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O k t ó b e 1- 4 .*)
Kárpátoktól Adriáig
Buzgó, hő ima
Száll fel Hozzád a magasba
Oh egek Ural
Milliók szive lángra kel,
Minden ajkon ez hangzik fel: 
„Áldd meg hazánk jó  királyát, 
Habsburg hős fiát I“

Fejedelmi erényekkel 
Áldott királyunk,
Hűséggel és szeretettel 
Néked hódolunk I 
Hűség trónod támasza,
Szeretet őrangyala.
Üdv, dicsőség koronádon 
S ősi házadon.

Zúg a vihar s dúl ellenünk 
A fenyitö vész,
Egyek vagyunk, egyek leszünk, 
Néped kárja kész I 
Győztes kardunk felkötve

*) D icsőségesen uralkodó királyunk ok tóber 4-ikl 
névünnepén millió szív Im ádkozott az ősz uralko
dóért. Ezen alkalom ra visszaem lékezve, közöljük 
ezt a  szép költeményt.

így esküszünk Istenre:
„Érted élünk, érted halunk 
Felkent királyunk!“

Tartsd meg Isten Habsburg sarját, 
Királyok gyöngyét,
Hon, alkotmány védő karját, 
Törvény s jog  vértjét.
Áldjad, óvjad, vezessed,
Első Ferenc Józsefet I 
Éljen hazánk jó  királya,
Éljen a haza I

M. L.

Kik győznek?
A háború sikerét nemcsak a fegy

verek sikere dönti el. A végső mér
leget nem a felvonult és még felvo
nultatható hadtestek száma állapítja 
meg. Van egy sok tekintetben még 
hatalmasabb erőtőke, mely kitartó 
munkával ott is diadalt tud teremteni, 
ahol talán kudarcok kísérik a fegy
verek csatáját, és ez — a bizalom. 
Bízni a sikerben, bízni igazságos 
ügyünk diadalában, bízni önmagunk
ban, nemzetünkben, fegyverünkben 
és mindenekelőtt és mindenekfölött

bízni az Istenben, ez a végső győ
zelem titka.

Az utóbbi időben az oroszokat 
mindenfelől súlyos veszteségek érték. 
Ekkor egy orosz lap, a „Novoja 
Vremja“, éles szavakban kikelt a 
kudarcok ellen, melyekbe az orosz 
hadsereget beleviszik. „Ne bízzuk el 
magunkat, — mondja az orosz lap, 
— ne higyjülc azt, hogy sokan va
gyunk, mert akik kevesen vannak, 
de nagy a hitük és akaraterejük, 
azok fognak győzni.“

Ez a bizalom hatalma. A meggyő
ződés ereje. A lelkesedés tüze. Az 
akaraterő szívóssága. De egyikse fej
lődik önmagából, mindegyik erősítésre 
szorul. Mindegyik csak akkor lesz 
harcoló erő, ha az Istenbe vetett bi- 
zodalomra támaszkodik. Tudjuk, hogy 
igazságos ügyért harcolunk, tehát 
bizhatunk Istenben. Bizhatunk segí
tésében I Bizhatunk háborúnk szeren
csés befejezésében. Azt mondjuk: ha 
Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk I

Ez a bizalom hiányzik sok ember 
leikéből. Csüggedten, fáradt lélekkel 
várják a napok múlását. Rémeket lát
nak. Ha szólnak is, csüggedve beszél
nek, mint a halálmadár éjszakai kiál-
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tozása. Akik közelükbe kerülnek, 
azokra mindnyájukra átragad a kis
hitűség reszketése. Remegnek, dide
regnek, mindenben gyengülést, ku
darcot, veszteséget látnak. Ezek a 
siralmak prófétái, kik folytonosan a 
halálharangot kongatják.

Mondjuk meg ezeknek újra és újra, 
hogy az utolsó győzelem a bízóké 
lesz. Nem azok győznek, kik kétség
beesve jajgatnak, hanem akik dol
goznak, munkálkodnak, akik Istenben 
bíznak és úgy teljesítik mindennapi 
kötelességeiket, hogy necsak maguk 
boldoguljanak, hanem erősödjék a 
haza és a nemzet is.

Erre a szent munkára hívunk és 
kérünk minden jóérzésü magyar em
bert I Mert Isten kegyelméből győzni 
csak akkor fogunk, ha mindenkép
pen győzni akarunk!

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

Orosz rabságban.
— Egy sebesült huszár elbeszélése —

Egy este patrulba küldtek bennün
ket. Kilovagoltunk a mieink közül. 
Egy kis víz partján nyargaltunk a 
füzesek alatt. Nem láttunk élő lel
ket. Késő éjszaka átgázoltunk a vizen. 
Olyan sötét volt, hogy nem láttunk 
tiz lépést sem. A vizen túl vagy egy 
óra járásnyira ránk lőttek a kozákok. 
Tizszerannyian lehettek, mint mi. 
Alig láttuk őket a nagy sötétségben, 
csak a puskájuk vége árulta el, hogy 
hol vannak: tüzeltek ránk, mi meg 
láttuk a lövés lángját.

Egy ültetésbe húzódtunk előlük 
és onnan tüzeltünk rájuk. Amikor 
megvirradl, láttuk, hogy körülvettek 
minket. Tartottuk magunkat, de a 
muszkák végre elfogtak bennünket. 
Két órát gyalogoltunk. A balkezem
ből csurgott a vér, a vállamban is 
lövés volt. Egy nagy gyárforma házba 
tereltek minket, a házon rajta volt 
a vöröskeresztes zászló. Kórház volt. 
A nagy hely tele volt muszka kato
nával. Ott hevertek egymás mellett 
a zsupszalmán. Lehettek vagy két
százan. Orvosforma emberek haso
gatták le róluk a ruhát és elkötötték 
a sebüket. Amikor bennünket oda

tereltek a kórházba, az orvosok 
mindjárt ott hagyták a maguk ka
tonáit és minket vettek sorra. Bekö
tötték a sebünket, felírták a nevün
ket. Amikor megvoltak vele, egy 
nagyszakálíu orosz pálinkát hozott, 
a másik meg kenyeret. A pálinka 
keserű volt, a kenyér meg kemény. 
De csak megettük, mert nem volt 
más. Az oroszok is olyat kaptak. 
Most már bizonyos voltam benne, 
hogy nem lesz semmi bajunk. Aznap 
kétszer is megnézett az orvos és 
kétszer is kaptunk pálinkát, de min
dig olyankor, amikor az orvosok is 
látták. Piszkos volt a pohár, de a 
rab katona nem válogatós, hát csak 
lenyeltük valahogy.

Másnap tovább vittek bennünket. 
Aki járni tudott, gyalog ment, a 
többit szekérre tették. Most láttam 
először marsolni orosz katonát. Szem
bejöttek velünk, de olyan hangosak 
voltak, hogy csoda. A tisztek szája 
egyre járt és mind hadonászott a 
kezével. Néha a legénység is felelt, 
de egyszerre, mint akik betanulták. 
Furcsa volt nagyon. Láttam sok 
mindenféle katonát. Tüzért, gyalo
gost, trént. Még olyat is, akinek 
bocskor volt a lábán. Találkoztam 
egy századdal, amelyik tiszta új ru
hában volt és a legénység nagyobb 
növésű volt, mint a többi. Egy fia
tal tiszt volt a vezetőjük. Nagy uni- 
forma ember lehetett, mert az öreg 
tisztek majd hogy meg nem csó
kolták a kezét.

Különös, hogy az oroszok közt 
sok a pap. Úgy járnak-kelnek a ka
tonák közt, mint a generálisok. Csoda 
egy nép. Amikor a pap odamegy a 
katonák elé, mind térdre veti magát. 
A homlokával majd hogy nem a 
földet veri. Nemcsak a legénység, 
hanem a tisztje is ilyen. A tisztek 
is térdre esnek, aztán odamennek a 
paphoz és megcsókolják az arcát. 
Még a generális is ilyen. Nincs is 
nagyobb ur az orosz papnál I

Ahogy voltunk az úton, mellet
tünk két oldalt táborozott egy sereg 
gyalogság. Rapport lehetett, mert a 
tisztek ott álltak a térség közepén. 
A legfőbb tiszt kezében hajlós bot. 
A katonák egyenkint álltak eléje. A 
tiszt meghallgatta valamennyit. Volt 
olyan, akivel pörölt, s aki rossz fát 
tett a tűzre, azt megverte. Úgy csat
togott a botja, hogy a hátamba sza
ladt a hideg.

Estig hurcoltak hol ide, hol oda. 
A muszka sebesültek beszélni akar
tak velünk, de nem értették meg 
szavunkat, mi sem az övéket. Három

napig tartott ez az állapot. Enni csak 
fekete kenyeret kaptunk, csak úgy, 
mint az oroszok. Estére mindig meg
háltunk valahol. Harmadnap este 
egy pajtába tereltek bennünket. Alig 
feküdtünk szalmára, megszólal az 
ágyú Hallottam, odakünn szaladgál
nak, futkoznak a katonák. Egy orosz 
sebesült volt a felvigyázónk, de ré
szeg volt. Gondoltam, közel lehetnek 
a mieink. Magamra vettem egy orosz 
katona sapkáját meg a köpönyegét 
és kiszöktem a pajtából. Nekiiramod
tam a vaksötétnek. Néhány lövés 
szállt utánam, de nem talált. Egy 
árokban húztam meg magam. Két 
napig lapultam meg, harmadnapra 
már arra felé jöttek a mieink. így 
szabadultam meg az orosz fogságból.

A H a r a n g o z ó  előfizetési ára 
egy évre 2 korona 50 fillér, csoportos 
küldés esetén 2 korona.

A tábori kórházból.
Egyik délvidéki állomáson egy 

linzi Vöröskeresztes csapat várja a 
rumai vonatot, hogy Szerbia belsejébe 1 
menjen kórházat alapítani és sebe
sülteket ápolni. Negyvenkét nő. Meg
látszik rajtuk, hogy otthon úri kénye
lemhez szoktak. Vezetőjük egy magas, 
rokonszenves szőke hölgy. Fején 
tiszti tábori sapka. Öltözete csuka
szürke, katonatiszti blúz, lehajtott 
gallérral; feketebársony paroli, három 
rozettával, csukaszürke szoknya, sárga 
tiszti bakkancs, csukaszürke kamásni. 
övében sárga bőrszíjjon tiszti forgó
pisztoly. Dafoure grófnőnek hívják, 
diplomás orvos. Az ő parancsnoksága 
alatt áll a negyvenkét okleveles ápo
lónő, akik mindannyian önkéntesek. 
Öltözetük csukaszürke legénységi blúz, 
csukaszürke szoknya, lapos csuka
szürke sapka, övükben pisztoly, há
tukon nehéz turista zsák. Katonás 
rendben sorakozva, várják a vonatot, 
amely őket a harctér közelébe viszi.

— Éljenek a linziek I — hangzik 
fel az utasok üdvözlése.

A délvidéken már ismerik őket. 
Hivatalosan Linzi Vöröskeresztes kór
házcsapat nevet viselik. Csodákat 
beszélnek róluk. Ők ma a hadsereg 
legkitűnőbb, legönfeláldozóbb és leg- 
szakképzetebb ápolói. Több ilyen 
negyvenkettes csoportban járják a 
határszélt és a csatamezőket, ahova 
éppen a hadvezetőség őket rendeli.

Zimonyban ugyancsak ilyen linzi
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csapat teljesít ápolói szolgálatot. Ami
kor a szerbek első betörése elől had
vezetőségünk kiürítette a várost, ame
lyet elhagyott a katonaság is, a linziek 
ottmaradtak és tovább ápolták a ne
hezen elszállítható, súlyosabb betege
ket. Rémítgették őket, hogy a szerbek 
nem respektálják a Vöröskeresztet, 
főként nem a komitácsik és az ilyen 
betöréseknél a csapatok nyomában 
járt a csőcselék.

— Nekünk a kötelességünk az, 
hogy itt maradjunk, megvédjük éle
tünkkel is sebesültjeinket, lesz ami 
lesz, — mondták.

És úgy várták a szerbek betörését, 
pisztollyal kezükben állottak a kórház 
bejárói előtt a hozzájuk rendelt öreg, 
ősz szakálu franciskánus baráttal 
együtt. Azt a szerb tisztet, aki csa
patával a Vöröskereszt kórházat szál
lotta meg, állítólag könnyekig meg
hatotta a nők bátorsága. Kezet csókolt 
a linziek vezetőnőjének:

— Nem tudom, szokás e önöknél 
a nőknek vitézségi keresztet adni, de 
ha szokás: önök a legmagasabbat 
érdemelnék meg. Mi nők ellen nem 
harcolunk és legfeljebb csak azt saj
nálhatjuk, hogy minden szerb asszony 
nem olyan mint önök.

A csapat vezetője így szólt hiva
tásukról :

— A nőknek is megvannak a ma
guk kötelességei a háborúban. Amit 
teszünk, az épen olyan kötelesség, 
mint a testvéreinké, akik fegyver-

. rel a kezükben, harcolnak a hazáért. 
Ezért nem érdemiünk sem dicséretet, 
sem elismerést.

— Nálunk katonai fegyelem van. 
Az én utasításom parancs, amelyet 
minden ápolónő épen olyan vak en
gedelmességgel teljesít, mint a katona 
a fellebbvalója parancsát. Az igazi 
hősök azonban a sebesültek közt ke
resendők. Én mint orvos gyakran 
kezelek békében is betegeket és mond
hatom, hogy békében a kisebb fáj
dalmakat sem tűrik olyan nyugalom
mal, mint háborúban a legelviselhe
tetlenebbeket. Alig történik meg, hogy 
sebesült — bármily rettenetesek is 
a fájdalmai — jajgat, vagy ellágyul. 
A legkeményebbek azonban — ezt 
minden elfogultság nélkül mondhatom 
— a magyar fiuk. Összeszorítják a

fogukat és könnycsepp vagy felszisz- 
szenés nélkül állják a legfájdalma
sabb műtéteket is.

— Csak nem fogunk asszonyok 
előtt jajgatni, hiszen magyarok va
gyunk, — mondják.

*

Ezekben a nagyszerű napokban, 
amikor hősök lettek a legbékésebb 
polgáremberek, joggal érdemelnek el
ismerő szót azok a hősök is, akik 
ilyen nemes érzéssel szolgálták hazá
jukat. K. A.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.

Fohász.
Esküvőm előtt.

Atyám ! oh jóság áldott édesatyja 
E dúló csaták fergeteg tüzében 
Fölér-e hozzád áldozatom lángja?
Hogy megköszönném kegyelmed malasztját, 
Az örök szépet, mely vigaszul nyujtá 
Nékem e csendes, hangtalan világba. 
Szeretet kisért át az ifjúságon 
És ihletett a dalok fehér szárnya

Hogy most új élet mesgyéjénél állok 
S reám mosolyg képe új boldogságnak:

E kezek feléd mélyen illetödve 
Istenem lásd — egybe mint kulcsolódnak. 
Oly szép m inden... oly túláradt a lelkem... 
Ahol a mennybolt rózsás ködbe hajlik 
O tt. . ott jön ö, az álmoknak királya, 
Akinek karján pályám újra kezdem.
S kinek szentelnék egész öröklétet . . .

Én édes Istenkém
Ügye nagyon, nagyon szeretni fog engem ?

Pohánka Margit.

| A mi halottaink. |

Ezer és ezer magyar hullatja vérét 
a harcmezőkön. Ágyudörgés a bú- 
csusztatójuk, idegen föld a betakaró 
halotti szemfedőjük. Mindnyája hős,

mindannyi nemzetünk vértanúja. Mind
egyik méltó a halhatatlanság babér
ágára. De bár hisszük, hogy annyi 
vér nem hullhat hiába, mégis pa
naszosan kérdezzük: hova tűnnek 
azok, kik északon avagy délen ha
zánkért, nemzetünkért, minmagun- 
kért, jövendő biztonságunkért meg
haltak ? . . .  Oroszország homoksiva
tagjából, Szerbia, Montenegró szikla
hasadékából lessz-e ki kiássa nevüket 
s babérággal koszorúzza emléküket ?..

A magunk egyszerűsége, de me
leg szíve szerint emléket állítunk la
punk jóbarátainak és olvasóinak. 
Legyen nevük áldott, emlékük meg
becsült a földön, lelkűk az örökké
valóság koronájával koronázott a 
mennyekben 1

Draskóczi és jordánfalvi Ivánka 
László zászlós az 5. honvéd-huszár 
ezredben 27 éves korában Wolkies- 
nél roham közben e hó 3-án hősi 
halált halt.

Zsilinszky Tibor a 44. gyalogez
red tart. hadnagya Zsilinszky Mihály 
fia, Galíciában a csatatéren kapott 
sebeibe az olmützi kórházban bele
halt.

Schmidt Károly joghallgató, Schmidt 
Károly Jenő pozsonyi főesperes-lel
kész fia, a 14. cs. és kir. kerékágyú- 
ezred tart. zászlósa, ezévi szeptember 
5-én, életének 20-ik évében az északi 
harctéren elesett.

Plechl Gyula tótkereszturi tanító, 
a Lublin körüli harcokban hősi halált 
halt.

Baján József nádasdi testvérünk 
a galíciai harcokban ellenséges go
lyótól homlokon találva, hazájáért 
meghalt. Szülei, rokonai gyászolják.

Ábrahám Ferenc hegyháthodászr 
testvérünk sok súlyos sebtől vérezve 
a harctérről az olmützi kórházba ke
rült. Hiába vágták le ballábát, nem 
tudták az életnek megmenteni. Szülei, 
fiatal özvegye gyászolják.

A jó Isten áldja meg haló porukat! 
A jó Isten vezesse diadalra azt az 
eszmét, melyért vérüket hullatták! A 
jó Isten adjon az elköltözőiteknek 
örök békességet, az utánuk gyászo
lóknak vigasztalást!

Lapunk a jelen számtól kezdve 
hetenként jelenik meg!

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs!

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be 
egy;egy falu népe m indennem ű háztartási és gazda
sági c ikkeit és ita lszükségletét a legjutányosabban, 
úgyszintén ham isítatlan m inőségben. — A m elyik köz
ségben  fogyasztási szövetkezetei ak arn ak  létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak ú tba igazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX., Közraktár-utca 34. nzAid.
(Saját palo tá jában.) — A H A N G Y A  kötelékéhez ma 
m ár több m int 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  
— ■ 50 millió k o rona  évi forgalom m al. - ■■■ ■■■—■
L evélcím : H A N G Y A , Budapest, postafiók 109. szám.
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A világháború eseményei.
Milliók harca, melyben majdnem 

egész Európa részt vesz, nagy lépé
sekkel haladt előre az elmúlt napok
ban. Isten jósága mellénk állt s babér
ággal koszorúzta hősiesen harcoló 
katonáink fegyverét. Seregeink épp
úgy, mint dicső szövetségesünk se
regei mindenütt diadalmasan halad
nak előre. Elhelyezkedésünk is any- 
nyira kedvező, hogy a legszebb re
ménységgel tekinthetünk a jövő elé. 
Lelkünket eltölti az a megerősítő bi
zonyosság, hogy Isten nem hagyja 
el igazságos ügyünket, hanem győze
lemre vezeti. Megvédhetjük hazánkat, 
nemzetünket az ellenséges támadások 
ellen s becsülettel, csorbítatlanul fia
inkra örökíthetjük azt az ősök véré
vel megszentelt földet, mit csorbítat
lanul vettünk át ősapáinktól. A há
ború eseményeiről a következőkben 
számolunk b e :

Az oroszok Magyarországon.
Legnagyobb eseménye a múlt hét

nek az volt, hogy az oroszok becsap
tak Magyarországba, ö t helyen jöttek 
át a Kárpátokon.

1. A Beszkidek egyik hágóján, 
Zemplénmegyében.

2. Az uzsoki szorosnál Ungmegyé- 
ben, Szolyva és Munkács felé.

3. A toronyai szorosnál Mármaros- 
ban, Ökörmező felé.

4. A jablonkai szorosnál Kőrös
mező fölött és egy egészen jelenték
telen csapat

5. Beregmegyében a vereckei szo
rosnál az uzsoki és tornyai szoros 
között.

Az oroszok.betörése természetesen 
nagy rémületet okozott, különösen 
mikor Mármarosszigetre is bevonultak. 
A főcsapat a jablonkai volt, amely 
nyolcvanezer emberből állott. A töb
biek jelentéktelenebbek voltak és az 
volt a feladatuk, hogy több helyen 
egy időben megkerüljék és zavarba 
hozzák a mieinket.

Hadvezetőségünk azonban felismerte 
a helyzetet és jelentéktelen csapatok
kal verette vissza a mellékcsapato
kat és idevezényelt főerejével a már- 
marosiakra vetette magát. A beszki- 
dieket egy népfelkelő század verte 
vissza Berezna környékén. Az uzso- 
kiak egyesültek a vereckeiekkel, eze
ket Szolyvánál várták csapataink, mi
közben a szoros oldalain is helyez
kedett el katonaság és így a Szoly
vánál visszavert oroszok hosszú távol
ságban úgy futottak, hogy két oldalt

seregeink lőtték futtokban őket. Ez 
okozta rettenetes veszteségüket.

Mármarossziget átadása.
A Mármaros megyében betört orosz 

egészen Mármarosszigetig előrevonult. 
Éjjel érkezett az orosz sereg a vá
roshoz. Dobay Sándor városi tanácsos 
az orosz tábornok elé lépett s a kö
vetkező önérzetes beszédet mondta:

— Tábornok úr 1 — mondotta. — 
Mármarossziget város törvényható
sága engem bízott meg, hogy fogad
jam az orosz csapatokat. Hazafiúi 
fájdalommal, de kötelességérzetem és 
a város iránt való felelősség tudatá
ban eleget teszek e megbízatásnak 
és íme átadom a megye székhelyét, 
a történelmi múltú Mármarosszigetet, 
amely büszke városunk volt nekünk 
és dicső őseinknek. Mi békés polgárok 
vagyunk és nekünk nem föladatunk, 
hogy e város pusztulását előidézzük. 
Hős katonáink tudni fogják köteles
ségüket a harctéren, mi irgalmat ké
rünk a város és annak lakossága 
számára. Ellenséges csapat a város 
falain belül nincsen, békés és szor
galmas polgárok lakják Mármaros
szigetet, akik tiszteletben fogják tar
tani az orosz csapatokkal szemben 
való kötelezettségüket. Megnyitom 
városunk kapuit. Isten irgalmát kérem 
a városra és remélem, tábornok úr, 
hogy vitéz katonái ember és isten
félőkhöz híven fogják honorálni kész
ségünket.

A tábornok azt felelte, hogy ha 
békésen viselkedik a polgárság, meg 
fogják kímélni a várost. ígéretét, mint 
tudjuk, be is váltotta. Három napig 
időztek az oroszok Mármarosszige- 
ten, élelmet harácsoltak, de nem rom
boltak, nem gyújtogattak és nem ra
boltak. Hála Isten ezalatt az idő alatt 
hős katonáink igazán tudták köteles
ségüket s az oroszt kiverték Mára- 
marosból.

Az oroszoknak az egész kirándulás 
nagyon sok emberükbe került. Csak 
kis része tudott visszamenekülni a 
Kárpátokon, a többiek elestek vagy 
fogságba kerültek. Kőrösmezőnél még 
tart az ütközet, de ezen kívül már 
csak portyázó, illetőteg eltévedt orosz 
seregek vannak Magyarországban.

Galíciában.
A galíciai harctéren szintén elő

nyünkre változott a helyzet. Seregeink 
új, védettebb helyükről sokkal bizto
sabban fogadják az orosz támadását. 
Sőt mi vettük át a támadó szerepét. 
Przemysl mögött nagy ütközet volt, 
melyben az oroszok állítólag 40.000

embert veszítettek. Az oroszok terve 
tulajdonképpen az volt, hogy Prze- 
myslt elfoglalják, de tervük az óriási 
emberveszteség dacára teljesen meg
hiúsult.

A monarchia seregei újra bevonul
tak Oroszország területére. Opatow 
és Osztrowiecnél jelentékeny győzel
met is arattak.

Lényeges eseménye az etmúlt hét
nek, hogy seregeink egyesültek a né
met seregekkel. Most a szövetséges 
seregek alkotják az orosz ellen küzdő 
seregeink balszárnyát. Ez a nagy meg
erősödés hátrálásra kényszeríti az 
oroszokat. De remélhetőleg sorsukat 
mégse kerülhetik el. Egyesült sere
geink dél felől szorítják, eközben pe
dig a német seregek Kelet-Poroszor- 
szágból négy hadtesttel lefelé szorít
ják. Az oroszok eddigi veszteségét 
maguk az oroszok 800 ezer emberre 
teszik.

Szerbiában.
Csapataink, mint azt már irtuk, 

behatoltak Szerbia földére s győzel
mesen haladnak előre. Körülbelül 
Kragujevác körül vannak. A szerbek 
érzékeny veszteséget szenvedtek. Egy 
újsághír szerint 100.000 emberre te
hető eddigi veszteségük. A mieink 
két szerb dandárt megsemmisítettek. 
A szerb kormány Üszkübbe tette át 
székhelyét. Hogy Péter szerb király 
hol van, nem tudják. A szerb had
seregben borzalmasan pusztít a ko
lera is. Orvosuk, kórházuk kevés van, 
úgyhogy sokan pusztulnak el emiatt 
is. A montenegróiak is beütöttek 
Boszniába, de két hadtestük majdnem 
egészen megsemmisült.

Franciaországban.
Franciaországban Reims mellett 

még egyre tart az ostrom. Páris kö
rül is elkeseredetten folyik a harc. 
A franciák körül akarták a német 
sereget keríteni, de ez meghiúsult. 
A németek folytonosan haladnak előre 
s nagy veszteséget okoznak az egye
sült francia—angol hadaknak.

Belgiumban.
Belgium legnagyobb, az egész vi

lág második nagy erősségét, Ant
werpent a németek 12 napi nehéz 
ostrom után október 9-én bevették. 
A belga királyi család Angliába me
nekült. A várat belga csapatokon kí
vül 40 ezer angol katona védelmezte, 
de ezeknek sikerült elmenekülniük. 
A vár elesése azért is fontos, mert 
az itt elfoglalt német seregek nagy 
részét Páris elé küldhetik az ottani 
seregek erősítésére.
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Más hírek.

Ellenfeleink helyzete, amint ebből 
látjuk, elég súlyos. Ezt még jobban 
növeli Perzsia, mely forrong Orosz
ország ellen. Perzsa csapatok be is 
törtek Oroszországba s véres győ
zelmet arattak. Egyptom is forrong 
s a mohamedán lakosság fegyvert 
akar fogni az angol és orosz uralom 
ellen. Ezeken kívül a kis Portugália 
is mozog. Anglia uszítgatja Német
ország és a monarchia ellen. Portu
gália hadereje nem nagy ugyan, 
80—150 ezer ember, de Angliának 
Portugália tengeri kikötőire lenne 
szüksége.

Küzdelem a levegőben.
A lapok leírják Neszterow kapi

tánynak, a híres orosz aviatikusnak 
utolsó útját. A kapitány földerítő 
szolgálatra indult, azonban az ellen
séges osztrák és magyar csapatok 
már nagy távolságból észrevették a 
közeledését. Mivel a rátűzelés célta
lan lett volna, eléje kü'dték a mi had
seregünk egyik pilótáját, aki eléje 
repült, hogy lelőjje az orosz aviati- 
kust. A levegőben izgalmas verseny 
keletkezett és Neszterow minden 
ügyességét fölhasználta, hogy a vak
merő osztrák és magyar munkáját 
megzavarja. A mi aviatikusunk ekkor 
halálos elszántsággal mintegy ezer 
méter magasságból Neszterow gépé
nek irányitotta a saját gépét és a 
következő percben mind a két aero- 
plán összezúzva zuhant le a magas
ból. Neszterowot holtan húzták ki 
a romok alól.

Siessen az előfizetéssel, hogy a lap 
szétküldése rendben történhessék.

Egy sebesült levele Amerikába,
Az Amerikai Magyar Népszava egy 

sebesült magyar katonának levelét 
közli, amelyet Newyorkban lakó 
bátyjához intézett. A levélben többek 
között ezeket irta:

Kedves bátyám ! Gondolj a hazára, 
gondolj a küzdőkre, az elhagyott 
árvákra, anyákra, akiknek kenyérke
resőjét a harcmezőn érte a halál. 
Gondolj azokra és mutasd meg az 
amúgy is nemes, jó szívedet, hívd 
fel jó magyar testvéreinket, hogy 
küldjenek haza egy pár centet az 
árváknak kenyérre. Ne forduljatok el 
111 agyar testvéreim ott az idegenben 
tőlünk, segítsétek őket. És akikkel

még a tavaszig nyolc éven át dol
goztam az új gyárban, mutassátok 
meg kinyújtott segítő karjaitokat. Én 
többet Amerikába nem mehetek. (A 
szegény fiúnak lábát kellett levágni.) 
Áldjon hát meg titeket a jó Isten és 
sohase felejtsétek el a jelszót: Min
dent a hazáért! Bocsáss meg drága 
bátyám, hogy nem én Írtam ezen 
levelet, de tudhatod, hogy mily be
teg vagyok s így az ápolónk bemon
dásom után volt szíves megírni. Csó
kol szerető hű öcséd Lajos.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a Icttfőbb kincs, De Isten nem le! hajlékot.
Október 18. vasárnap, Luk. 8 , 43—48.

„ 19. hétfő, Luk. 8 , 1—10.
„ 20. kedd, Ján. 5, 1—16.
„ 21. szerda, Luk. 17, 11—19.
„ 22. csütörtök, Méthé 9, 1—8.
„ 23. péntek, Ján. 9, 1—23.
„ 24. szombat, Ján. 9, 24—41.

E lő fize tés i felh ívás.
A Harangszó V.-ik évfolyamának 

küszöbén szeretettel ajánljuk lapunkat 
olvasóink szíves figyelmébe. Régi elő
fizetőinket kérjük: maradjanak to
vábbra* is hű barátaink. Mindazokat, 
kik eddig nem csatlakoztak olvasóink 
táborához, 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 olva
sóinknak bibliai rejtvényeket. Mihelyt 
a háborús idők változása a lelki han
gulatot ily dolgok befogadására al
kalmassá teszi, megkezdjük Kapi 
Béla egy hoszabb elbeszélésének köz
lését, melyről hisszük, hogy a múlt 
évben közölt regényes elbeszéléshez 
hasonlóan, kedvező fogadtatásra talál.

Ebben az évben egy újítást is 
életbe léptetünk. Gyakrabban szere
peltetjük Gyermekvilág rovatunkat, 
melyben kedves gyermekverseket és 
meséket közlünk. Régóta érezzük, 
hogy erre nagy szükségünk lenne!

Lapunk előfizetési ára oly csekély, 
hogy azt még a legszegényebbek is 

í 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 1 Új évfolyam
mal kopogtat be hozzátok a Harang
szó 1 Bocsássátok be és fogadjátok 
szeretettel! Necsak halljátok, de hall
gassátok is minden szavát! Ne legyen 
egyetlenegy család, melyben ne lenne 
ott a Harangszó!

Ma a szomorúság és megpróbál
tatás idejében nagyobb szükségünk 
van rá, mint bármikor!

Ha nem fizet élő, ne dobja el a 
lapot, hanem adja tovább!

Katonavitézek
táskájából.

A háború borzalmai közt sok olyan 
csillogó fényesség van, mit a távol
ból alig vesz észre az ember. A srap- 
nell tűzesőn kívül a a vitéz katona
iélek is ugyancsak sziporkázik s 
mintha csak augusztusi éji csillag- 
hullás lenne, ugyancsak ontja magá
ból a virtusos dolgokat. Hamisítatlan 
magyar kedély, aranyos zománccal 
bevont katonahumor ma is felejthe
tetlen emlékei a háborús nagy idő
nek. íme, néhány kedves történet:

Károlyi Mihály gróf, a független
ségi párt elnöke, hosszas hányattatás 
után hazaérkezett Franciaországból, 
hol az ellenséges állam feltartóztatta. 
Egyszerre első napokban találkozik 
egyik szolgájával, ki sebesülten haza
érkezett a háborúból.

— No fiam, — így szól hozzá, — 
hallom vitézül harcoltál a szerbek 
ellen, sebesülést is hoztál!. . .

Katonadolog az méltóságos uram, 
legyint kezével a legény.

— Azért mégis csak becsületedre 
válik. Hát mondd csak, nincsen va
lami kívánságod, szívesen teljesítem ?...

A legény hamiskásan mosolyog. 
— Csak annyi koronám lenne mél
tóságos úr, amennyi egyik fülemtől 
a másikig elér. . .

— No hiszen, az nem is olyan 
nagy kívánság, mondja a gróf, s már 
már ajkán van az ígéret, mikor hir
telen az inasra tekint. — Fiam te, 
. . . talán bizony.. .

A legény elneveti magát. — Az 
egyik itt van méltóságos uram, ha
nem a másik, az bizony ott maradt 
valahol Sabácnál!.. .

*
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A szállítható tábori tűzhelyben ví
gan pattog a fa, s a nagy kondérok- 
ban ugyancsak illatosán gőzölög a 
finom magyar gulyás. Egyszerre csak 
iszonyú zizegés, süvítés, pufogás hal

latszik, srapnellek repülnek, gránátok 
robbannak. A katona-szakács sodorint 
egyet a bajuszán, azután félvállról 
odaszól a legényeknek: — ugyan 
födjétek be valamivel azt a kondért,

mert bizony még beleesik egy ezek 
közül a röpdöső bogarakból 1 ...

J ö v ő  szá m u n k b a n  G y er 
m e k v ilá g 1 r o v a t  le sz .

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyülekezeteink és a háború. Már a

háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk 
részét, de a hivek serege is ugyancsak 
buzgón munkálkodik.

A  m odori tó t egyház 100 koronát sza
vazott meg a Vöröskereszt támogatására. 
A gyülekezet nőegylete 400 koronát szava
zott meg hadbavonultak meleg ruhával 
ellátására.

A  körm endi ev. nőegylet 200  koronát 
adott az itthonmaradottak segélyezésére s 
a leányegylettel együtt több mint 400 kor. 
értékben meleg téli ruhákat készített a 
hadbavonultak részére.

A  nádasdi, szarvaskendi, hegyháthodászi, 
körm endi nöegyletek 200 Lelki Fegyver c. 
imádságos könyvet küldöttek a táborba.

A z  iglói ev. D iakonisza-N őegylet, a város 
szűkölködő családtagjainak élelemmel való 
ellátására 500, egyéb módon való segélye
zésére szintén 500 koronát szavazott meg

A  budapesti fa so ri Evang. Jótékony Nő
egyesület a Vöröskeresztegyletnek 300, a 
Fővárosi Segélyalapnak 300, a Tabitha-Nő- 
egyletnek az Üllői-uti Luther Otthonban 
berendezett tiszti kórház támogatására 400 
koronát adományozott.

A z  alszopori evang. nöegylet a sebesült 
katonák javára a Vöröskereszt számára 
75 koronát küldött hozzánk. Az áldozat- 
készség és hazafiság eme szép bizonyságát 
rendeltetési helyére juttatjuk.

A  siká tori ev. gyülekezet a z  Auguszta 
Gyorssegély alapnak nagyobb mennyiségű 
élelmiszert küldött, melyhez hozzájárultak : 
Pócza Ferencné, Matyasovszki Istvánná, 
Szabados Sándorné, Iváncza Pálné, özv. 
Horváth Györgyné, Horváth Gézáné, Vince 
Ferencné, Csöve Ferencné, Tesrévi Józsefné, 
Ferenci Sándorné, Tesrévi Ferencné, f. Ta
kács Sándorné, Horváth p. Józsefné, a. Ta
kács Pálné, f. Hor áth Pálné, özv. Papp 
Jánosné, Mészáros Lajosné, Kovács Józsefné, 
Kovács Sándorné, özv. Horváth Pálné, 
Bauz Györgyné, Malasics Ferencné, Pákozdi 
Imréné, Ihász Sándorné, Kozári Imréné, 
Csöve Pálné Gregosics Józsefné, Kánai 
Gyuláné, Varga Mártonná, Csider András, 
id Kánai Józsefné, Gombás Dávidné, Pá
kozdi Józsefné, a. Horváth Pálné, Pákozdi 
Dávidné, Horváth Lászlóné, Ihász Istvánná, 
Boros Jánosné, Szedlmayer Jánosné, Iván
cza József, id. Horváth Józsefné, Gombás 
Gáspárné, Gombás Ferencné,

A  súri gyülekezeti nőegylet a sebesül
tek részére Jakab Ivánná és Huszágh Irén 
közreműködésével gyűjtö tt: 27 inget, 22

alsónadrágot, 10 lepedőt, 20 vánkost (40 
huzattal), 16 törülközőt, 12 zsebkendőt. 
Összesen 107 drb. fehérneműt.

V adosfa  közönsége szeretettel sietett 
meghozni áldozatát a mindnyájunkért küzdő 
és szenvendő hős katonákért. A hadbavo
nultak családtagjai részére a Katonana
pon 110  koronát gyűjtött, legutóbb pedig 
a nöegylet kezdeményezésére pamutra 45 
kor. és 20  fillért, flanellre 112  koronát ad
tak össze az asszonyok és leányok, amely
ből 111 drb. haskötőt, 116 drb. kapcát, 19 
drb. hósapkát, 18 drb. térdmelegítőt, 6 
drb. érmelegítőt készítettek nagy sietve s 
küldtek el a Hadsegítő Hivatalnak Buda
pestre. Ugyanők adtak össze 39 vánkost 
69 huzattal, továbbá 185 drb. lepedőt, in
get, meleg alsó ruhát, törülközőt stb. s 
küldtek el a Vöröskereszt utasítására a 
soproni kórházba.

O rim agyarósd  is kivette a részét a tár
sadalom szeretet-munkásságából, amellyel 
a hadbavonultakat, ezeknek családtagjait, 
valamint a sebesülteket elhalmozza.

Először is a harcba induló katonák ré
szére — Körmendre — egy nagy szekér 
különféle ennivalót küldött. Majd a sebe
sült katonák gondozására s a hadbavonul
tak családtagjainak segélyezésére 78 koro 
nát s ugyancsak a katonák számára ágy- 
és fehér-neműt gyűjtött. Végül az „ Evang. 
Nőegylet“ a m. kir. honvédelmi miniszté
rium hadsegélyző hivatalához : 22 drb hó
sapkát, 27 drb. hasmelegítőt és 3 pár 
kapcát küldött. A vett anyagot: Rónay B. 
Gyuláné, Ásbóth Józsefné és Páski Jánosné 
dolgozták fel.

A Vöröskereszt céljaira az evang. gyü
lekezet 5 koronát, az evang. nőegylet 5 ko
ronát s az őrimagyarósdi hitelszövetkezet 
10  koronát adományoztak.

K em enesm agasi áldozatkészsége. Példá
san áldoztak a honszerelem oltárán a 
kemenesmagasi-i nők azáltal, hogy a se
besült katonák javára ruhanemüeket gyűj
töttek. A helyi ev. nőegylet kezdeménye
zésére Fülöp Jolánka, Horváth Matild, 
Tompa Mariska, Papp Juliska, Guóth Erzsi 
és Jolánka, Bálint Juliska, Magassy Karo 
lina, Mestery Mariska, Berzsenyi Irén, Sol
tész Ilonka, Smidéliusz Mariska, Vas Karo
lina, Kálmán Karolina, Szényi Erzsi, Tala- 
bér Lídia és Nagy Ilka lelkes honleányok 
sorra járták a házakat s így buzdították a 
nőket a kegyes adakozásra. Fáradozásuk
nak szép eredménye lett. Ajándékoztak a 
felbuzdult nők 87 darab fejpárnát, 184 drb. 
huzattal. 53 lepedőt, 159 törülközőt, 108 
inget, 38 alsónadrágot, 102 zsebkendőt, 30 
sebkötőt, 1 pár harisnyát, 1 pár csukló
védőt. Befolyt ezenkívül pénzbeli adomány
ként 47 korona 18 fillér. A ruhanemüek 
felerészben a szombathelyi, felerészben a 
soproni Vöröskeresztnek küldettek el, a

pénzbeli adományokon pedig a gyűjtést esz- 
közlött nőegylet pamutot vásárol s csuk
ló védőket és hósapkákat fog köttetni a 
hadbavonult katonák számára.

Kiemelendő, hogy a kemenesmagasi-iak 
még a katonai mozgósítás alkalmával Guóth 
Gábor, földbirtokos vezetésével 6 társze
kér élelmiszert szállítottak a celldömölki 
állomásra, s osztottak ki az ott átvonuló 
katonák között.

A helyi nőügyiét a közelmúltban tartott 
közgyűlésén 50 koronát szavazott meg a 
Vöröskereszt szombathelyi fiókjának.

Ugyancsak szép eredménnyel fáradozik 
a gyülekezet lelkésze Szabó István és Sza
kái László tanítója a harcban elesettek va
gyontalan özvegyeinek és árváinak felse
gélyezésére való házankénti gyűjtésben. 
Eddig a következők adományoztak: Ne- 
mesmagasi önsegélyző szövetkezet 50 kor. 
Horváth János, Guóth István, Balogh La
jos 20 K, Szakái László, Szabó István, Hor
váth Antal, Horváth József, Guóth Gábor, 
Jánossy Ádám, Tompa Sándor, Magassy 
Sándor, Huiber Sámuel, Mestery József, Kiss 
Gyula, özv. Nagy Sándorné, Szényi István 
10 K, Győrffy Károly 8 K, özv. Guóth Ká- 
rolyné 6 K, Erdélyszky Emil, id. Salamon 
József, Kiss György, Smidéliusz Sándor, 5 
K, özV. Sitkovics Józsefné, Magassy György, 
Kiss Antal, 4 K, Deutsch Ferenc, Kiss An
tal asztalos 3 K, Papp Juliska, Novák La
jos, Szecsődy István, id. Csatáry Mihály, 
Győrffy Lajos, Bálint Juliska 2 K, Márkus 
Irén, Mészáros Péter, Smidéliusz János, özv. 
Csatáry Jánosné, Molnár István, Kelemen 
István, Kozma, István, Szényi Gábor, Hor
váth Sándor, Nagy István, R. Illés Károlyné, 
Nagy Gábor, özv. Nagy Sándorné 1 K, 
Szakonyi Istvánná, Nagy Kálmán, Magassy 
Antal 60 f, Marton Sándor 56 f, Iványi Já
nos 50 f, Németh Sándorné, Magassy La
jos, Horváth Jánosné, Fülöp János, Iványi 
János 40 f, Piri Miklós 30 f. Nagy István, 
Kovács István, Dömötör Lajos, Dóczi Ist
ván, Nagy Dávid, Nagy István, Berkes Já
nos, Szabó Károly 20 fillér. Az áldó Isten 
kegyelme nyugodjék meg az adakozó szí
veken s kegyes adományaikon, a nemes 
tett pedig buzdítson másokat is az apostoli 
intés betöltésére: ,Mig időnk vagyon min
denekkel jól tegyünk. . .  .“ (Gál. 6, 10.)

N em espátró  községben az asszonyok és 
leányok a harctéren lévő és megsebesült 
katonáink részére az ev. nőegylet kezde
ményezésére, a következő adományokat 
adták össze, melyeket ezennel köszönettel 
nyugtázunk: 1. Az evang. nőegylet adott 
20 koronát. 2. Héricz Jenő ev. tanító 2 K. 
3. Dömötörfy (csonka) Józsefné 1 törülköző, 
1 zsebkendő, 2 m. vászon. 4. özv. Dömö
törfy (Sipró) Józsefné 2 kendő, 1 rőf vá
szon és 40 fillér. 5. Török Istvánná 1 pár 
fehér alsó ruha. 6 . Szakáll (Sándor) Józsefné
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2 viselt ing. 7. Dömötörfy (B.) Istvánná
2 m. vászon, 1 drb. viselt alsó ruha. 8. 
Dömötörfy Katalin (Ferci) 2 rőf vászon, 1 
drb. viselt alsó, 1 törülköző, 2 zsebkendő. 
9 . Dömötörfy Jánosné (nagy) 2 viselt ing, 
31/8 rőf vászon és 50 fillér. 10. Szmodics 
Ferencné 2 K. 11. Vajda Jánosné Győrffy 
Julianna 1 ing és 1 alsónadrág (használt.) 
12. Ifj. Gvörffy (Gergely) Józsefné 5 rőf 
vászon, 1Ó drb kötözőruha és 60 fillér. 13. 
Id. Győrffy (Gergely) Józsefné 4 rőf vászon. 
14. Beböh Ferencné, Dömötörfy Lídia 1 
lepedő. 15. Dakszner Józsefné 1 lepedő és
3 rőf vászon. 16. Dömötörfy (B.) Józsefné 
1 ing, 1 alsó nadrág, 2Vs m. vászon. 17. 
Szakáll Istvánná 2Vs m. vászon, 1 drb. kis 
kötözőruha. 18. Dezső Mihályné 2l/8 m. 
vászon. 19. Bízik Jenőné 2 K. 20. Héricz 
Sándorné 1 vánkos, 1 lepedő, cérna, gom
bok és 2 K. 21. Héricz Ida k. a. 1 K. 22. 
Szmodics Julianna 40 fillér. 23. Beböh Ist
vánná 1 ing, 1 alsó nadrág és 40 fillér. 
24. Fekete Judit 1 ing és 20 fillér. 25. Dö
mötörfy Mihályné 2. m vászon.

Foly tatjuk .
Építési államsegélyek. A vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium az Uraiujfalui, 
Nagybarátfalui gyülekezeteknek 3—3000 
K-t. Iharosberénynek 2000 K-t. Kertának 
pedig 1000 K-a iskolai épílési államsegélyt 
utalványozott.

A Luther T ársaság október 8 -án tar
totta közgyűlését Budapesten Dr. Osztro- 
luczky Miklós és Scholtz Gusztáv püspök 
elnöklete mellett. Majba Vilmos főtitkár je
lentésének letárgyalása után, elhatározta a 
közgyűlés, hogy nagy példányszában ter
jeszti a táborban, kórházakban S tráner  
Vilm os Lelki fegyver c. imádságoskönyvét. 
Az otthonmaradtak erősítésére és vigaszta
lására népiratot ad ki magyar, német, tót 
nyelven s annak megírását K a p i B éla  kör
mendi lelkészre bízza. Nagy megnyugvás
sal vette tudomásul a közgyűlés, hogy a 
társaság már eddig is minden kórházba 
nagy tömegben küldött vallásos iratokat és 
olvasmányokat.

I t t h o n r ó l .
Házasságkötés. Október 5-én esküdött 

Enyingen örök hűséget a mi kedves költő
nőnk Pohánka Margit, szive választottjá
nak, Sombory Eleknek. Tiszta szívből kér
jük Isten áldását szerető szívek szövetség- 
kötésére 1 Lapunk olvasóival együtt reméljük, 
hogy a marosvásárhelyi otthonból a val
lásos érzés sok tiszta verse száll szárnyra.

Vasúti kedvezmény a sebesültek 
hozzátartozóinak. A kereskedelemügyi 
minisztérium már a legközelebb a sebesült 
jeiket meglátogató hozzátartozóknak kö
rülbelül 50 százalékos kedvezményt ad a 
máv. vonalain. A kedvezményt bizony meg
érdemlik azok, kik legdrágább hozzátartozó
jukat adták a hazának 1

A  n a g y v i l á g b ó l .
A román király meghalt. Károly ro 

mán király, mintegy 10 napi gyengélkedés 
után hirtelen meghalt. Kiváló uralkodó volt, 
ki népét bölcsen kormányozta. Irántunk 
mindig barátságos érzülettel viseltetett s 
dacára az oroszok erőszakoskodásának, 
megtartotta országa semlegességét. Remél
hetőleg ez így marad utódjánál is.

Magyar nemzeti gyűlés Amerikában. 
Az Amerikai Magyar Szövetség október

18-án Klevelandban gyűlést tart, melyen a 
magyar nemzet támogatása felöl határoz. 
Addig minden város és telep külön tanács 
kozik.

A H arangszó perselye.
A  befolyó összegből nyer fedezetet a ter

jesztés, m u ta tványszám - és ingyen példányok  
költsége, m iért is  a  persely t a  jó le lkü  ada
kozók pártfogásába  a já n lju k .

Özv. Mesterházy Ödönné Mesterháza 
50 f, Bolla Károly Sopron 1#50 K, Takács 
Zsigmond Alsószeli 50 f, Németh István 
Veszprém 50 f, Lazányi Sámuel Budapest 
50 f, Poszvék Sándor ny. theol. akad. igazg. 
Sopron 2’50 K, Búza József Szombathely 
50 f, özv. Kelemen Sománé 50 f, Remete 
Karolina Füles 1 K, Neubauer Antalné 
Budapest 2\50 K, özv, Papp Józsefné Győr 
2’50 K, Tamasek Istvánná Csütörtök 50 f, 
özv. Zongor Sándorné Edve 1 K, Kákay 
Mihály Pestszentlőrinc 50 f, Vitális Gyula 
esperes Tótpelsőc 1 K, özv. Farkas Sándorné 
Hánta 1 K, Hajnal Lajos Nagysimonyi 2'50 
K, Hell Frigyes Arad 50 f, özv. Schöpf 
Gusztávné Győr 50 f, Kirnbauer Lajos Gya- 
nafalva 5 K, Bartkó Sándor Győr 50 f, 
László Ferenc Győr 50 f. Összesen 26 kor. 
50 fill.

^V£fiK£S2TŐ POSTÁÉ
Többeknek. Lap zárta után érkezett hí

reket és kimutatásokat jövő számunkban 
hozzuk. Adakozók névsorát csak akkor kér
jük beküldeni, ha nyugtázás céljából szűk-, 
séges közlése. Ebben az esetben is csak 
kevésbbé terjedelmes névsort közölhetünk, 
mert túlságosan sok helyet foglal el. — 
B. S. Győr. Köszönöm szíves buzgóságát. 
Ha minden régi előfizetőnk így gondolkod
nék és így cselekednék, akkor nem aggasz
tana a jövő. — G. S. Fcsurgó. Szívesen in
tézkedem kívánságához képest. Szív. üdv. 
— K. J. Vvarsány. Köszönöm jóindulato
dat. Isten vezessen minél előbb, egészség
ben, győzelem után vissza. Szív. üdv. — 
Többeknek. A  m ú lt évi hátralékok szíves 
beküldését kérjük, hogy a nyom dával szem 
ben fennálló  kötelességeinknek eleget tehessünk.

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

malmából Körmend, 1914. évi október hó 15 én.
Búza 38.—, Rozs 31.—, Árpa 19.60, Zab 

18.20, Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

VEGYES HIRDETÉSEK.
E gy  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. 
Felülflzetők vagy  adakozók névsoránál soronként 

10 fillért szám ítunk.

B alatonalm ádiban
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- 

b au er  P ál. 2—2

N E V E L Ő N Ő
állást keres. Öt gimnáziumi osztályt 
végzett, zongorázásban jártas, házi 
munkában ügyes. Csak jólelkü, ott
hont adó családok ajánlatát kéri a 

kiadóhivatalba. 1—3

SÁNDOR. FERENCZ
TORONYORA6YARA

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. 1
Számtalan elismerő bizonyítvány.

A dunántúli ev . egyesület szép  színes 
konfirm ációi em lék lap ja i megrendelhetők 

, K ap i B éla evang lelkésznél K örm enden. 
25 darab ára 5 korona. Csomagolás és posta
díj 1 korona.

S z a ló k y  Z sigm on d
Rzobrász és kőfaragó

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

Hom okkő-, márvány-, g ránit-, 
syen it sírkörak tára . 

K ataszteri földm éréshez szük
séges köveket rak tá ron  ta rtok . 
É pü letm unkát és m indennem ű 

jav ítást elfogadok. 1
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Ki tud róla? Tischler Endre
egyéves önkéntes 

izedes, 18. honvéd gyalogezred, 4-ik tábori század, 
ábori posta 50. Nevezett az északi harctéren a piotrkowi 
taréban augusztus 29-én fején életveszélyes sebet kapott. 
Jajtársai sebét bekötötték, egy szalmakazal mögé vitték, 
öbbet nem tudnak róla. Kérem mindazokat, kik neve
zettnek — fiamnak — hollétéről tudnak, vagy arról, 
iogy mi történt vele, szíveskedjenek értesítést küldeni: 
Ms c h l e r  E n d r é n é  postamester, Enese (Győrmegye).

1—3

ANGSTER JÓZSEF és FIA
org-onaépitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy millcnlnmi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

A lapítta to tt 1867*ben.

Orgona-és barmoniumgyár 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 in d en  n a g y s á g b a n .
E lektrom os fú jta tó  készülékek. 1

l Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Mnlpar“  szerkesztőm be.
-  ni - *

S trá n e r  V ilm o s:

L E L K I F E G Y V E R .
Imádságos könyv hadbavonult evang. kato
náink és honmaradt híveipk használatára.

Á ra  4 0  fillér.

Megrendelhető a szerzőnél Sopronban.

S. K O V A 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 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 javitását és hangolását._______  1

POHL GÉPGYÁR
SZOM BATHELY.

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 .
í

M alom berendezések .
Teglagyártó gépek.

0

ö

;ipnre»yin=
Elsőrendű harauggyur, szerel a ki* 
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JDRISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, ha rangöntő- és 

harang fe lszere lő  gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1808. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: első rendű  h a ran 
gok szállítását, régi harangok  át- 
ö n té sé t, régi ha rangok  á tsz e re 
lé sé t 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 Jutányos áron. 
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  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

K ívánatra s a já t költségem en utazom  a  helyszínére.

=a

;m5S33£ffl; =a

Feiwei
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 ,  i

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

Árjegyzék ingyen és bérmentve!

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér,! c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d 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.

TARTALOM:  S za la y  M ih á ly :  Bizalom. (Vers.) — Mit les ' hazádért? — Háborús történet. — Tóth D ezső :  M egáradaD nie- 
per vize . .  . -(Vers.) — A mi haiotíai.ik. -  C. J . . Hogyan in.udkoz -  ni; *' — A világháború eseményei. — G yen íie kv tla g . Deák  

S á n d o r:  Nagyanya születése napjára. (Vers.) — Csite K á r o t : Ki szeret legjobban? — Ország-Világ. — Persely.

Bizalom.
Te benned bíztak ősapáink 
S hitükkel meg nem szégyenültek. 
Nehéz időnk most is Terád int, 
Uram, ne késsél, lásd ügyünket.

Ó, járj előttünk harcainkban, 
Pajzsunk legyen védő kegyelmed, 
Mondhassuk: Isten lelke itt van, 
Hogy nékünk adjon gyözedelmet.

Ó, adj is, adj is gyözedelmet 
Sokat szenved t, szegény hazánknak I 
Dicsőség, nagyság szent nevednek! 
Bízó lélekkel áldva áldlak.

SZALAY MIHÁLY.

Mit teszöi hazádért?
Nehéz idők súlyos kötelességekkel 

járnak. Minél több vész ostromolja 
hazánkat, annál inkább összes erőn
ket hazánk javára kell feláldoznunk. 
Hallgasson el az önzés, némuljon el 
az önérdek. Minden értelem, kar, te- 
Hetség, testi erő, minden vagyon a 
hazát szolgálja.

A haza szolgálata félreérthetetlenül 
elénk áll azoknál, kik a harcmezőre 
vonulnak. Ezek igazán legdrágább 
kincsüket: vérüket és életüket áldoz
zák fel hazájukért, királyukért. A nagy 
apostollal azt mondják: „az én életem 
is énnekem nem drágaÍM. . .  Mérhe
tetlen szenvedésük, nélkülözésük, éle
tük kockáztatása és feláldozása drága 
áldozat a haza oltárán. És a haza 
bizonyára hálásan fogadja hős fiai 
áldozatát. Babérággal fogadja majdan 
a harcmezőről hazatérőket s örömuj
jongással öleli őket keblére. Az elesett 
hősök nevét áldva említi s a nemzet 
halhatatlan hősei közé sorolja.

De vájjon csak a harcmezőn szol
gálhatjuk hazánkat ? Nem I éppen az 
előbb mondottuk, hogy az ilyen sú
lyos időben minden erőnek a hazát 
kell szolgálnia. Mit teszöi hazádért? 
ez a kérdés érinti meg lelkedet.

Az emberek odaadják párnájuk fe
leslegét, fehérneműjük, meleg ruhájuk 
egy részét. Mindezt kocsiszámra vi
szik a beteg katonák részére, hogy 
nehéz tusák után, sebesülten haza
érkezve, hiányt ne szenvedjenek. 
Gyönyörűen folyik a másik munka 
is. Dicséretes buzgósággal kötik az

asszonyok, leányok a melegítő ruha
darabokat a táborban levők számára. 
Pénzt is gyűjtenek a szegény itthon
maradtak számára, imádságoskönyvet 
is küldenek a távolban harcolóknak. 
Mind szép, lélekemelő jelenség. Heve
sebben dobog szívünk, midőn az új
ságok híradásait olvassuk. Ráismerünk 
magyar népünkre, mely súlyos idő 
viharában mindig megtalálta önmagát 
s mindig méltó volt önmagához.

De mindezen kívül másra is van 
szükség I Kinnjártunk a földeken. Fá
radtan, szántatlanul terült el előttünk 
a nagy darab föld. Az út mellett sze
gény asszony s egy fejletlen gyerek 
győzködött az ekével és az állattal. 
Nehezen boldogultak. Ki tudja: mire 
végeznek munkájukkal s az idő ked
vező volta kitart-e munkaerejük fo
gyatékosságával ?

íme, itt van egy fontos munkatér, 
melyben hazád iránti szent köteles
ségedet teljesítheted. Gondolj az itt
honmaradt, elhagyott családokra. 
Ajánld fel nékik munkaerődet. Siess 
segítségükre. Ne várj kérést, megaláz
kodást, hanem te menj oda és ma
gadtól, önként ajánld fel erődet. Ne 
mondd, hogy magadnak is sok a dől-



10. HARANGSZÓ. 1914. október 2b.

god. Erre okvetlenül szükség van. Ez 
kötelességed. És ha csak egy kicsit 
gondolkodsz, rájössz arra, hogy amit 
te teszöl itthon, mindaz csekélység 
amellett, amit ők tesznek a harcme
zőn. Ha ezt a gondolatot tovább fűz
zük s azt módjuk, hogy katonáink 
mindnyájunkért harcolnak, tehát te 
érted is, úgy szembeállíthatod a két 
kötelességet s megállapíthatod: mit 
tesznek ők érted és mit tehetsz te 
értük. Ha van benned szeretet, nemes 
érzés, kötelességtudat, akkor ne en
gedd azokat az erőtlen asszonyokat 
egyedül győzködni, hanem menj, siess 
segítségükre.

Legegyszerűbben azok a gyüleke
zetek és községek cselekesznek, me
lyek összeírják a férfi munkaerő nélkül 
maradt családokat s a náluk előfor
duló munkához egyszerűen kirendelik 
a többieket. De ahol van felebaráti 
szeretet és belátás, ott kényszerítés 
nélkül is megtörténhetik ugyanez.

Ennek a kötelességnek teljesítése 
nemcsak a családokra fontos. Óriási 
jelentősége van az egész nemzetre 
és a háború végére is. A nemzet 
ereje s a diadal egy részének biztosí
téka a földben, a termésben van. Ha 
munkaerő hiánya miatt nem tudják ter
mővé tenni a magyar földet, ha ki
sebb lesz a megmunkált terület, akkor 
ezt nemcsak a parlagon maradt föld 
szerencsétlen tulajdonosai szenvedik 
meg, hanem megszenvedi minden 
ember, megszenvedi az egész nemzet.

Azért vessük össze vállunkat I Kart 
kar mellé illesztve dolgozzunk a harc- 
mezőn levőkért 1 Ne nézd, hogy a 
birtok nem a tied, hanem menj oda 
és segíts 1 Mindennap megkérdezd 
magadtól: mit tettem hazámért ? El
veszett az a nap, amelyen semmit 
sem tettél!

Háborús történet.
Egy sebesült elbeszélése.

— Az ellenség — beszélte egy se
besült vitéz — azon a helyen, ahol 
állottunk, már napok óta a legbosz- 
szantóbb játékot űzte velünk. Nem 
tehettünk egyetlen csapatmozdulatot 
sem anélkül, hogy hihetetlenül rövid 
idő alatt ne tudott volna róla és ne 
tett volna ellene. Ha csak egy őrjá
ratunk megjelent egy faluszélen, fél
óra múlva már srapnell sivított el a 
feje fölött. Egyenesen azt kellett hin
nünk, hogy a retiráló ellenség a ma
darakkal szövetkezett, oly tökéletes
nek és megfoghatatlannak látszott a 
kémszolgálata.

Egy este elindítottak bennünket: 
néhány katonát és csendőrt egy szá
zados vezetésével. Útközben megtud
tuk, hogy egy távoli falut kell ki
kémlelnünk, mert minden jel arra vall, 
hogy ott bizalmas emberei vannak 
az ellenségnek. Éjfélre járt az idő, 
mikor elértünk a falu széléhez.

Vigasztalan, sötét volt az éjszaka, 
mint ezen a tájon gyakran. A folyó 
vize, melynek partján állottunk, zúgva 
rohant lefelé és a túlsó oldalról csí
pős, hűvös szél fújt, mely a csontig 
hatott. Mi, a falu végén, bokáig ál
lottunk a vízben, sárban.

Zsebrevágtuk a pipákat és a ka
pitány megtiltotta, hogy egyetlen szót 
is szóljunk. Óvatosan, tapogatva meg
indultunk a házak mellett a falu bel
sejébe. Sehol semmi. Végtelen, szinte 
súlyos sötétség és még borzalmasabb 
csönd. Idegen ég alatt, idegen földön, 
e vak homályban és e végtelen né
maságban : nem csoda, ha az óvatos, 
lassú vonulás alatt rágondoltam sor
som csodálatos változására. Négy 
hete, ilyen időben, még a legkelle
mesebb budapesti kávéház csillárja 
szórta rám a fényt és én jó szivar 
füstjénél, jó társaságban cigányzenét 
hallgattam. Most pedig egy ázsiai 
falu pocsolyás utján lopózkodom előre, 
nagy teherrel a hátamon, fegyverrel 
a kezemben, egy irdatlan pár bak- 
kancsban és nem tudom, mely perc
ben töröm ki a nyakamat, vagy vá
gódik egy ólomdarab a fejem tetejére.

— Megállni 1
Suttogva adtuk egymásnak a szá

zados parancsát. Én éppen egy dom
bocska oldalán voltam és egy akác
fát kellett átkarolnom, hogy megma
radhassak a helyemen. Láttam, hogy 
a százados egy katonával előre megy 
és eltűnik az éjszakában, de nem 
tartott három percig, hogy megint 
ott volt a kis csapat élén.

Megindultunk. Alig tettünk néhány 
lépést, már szemünkbe tűnt nekünk 
is az, amiért előbb a kapitányunk 
megállított bennünket. Világosságot 
láttunk, valami nyomorúságos fagy- 
gyugyertya, vagy mécses inkább sejt
hető, mint látható lángocskáját. A 
sötétben alig lehetett megállapítani, 
harminc vagy háromszáz lépésre van-e 
tőlünk a ház, melynek ablakában ez 
a haldokló világosság dereng, ám 
alig mentünk egy percig, előttünk 
volt a kétkeresztes templom halvá
nyan világított ablakaival.

Századosunk alig hallhatóan intéz
kedett. Néhány ember kívül maradt, 
mi többiek pedig bementünk vele a 
templomba. Bármi óvatosan jöttünk

is, belépésünk már készen találta a 
pópát és a benn lévő tizennégy em
bert. Valamennyi felénk fordulva ál
lott és halálos ijedséggel meredt reánk.

A pópa a százados elé jött, meg
hajolt és mondott valamit, mire a 
tiszt az egyik csendőrrel, aki tudott 
a falubeliek nyelvén, megkérdeztette, 
hogy mit keresnek a templomban 
késő éjszaka.

— Imádkozunk, uram 1 — mon
dotta szenteskedő, siró hangon egy
szerre vagy öt ember. A pópa égre 
emelte szemét, majd ismét meghajolt 
és igy szólt:

— Nappal nem érünk rá, tiszt 
uram és ezért kell, hogy éjjel fo
hászkodjunk a véres háború mi
előbbi elmúltáért.

Arról persze hallani sem akartak, 
hogy ezen az éjféli istentiszteleten 
egyebek is történhetnek csöndes fo
hászkodásnál, ám a dolog sokkal 
feltűnőbb volt és az áj latos férfiak 
sokkal gyanusabbak, semhogy mi 
ezzel a magyarázattal beérhettük 
volna. A százados intézkedésére a 
templom közönségét a pópával együtt 
betereltük az egyik sarokba, mi pedig 
hozzáláttunk, hogy a templomot ala
posan felkutassuk. Az nyilvánvaló 
volt, fényjelzést innen nem adnak, 
mert hiszen a mécsek nyomorúságos 
világa már a negyedik háznál is alig 
látható. Sorjába kerültek a padok, 
az orgona, az erkély, végigkopogtat
tuk a falakat, a padlót, sehol semmi. 
A magunkkal hozott acetilénlámpa 
éles világossága hiába szaladta végig 
a cifra falakat, sehol nem fedezett 
föl egyetlen gyanús rést sem. Az áj- 
tatos emberek ekkor már oly nyu
godtan álltak a sarokban, mint akik 
meg vannak mentve.

Már alig bízhattunk vállalkozásunk 
sikerében, mikor az egyik katona, 
aki ismert nevű magyar festő, elkérte 
a lámpát, rávilágított vele az egyik 
szent képre és így szólt:

— Százados ur, ez a kép frissen 
át van festve.

A százados szemügyre vette a ké
pet, amelyen egy nagyszakállas or
todox szent éppen valami iromány 
olvasásába mélyedt. A csendőr meg
kérdezte a pópától azt, amit a szá
zados tudni óhajtott.

— Mikor kapták ezt a képet ?
A pópán láthatóan halálos félelem 

vett erőt. Habozott és szakadozott 
mondatokban kezdett válaszolni.

Egyszer azt mondja — tolmácsolta 
a csendőr, hogy régi a kép, másszor 
meg, hogy három-négy esztendős.
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Sajnálja, hogy nincs belőle 
Tíz, vagy húsz dandárja,
Ez a világ, hejh, akkor még 
Nagyobb csudát látna!

A madarak az erdőben 
Párosával szállnak,
Akad párja itt a földön 
Minden kis leánynak:
Talán azért páratlan a 
Mi ezredünk száma,
Hogy kardja az ellenséget 
Párosával vágja.

Ezt pedig nincs féléve, hogy átfes
tették — mondta a festő.

Pillanat múlva már a csendőr 
szuronya benn volt a képben, — de 
benn is akadt.

Fába szúrtam — szólt a csendőr
— deszka van a kép alatt.

Ahogy a csendőr kiszabadította a
szuronyát, ledobtuk a képet. Valóban, 
kicsiny deszkaajtó volt mögötte, amö- 
gött pedig egy négyszögletes űr volt 
vájva a falba.

És az apró rekeszben, — annak 
rendje és módja szerint fölszerelt
— telefonkészülék.

» A további részletekből annyi tar
tozik ide, hogy a pópa vallott. Meg
tudtuk, hogy az ellenséget innen in
formálták és a híreket a tizennégy 
ájtatos férfi hordta össze a pópának. 
Azt is megtudtuk, hogy ez a telefon, 
melynek vezetéke a föld alá volt rejtve, 
még a béke idején készült.

Talán annyit mondhatunk még, 
hogy ezen a telefonon át az ellenség 
kapott még egy utolsó értesítést. 
Ezt azonban már úgy adta a pópa, 
amint a százados parancsára a csendőr 
diktálta neki.

, Megárad a Dnieper vize...
Irta: Tóth Dezső.

Megárad a Dnieper vize, 
Elmosta a gátat,
A hid is már darabokban 
Százfelé uszkálgat;
Sok az ellen, ki itt maradt 
Az innenső részen,
De odaát kétszerannyi 
Áll a harcra készen.

Ezredes ur parancsot ád :
Rajta, magyar, rajta I 
Muszka vértől sötétedik 
A Dnieper szalagja: 
Holttestükből hidat veret,
Tömeti a gátat:
Szabad az ut hős ezredem, 

a A többit is vágjad!

Nyolcvanhármas gyalogezred 
A hadsereg gyöngye,
Ha rágondol jó királyunk 
Kicsordul a könnye;

M mi halottaink. |

Nemzetek világcsatájában minden
nap százakkal növeli azok számát, 
kik életüket áldozták fel a hazáért, 
annak nyugodt, biztos jövendőjéért. 
Minden községben több ház átalakul 
csöndes fájdalomházzá. Elhallgat a 
nevetés, az ajkakról letörlődik a mo
solygás verőfénye. Néma gyász ül a 
szivekre s a bánat együtt fekszik és 
kél az emberekkel. Csak midőn ma
gukra maradnak, csak akkor mondja 
ajkuk az emlékezés szavait s lelkűk 
sírásával maguk elé idézik azt a ked
ves alakot, aki már nincsen.

Mi is emlékezünk s kegyelettel 
megörökítjük a harctéren hősi halált 
halt olvasóink és jóakaróink emlékét.

Wagner Ferenc, a felsőlövői ev. 
főgimnázium tanára, ki mint tartalé
kos hadnagy hat ütközetben részt vett, 
hősi halált halt. Haláláról az intézet 
tanári kara s a III. osztály tanulói, 
kiknek osztályfőnökük volt, külön 
gyászjelentést adtak ki.

Palkovics András boljovcei lelkész 
fiatal életét is ellenséges golyó oltotta 
ki. Midőn a szerbek a Szerémségbe 
betörtek, több községet ki kellett ürí
teni, hogy a katonai hadműveletek 
alatt ne szenvedjen annyit a lakos
ság. Boljovcében a szerbek elfogták 
Palkovics András lelkészt, elfogták a 
gyülekezet négy tekintélyes presbite
rét s mindnyájukat fejbelőtték.

Áldottak legyenek, kik hazájukért 
hősi halált haltak!

Hogyan imádkozzunk?
(Matthesius ima szabályai.)

A helyes, keresztyén és üdvös imád
sághoz tartozik:

1 .
Hogy szent és ártatlan kezeket 

emeljünk föl 1. Tim. 2., és jó lelki
ismerettel imádkozzunk. Mert Isten 
az olyan bűnöst nem hallgatja meg, 
ki bűnbánat híján szűkölködik. Ján. 9.

2.
Hogy a viszontagságban és szük

ségben imádkozzunk, mert mennél 
nagyobb a szükség, annál erősebb 
az imádság. Ezért mondja Isten az 
50. zsoltárban: Hívj engem segítsé
gül a te nyomorúságodnak idején. 
(Szükség, nyomorúság azonban min
dig, minden körülményben van, csak 
felismerje az ember.)

3.
Hogy az ember szívből, képmuta

tás, harag, zúgolódás és kétely nél
kül imádkozzék, fohászkodjék, kiált
son, mint Mózes a Vörös tenger 
mellett. Mert ajkunk vagy szájunk 
munkájával, amiről a szív nem tud, 
hasztalan szolgálunk az Úrnak. Má
té 15.

4.
Hogy az egy igaz Istent hívjuk 

segítségül, amint a Jordánnál meg
nyilatkozott, amint Krisztus az evan
géliumban Ján. 16. és a Miatyánkban 
mondja. Mát. 6. Luk. 11.

5.
Hogy Krisztus nevében, érdemé

ben, vérében, halálában, közbenjárá
sában a Szentlélek segítségéért és 
támogatásáért imádkozzunk. Ján. 4. 
és 14.

6 .
Örömmel, mint Ábrahám 1. Móz. 

18., erős hitben, mint a százados, 
zúgolódás és türelmetlenség nélkül, 
tartósan, mint a kananita asszony 
és alázattal, mint Dániel. Ján. 9.

7.
Tartsunk ki, mint Sirák tanítja és 

Istennek ne írjuk elő, hogy hogyan 
és mikor segítsen, mint Judit mondja 
a 8. fejezetben.

8.
Aki azonban imádkozni akar, an

nak előbb hinnie kell, hogy Istennel

í

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 és gazda
sági c ikkeit és ita lszükségletét a  legjutányosabban, 
úgyszintén ham isítatlan minőségben. — Amelyik köz
ségben fogyasztási szövetkezetét ak arn ak  létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak ú tba igazításért o>

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX., Közraktár-utca 34. »zöm.
(Saját palo tájában.) — A H A N G Y A  kötelékéhez ma 
m ár több m int 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  
■ 50 m illió k o ro n a  év i forgalom m al. ■
L evélcím : H A N G Y A , Budapest, postafiók 109. szám .
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az ő Fia által ki van engesztelve, 
imáját a keresztségre és Krisztus vé
rére kell alapítani, Istennek paran
csolatát és Ígéretét, Krisztusnak hű
ségét és a szenteknek példáját hittel 
megragadnia s emlékeznie kell arra, 
hogy Isten előttünk másoknak már 
gyakran segített. 22. Zsolt. 34.

E részeket, hogy az ima helyes 
mederben haladjon, tekintetbe kell 
venni s helyesen használni. Tehát:

1 .
Tiszta kezekkel és jó lelkiismerettel;

2 .
szükségben;

3.
szívből képmutatás nélkül;

4.
az egy igaz Istent segítségül hívni;

5.
Krisztus nevében, ki az imádság 

lelke;
6 .

örömmel;
7.

kitartással és
8 .

hitben.
Ilyen imádság áthatol minden égén, 

mint Sirák mondja, teljessé teszi 
örömünket, mint Krisztus mondja 
Ján. 16., megadja a segítséget, vi
gaszt, örömöt és biztosságot minden 
ördög és gonosz ember ellenében.

E .  J .

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Október 25. vasárnap, Luk. 13, 10—17. 

,  26. hétfő, Luk. 14, 1—11.
» 27. kedd, Márk 3, 1 — 12.
„ 28. szerda, Luk. 6 , 1—11.
„ 29. csütörtök, Márk 9, 43—50.
„ 30. péntek, Márk 4, 23—37.
„ 31. szombat, Márk 10, 25—37.

A világháború eseményei.
Döntő ütközeteket az elmúlt hét 

sem hozott. De azért meglehetünk 
elégedve eredményeivel, mert a hely
zet reánk kedvezően alakult ki, úgy 
hogy reménységgel tekinthetünk a 
jövő elé. Minden jel arra mutat, hogy 
az oroszok nagy ütközetre készülnek, 
így tehát lehetséges, hogy a közel 
hetekben nagy dolgokról adhatunk 
hirt.

Az oroszok ellen.
Amint említettük: északon legje

lentősebb esemény az volt, hogy a

németek haderőivel egyesültünk. En
nek következtében az orosz kényte
len haderőit visszavonni. A mi sere
geink üldözik az oroszt. Lengyelor
szágban csapataink már Varsó alatt 
állnak, s itt a harcok megkezdődtek. 
Az oroszok megpróbálták ugyan Ivan- 
gorodnál előretörni, de nem sikerült. 
Az utolsó napok különösen jelentős 
sikereket hoztak. A Stryj-Lambor- 
Medika vonalon és a Sannál ked
vező emelkedéseket foglaltunk el. 
Az elfogott oroszok számát több 
mint 15.000-re teszik. A németek is 
eredményesen harcoltak az oroszok 
ellen. Schirind mellett győzelmes üt
közet után 3000 orosz foglyot, 26 
ágyút, 12 gépfegyvert hatalmukba 
ejtettek. Varsótól délre 8000 oroszt 
elfogtak s 25 ágyút zsákmányoltak.

A Kárpátokban.
A Kárpátokban még egyre tartott 

az ütközet. Az oroszok erősen tar
tották ugyan magukat, de ellenállá
suk megtörött seregeink vitézségén. 
A mieink négy napi harc után okt. 
13-án visszavették az oroszoktól To
ronyét s a határ felé üldözték szét
kergetett seregüket. A visszavonuló 
orosz csapatok egy része a Tisza 
völgyében gyülekezett. Bakónál el- 
sáncolták magukat. Seregünk egy 
napi és egy éjszakai ütközet után 
kiverte s üldözte őket Bilin felé. 
Október 17-én a menekülő oroszok
kal Kőrösmezőnél kezdődött meg a 
harc és a mieinknek sikerült őket 
az országból kiverni.

Szerbiában.
Szerbiában szintén volt lényeges 

diadalunk. Október 11. és 12-én se
regünk Visegrádnál megverte, sőt 
majdnem megsemmisítette a 4-ik 
szerb hadtestet. A szerbek rendetlen 
futásban menekültek s nagy veszte
ségeket szenvedtek. Körülbelül ugyan
ekkor Krupanj körül borzalmas vere
ség érte a szerbeket.

Az utolsó diadalok nagyságát mu
tatja, hogy múlt héten 5000 szerb 
foglyot vittek Szerajevóba.

Franciaországban.
Franciaországban még most sem 

került döntő ütközetre a sor. De a 
kisebb csatákban a franciák súlyos 
veszteségeket szenvedtek. Két had
osztályt Lille-nél és Hasebrocknál 
teljesen megsemmisítettek a németek. 
Lille városát okt. 13-án megszállták 
a németek s ott 4.500 foglyot ejtettek.

Belgiumban.
Antwerpen elfoglalása után az ot

tani belga, francia, angol védősere
gek elmenekültek. Sokan közülök a 
holland határt átlépték s itt mintegy 
28.000-ret letegyvereztek. A németek 
antwerpeni hadizsákmánya igen nagy. 
Legalább 500 ágyú, tömérdek lőszer, 
nagy tömeg nyereg, igen sok egész
ségügyi anyag-szer, számos gépkocsi, 
sok gőzmozdony és vasúti kocsi, 4 
millió kilogramm gabonanemüt, sok 
liszt, szén, len, 10 millió márka ér
tékű gyapjú, réz-, ezüst-tárgyak, kö
rülbelül félmillió márka értékben, egy 
páncélvonat, több megrakott élelme
zési vonat és nagy marha-állomány.

Új sorozás.
A kormány rendeletet adott ki. 

melyben elrendelte, hogy azok a 
24—36 éves férfiak, kik katonai szol
gálatot nem teljesítettek, újra soro
zásra viendők. Ezek összeírásának 
október 29-ikéig be kell fejeztetnie. 
A néptelkelési bemutató szemlék 
pedig, amiknek a célja annak a meg
állapítása, hogy kik alkalmasak a 
népfelkelési fegyveres szolgálatra és 
kik nem alkalmasak, f. évi december 
31-ikéig fognak megtartatni.

Már most megjegyezzük, hogy a 
fiatalabb évfolyamokba tartozók be
hívása a későbbi évfolyambeliek be
hívását meg fogja előzni.

Egy aviatikus hőstette.

Annak idején irtunk arról, hogy 
az oroszok körülzárták legerősebb 
várunkat, Przemyslt. Főhadiszállásunk 
nem tudott érintkezni a várban levők
kel. Ekkor történt, hogy egy aviati
kus repülőgépen átrepült az oroszok ha
diszállásain. Mikor észrevették, ágyúk
ból, gépfegyverekből lövöldöztek rá. 
De azért sikerült szerencsésen a várba 
jutnia. Négy nap múlva, megrakodva 
hírekkel, visszarepült a bátor aviatikus. 
Mikor az oroszok észrevették, megint 
rettenetes tüzeléssel fogadták. A srap
nellek egészen a gép mellett robbantak 
fel. Sokszor a nagy légnyomás majd
nem elsodorta a gépet. De azért si
került tovább repülnie s négy óra 
múlva megérkezett főhadiszállásunkra. 
A gépet megvizsgálták s ekkor kide
rült, hogy 8 golyó fúrta keresztül. 
Azóta már sikerült Przemyslt felsza
badítani s az oroszokat elűzni.

Más hírek.
Anglia Portugáliától segítséget kér. 

A Portugál képviselőházat gyűlésre
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hívták össze, melyen bizonyára elha
tározzák a katonai segítség megadá
sát. — A Kaukázusban mindig erő
sebb lesz a forradalom. — Romániában

az uj király elnöklete alatt koronata
nácsot tartottak. Újból kijelentették, 
hogy nem avatkoznak bele a háborúba, 
hanem semlegesek maradnak. — Egy

spanyol lap Franciaországból azt az 
értesítést kapta, hogy a franciák 
vesztesége szept. végén 150 000 ha
lott és 350.000 sebesült volt.

Nagyanya születése napjára.
Istenem, áldd meg az összes nagymamákat, 
De legislegjobban az én nagymamámat,
Őt áldd meg ezerszer,
Amikor nem látja, amikor nem várja,

Mind a két kezeddel.

Hogy szeret bennünket, Uram, Te jól látod! — 
Legyen szíve boldog, lépte-nyoma áldott 
E földi életben.
Fájdalom ne bántsa, nézz kegyesen rája, 

Hogy el ne csüggedjen.

És ha homlokára felleget bocsátasz, 
Gondviselő kezed legyen biztos támasz, 
Amely el ne hagyja,
Oszlasd ezt a felhőt szerelmed fényével. 

Özvegyeknek Atyja 1

íme, esdekelve borulok le eléd,
Tedd át én szívemre, bánatának felét, 
Könnyű lészen te rh e ;
Tarold le jövőmet, éljek öröm nélkül,
Csak öröm ragyogjon jóságos szeméből, 

Béke száll szívembe 1
Deák Sándor.

Ki szeret legjobban?
I r ta : Csite Károly.

Este van. Elültek már a tyúkok, 
galambok, rucák, ludak és minden
féle kis madárkák, ellenben az édes
apa és az édesanya legkedvesebb 
madárkái: Erzsiké, Lajoska, Piroska, 
Pisti és Jóska fennvannak még. Az 
udvarról ugyan beköltöztek már a 
szobába, de ott folytatják még a já
tékot.

Az édesanya még kinn foglalatos
kodik a konyhában, az édesapa azon
ban végzett már a napi dolgával, kis 
fiókái közé megy s a két éves, csöpp 
Jóska és a három éves Pisti fiacskái 
unszolására ő is a körláncba áll. 
Együtt dalolja a kicsikékkel :

Lánc, lánc, hosszú lánc,
Hosszú láncba járunk.
Jó fiúknak, jó lányoknak 
Koszorút csinálunk.
Erzsiké a sorba,
Annak van jó dolga.
Hej, kék szemű kis Erzsiké' 
Fordulj angyal módra I

Erzsiké után következik a dalban

és az angyalmódra való fordulásban 
Lajoska, majd Piroska és a többiek, 
végül pedig az édesapa. Arra már el
fáradnak a kicsinységek. Az édesapa 
pedig arról panaszkodik, hogy szédül 
kissé a feje a körbejárástól.

Abba marad tehát a játék. Az édes
apa leül a divánra. Mellé kuporodnak 
a kicsiségek. A két kisebbik az apuska 
ölébe kívánkozik. Pisti az édesapa 
jobb térdére, Jóska pedig a balra 
kerül.

Most mindnyájan unszolják apuskát:
— Meséljen valamit, édesapám 1
— No, jó. Ha csendesen lesztek, 

mesélek valamit, — mondja az édes
apa. — Figyeljetek hát, gyermekek!

— Hol volt, hol nem, volt egy 
szép, fehér cica. Ennek a fehér cicá
nak volt három kis tarka cica-fiacs
kája. A kis cicák folyton játszottak 
az udvaron, folyosón. Egymást hem- 
pergették a földön s kergették egy
mást.

Persze, nekik nem volt más dolguk, 
csak a játék. Bezzeg sok dolga volt 
az öreg cirmosnak. Egész napon át 
vadászatra járt, egerek után. Egyre- 
másra hordta a kis cicáknak az ege
ret s vígan lakmároztak azok.

Örömükben átölelték édesanyjuk 
nyakát s kis puha fejecskéjüket hozzá 
dörzsölték annak a fejéhez.

— Melyitek szeret engem legjob
ban ? — kérdezte az öreg cirmos a 
kis cicáitól, természetesen cica nyelven.

— Én, é n ! — kiáltotta mindenik 
kis cica.

— Hát hogyan szeretsz engem, te 
kis fekete fülü? — kérdezte a nagy 
cirmos az egyik kis cicától.

— Úgy szeretem, mint a kis cica az 
egeret, — felelte a kis fekete fülü cica.

— Csak úgy ? Hisz a cica meg
eszi az egeret, — morogta az öreg 
macska. — Hát te ugri-bugri, hogyan 
szeretsz ?

— Mint a kis cica az édes tejet — 
felelte a másik kis cica.

— A cica megeszi a tejet is. — 
Hát te harmadik, hogyan szeretsz en- 
gemet ?

— Úgy szeretem én, mint ahogy 
egy jó cicának szeretni kell az édes
anyját !

— Ez az igazi felelet! — kiáltott 
örömében az öreg cirmos, s megciró
gatta mindegyik kis cica fiacskáját. 
Aztán elszaladt ismét egérvadászatra. 
S ha el nem szaladt volna, az én 
mesém is tovább tartott volna.

— Jaj, de szép mese volt I — ki
áltott fel Erzsiké elragadtatással. — 
Meséljen még édesapám.

— Mesélek, ha megmondjátok, 
hogyan szerettek ti engem ? — mondja 
az édesapa.

— Úgy szeretem én édesapát, mint 
a galamb a búzát 1 — feleli gyorsan 
Pisti, átölelve az apuska nyakát.

— Szép, csakhogy a galamb meg
eszi a búzát, kicsi fiacskám, — mondja 
az édesapa.

— Én úgy szeretem édesapámat, 
mint a jó kis galamb az édesanyját,
— mondja Lajoska.

— Ez már igazán szép, igazi 1 — 
helyesel apuska.

— Én meg úgy szeretem apus- 
kámat, mint az angyalka a Jézuskát,
— mondja Piroska, az édesapa mellé 
lapulva.

— Ez is szép, igen szép! — 
mondja az édesapa, megsimogatva 
kis lánykája szőke hajacskáját.

S már Érzsike, az apuska legna- 
gyobbik leánykája is szólni akar, 
hogyan szereti ő az apuskáját, de 
ugyanakkor megcsendül az esti imára 
szóló harang. Erzsiké erre, figyel
meztetés nélkül, gyorsan összekul
csolja kis kezecskéjét s buzgó áhí
tattal imádkozik fennhangon s utána 
mondják a többi kicsiségek is a szép 
esti imádságot.

— Ez a legszebb feleleti — szól 
az édesapa boldogan, édes szeretet
tel magához ölelve gyermekeit. — 
Az szeret legjobban s az szerez leg
édesebb örömet az édesapának és 
édesanyának, aki jó, engedelmes és 
buzgón, tiszta szívből imádkozik a jó 
Istenhez. . .
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A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyülekezeteink és a háború. Már a

háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré 
szét, de a hivek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A  nagygereedi ev. nőegylet is kivette a 
maga részét ama hazafias kötelességekből, 
melyet a háborús helyzet mindnyájunk 
elébe mért. Tagjai körében, belevonva Pór- 
ládony, Berek, Tompaháza, Kisgeresd, Já- 
nosfa, Répcecsáford és Csér községeket is, 
kis párnákat gyűjtött, hogy sebesült hőseik 
sorsán enyhítsen. Az eredmény 210 vánkos 
és 380 huzat lett, melyet be is küldött a 
Vöröskereszt soproni fiókjának. Majd Nagy- 
geresd és Kisgeresd községekben dicséretes 
mozgalom indult meg katonáink téli fölru- 
házása érdekében. Mindenki szívesen hozta 
meg a maga áldozatát melyhez a nőegylet 
is hozzájárulván, a begyűlt összeg mintegy 
140 koronát tett ki. Ezen nagyobb mennyi
ségű pamutot, flanellt, pargetot vásároltak 
amit aztán szorgalmas kezek — olykor az 
éj óráit lopva meg áldásos munka közben 
— sürgősen földolgoztak. így jutottunk azon 
szerencsés helyzetbe, hogy 70 kötött hósap
kát, 14 pár érmelegítőt, 110 haskötőt, 14 
pár kapcát és 2 pár meleg alsóruhát bocsát
ta ttunk  a Hadsegélyző Hivatal rendelke
zésére.

A  tárnokréti ev. gyülekezet a harcban 
megsebesültek részére 77 drb fehérneműt 
s 76 drb vánkost, két huzattal küldött a 
Vöröskereszt egyletnek, ugyancsak a Vörös- 
kereszt egylet céljaira gyűjtött 250 kor.-t s 
a harctérre vonult, szegényebb egyháztagok 
özvegyeit segélyezte 150 koronával s 200 
kor. egyházi adójukat, mint személyi járu
lékot, törülte.

N a g yvá zso n y ié i az ev. nőegylet felhívá
sára, a nőegyleti tagokkal együtt több ref. és 
róm. kath. vallásu nő 32 drb vánkost és 
különféle fehérnemüeket küldött a Vörös- 
kereszt számára. Nemesleányfaluból Gaál 
Lajosné úrnő felhívására az ev. gyülekezet 
nőtagjaival együtt több ref. és róm. kath. 
vallásu nő 28 drb vánkost és többféle fehér
neműt küldött a Vöröskereszt céljaira.

O yörszabadhegyen  mozgalom indult meg 
a táborban levő katonák részére meleg ruha 
gyűjtése iránt Hollós Istvánná kezdeménye
zése s vezetése mellett, melynek eredmé
nyét : 50 drb meleg inget, 20 drb meleg 
alsónadrágot, 22 pár lábszárvédöt, 20 pár 
érmelegítőt, 12 drb hósapkát, 30 pár meleg 
kapcát m ár el is juttatták rendeltetése he
lyére, Budapestre a Hadsegélyző Hivatalba. 
Ügy a gyűjtésben, mint a hósapkák s ér
melegítők kötésében szorgalmasan fáradoz
tak : Kopp Jolán, Szollár Tera és Mariska, 
Soós Liszka, Horváth Mariska, Soós Juliska, 
Hamar Marcsa, Gácsig Erzsébet, Koppen- 
dorfer Ilka, Fülöp Erzsi, Boczor Mariska, 
Farkas Lidi. A jószívű adományokat itt 
nyugtázzuk: Róth Jánosné 2 meleg ing, 
2 meleg alsónadrág, 2 hósapka, 2 pár

lábszárvédö, 2 pár érmelegítő. Péter 
Istvánná 2 meleg ing, 2 meleg alsónadrág 
Kopp Sándorné 4 meleg ing. Szabó Istvánná 
2 meleg ing, 2 alsónadrág. Tóth Andrásné 
4 meleg ing. Péter Sándorné 2 meleg ing, 
1 meleg alsónadrág. Özv. Bolla Sándorné 
1 meleg ing, 1 meleg alsónadrág. Kovács 
Endréné 1 meleg ing, 1 meleg alsónadrág. 
Szabó Jánosné 1 meleg ing, I  meleg alsó
nadrág. Bolla Istvánná 1 meleg ing, 1 me
leg alsónadrág. Simon Mihályné 1 meleg 
ing, 1 meleg alsónadrág. Steiner Györgvné 
1 meleg ing, 1 meleg alsónadrág, özv. Ba- 
ras Jánosné 1 hósapka, 3 pár érmelegítö 
és 50 fillér. N. N. 1 meleg ing, 1 pár ér- 
melegftő és 1 kor. Varga Józsefné 1 meleg 
ing. Özv. Nagy Jánosné egy használt ing,
1 pár meleg kapca. Nagy Antalné 1 hasz
nált ing és 1 pár meleg kapca, Galambos 
Józsefné 2 használt ing. Bognár Józsefné
2 használt ing. Szabó Lajosné 1 használt 
ing Farkas Szabó Andrásné 10 kor., id. 
Farkas Pál 5 kor., Farkas Antal 5 kor., 
ifj. Farkas Pál 4 kor., Halász József 4 kor., 
Hollós Istvánná 4 kor., Boczor István 3 kor., 
Gácsig Andrásné 3 kor., Kopp Jolán 3 kor., 
Vargyasy Mihály 3 kor., Csapiár Sándorné
3 kor. 2—2 koronát adakoztak: özv. Boczor 
Jánosné, özv. Gede Györgyné, Bolla Gyula, 
Szűcs Dániel, Fülöp Mihályné, Vida Józsefné, 
Hamar Zsófi, özv. Kis Jánosné. F oly tatjuk .

Szentgotthárd. Áldozatkészségének tiszte
letreméltó tanujelét adta az alig néhány 
lelket számláló Szentgotthárd is. Amellett, 
hogy a gyülekezet nőtagjai a helyi katonai 
kórház teljes felszerelését természetbeni 
adományaikkal lehetővé tették, a helyi kór
házban nap-nap után ápolói tisztet teljesí
tenek : részint a Vöröskereszt céljaira, ré
szint a háborúba vonultak visszamaradt 
családjainak segélyezésére adakoztak: Br. 
Wiese'r József 50 K, Templomi persely 40 
K, Luthár Lajos 30 K, Czipott Géza, Desits 
Gyuláné, Klein Ferenc, Nádassy Kálmán, 
Szulczer József 20 -20  K, gróf Bülow V.-né, 
Mayer Károly, dr. Kazay László 10—10 K, 
Kiss Imre ny. lelkész 8 K, Czipott Gézáné, 
Czipott Ilona, Ferdinándy Aladárné, Zakocs 
Péter 5—5 K, Lang Károlyné 2’30 K, Hitzl 
Rezső, Kiss Imréné, dr. Kneffel József, Ley- 
rer Károlyné, Pável János, Zrim Ádám 
2—2 K, Berke Elek, Magyary Józsefné, 
Mayer Károlyné, Muriéi Bidmeod, Varga 
Alice 1—1 K.

Hósapkákat, érmelegítőket kötöttek : Ber
ke Irén, Czipott Gézáné, Czipott Ilona, Fer
dinándy Gizella, özv. Geschrey Samuné, 
Kiss Imréné, Lang Károlyné, Luthár Karola, 
Mayer Károlyné, Pável Rózsi, Szulczer Hen
riette, özv. Tóth Gyuláné, özv. Tóth Sán
dorné. Többen a gyülekezet tagjai sorából 
ékszereiket adták oda a haza oltárára. 
Ezenkívül a lelkész saját lakásán egy sebe
sült katonának ellátásáról gondoskodik.

N em espátró  községben az asszonyok és 
leányok a harctéren lévő és megsebesült kato
náink részére az ev. nőegylet kezdeményezé
sére, a következő adományokat adták össze, 
melyeket folytatólagosan ezennel köszönettel 
nyugtázunk: 26. Dömötörfy Jánosné 1 ing, 
1 törülköző. 27. Dömötörfy Pálné 3 törül

köző, 2 m. vászon, 1 lepedő. 28. Dömö
törfy Józsefné 1 ing, 1 alsónadrág. 29. 
Dömötörfy Mihályné 1 m. vászon. 30. 
Szmodics Istvánná 2 m. vászon, 1 vánkos. 
81. Szmodics Pálné 2. m. vászon, 2 drb. 
ruha. 32. Fekete Julianna 2 m. vászon, 
1 törülköző, 1 alsónadrág. 1 zsebkendő és 
40 fill. 33. Dömötörfy (B) Istvánné 1 lepedő 
és 40 fill. 34. Szakáll Mihályné (Sánta) 1 
ing. 35. Ponikvár Józsefné 3 K. 36. Beböh 
Katalin 20 f. 37. Leposa Józsefné 5 m. 
vászon és 40 f. 38. Bpböh Pálné 2 drb. 
törülköző és 40 f. 39. Dömötörfy Mihályné
1 vánkos és 40 f. 40. Görffy Józsefné (Peti) 
50 f. 41. Szakáll Ferencné 50 f. 42. Sza
káll Istvánné 50 f. 43. Gvörffy Katalin 1 
alsónadrág és 40 f. 44. Györffy Jánosné
2 m. vászon. 45. Fekete Jánosné 60 f. 46. 
Dömötörfy (Balog) Józsefné 1 ing, 1 alsó
nadrág. 47. Dömötörfy Julianna 5 V2 m. 
vászon, 2 törülköző és 60 f. 48 Györffy 
(Pali) Judit 14 f. 49. Dömötörfy (Bálint) 
Józefné 2 m. vászon, 1 használt alsónadrág.
50. Dömötörfy Józsefné 2 m. vászon, 2 ing.
51. Dömötörfy (ósz) Jánosné 2 m. vászon.
52. Dömötörfy Ferencé 1 törülköző és 20 f.
53. Fekete Ferencné 1 ing. 54. Dömötörfy 
Istvánné 40 f. 55. Beböh Ferenc (csire) 1 
K. 56. Szakáll Katalin 2 ing, 2 drb. vá
szonkötőruha és 1 K. 57. Szakáll Judit 1 
ing, 2 drb. törülköző és 1 K. 58. Beböh 
Ferencné Dömötörfy Lidi 1 törülköző és 
60 f. 59. Beböh Mihályné 1 drb. alsóruha 
és 40 f. 60. Györffy Pálné 1 alsóruha. 61. 
Györffy Lászlóné 2 m. vászon. 62. Beböh 
Illésné 6 rőf vászon és 60 f. 63. Dömötörfy 
Józsefné (k) 8  rőf vászon, 1 ing, 1 alsóruha 
és 2 K. 64. Dömötörfy Józsefné 1 K. 65. 
Dömötörfy Józsefné 4 m. vászon és 80 f. 
66 . Dömötörfy Julianna (Buni) 1 K. 67. 
Özv. Dömötörfy Istvánné 2 m. vászon. 68 . 
Dömötörfy Istvánné 50 f. 69. Györffy Jó
zsefné (csuha) 4Vs m. vászon, 1 törülköző, 
1 pár férfi ruha és 60 f. 70. Beböh Fe
rencné 2 m. vászon, 1 ing. Folytatjuk .

Hervadatlan koszorú. Dr. Fischer Gyu
láné szül. Metkovisch Erzsébet Ömél
tósága, mint minden évben ez évben is, 
elhalt kedvesei emlékére sírkoszorú helyett 
a győrszemerei ev. hitközség templomalap 
javára 20 koronát ajándékozott. Ez a leg
szebb sirkoszorú, mert a jótékonyság ol
tárára helyeztetett és harvadhatatlan.

A győri ev. egyházmegyei belmissziói 
szövetség és a Harangszó. A győri ev. 
egyházmegye belmissziói egyesületei a múlt 
évben szövetségre léptek, hogy céljaikat 
egyesült erővel szolgálhassák. A szövetke
zés első eredménye, hogy a Harangszót 37 
példányban megrendelte olyan szegény 
sorsú, szórványban élő hitrokonaink ré
szére, akiket — távol a templomtól — eddig 
csak egy-egy vasárnapi vagy esti elmosódó 
harangszó figyelmeztetett arra, hogy ők is 
evangélikusok. Most a testvéri szeretet 
szerény lakásukba viszi a Harangszót, mely
ből megérthetik, hogy a nagy testvérközös
ségben ők nincsenek elfeledve s nekik is 
nagy örömöt hirdet a felebaráti szeretet. 
Azért szeretett győrmegyei hitrokonok, 
mikor beköszönt hozzátok ez a kedves



1914. október 25. HARANGS2Ö. 15.

Harangszó, nyissátok meg előtte ajtókat, 
szíveteket. Ingyen vettük, ingyen adjuk, 
csak azt kérjük, hogy ha elolvastátok, ad
játok oda másoknak is 1

A győri ev. Szeretetház — kórház. 
A győri ev. egyházközség Szeretetháza, 
mely eddig árvaházat, menházat és leány
internátust foglalt magában, egy új osz
tállyal bővült. Egyik elzárt részében 24 
sebesült katona részére rendezett be egy 
teljesen felszerelt kórházat. A belmissziói 
egyesület tagjai és a tárnokréti hívek, — 
bőségesen ellátták ágyneművel, ruhafélék
kel, orvosszerekkel és kötszerekkel ezt a 
kis mintakórházat. Az élelmezéshez a 
belmissziói egyesület 500 k o r, egyesek 
800 koronát adtak és sokféle élelmiszert. 
A sebesültek ápolását dr. Schröder Gyula, 
hírneves Rüntgenspecialista hitrokon orvos 
két diakonissza nővérrel végzi, akiknek a 
belmissziói egyesület tagjai segédkeznek. 
Az evangéliumi szeretet ezen új tűzhelye 
árasszon sok melegséget, enyhülést a há
borúban megsebesült vitéz katonáinkra.

A szerb betörések és gyülekezeteink. 
A szerbek betörése következtében nagy ká
rosodást szenvedtek a Szerémségben fekvő 
gyülekezeteink. Különösen Szurcsin, Uj párna 
és Mitrovicza szenvedtek sokat. A falvakat 
felperzselték s legtöbb helyen a gyülekezeti 
épületeket is kirabolták. Ujpárnában evang. 
árvaház is volt. Az árvákat még idejekorán 
Tomcsára vitték, úgyhogy nekik nem esett 
bántódásuk. A község kára — ezen az egy 
helyen meghaladja a félmilliót; a gyüleke
zeté a 15000 kor.-t. Az árvaház most az 
evang. árvaházakhoz és családokhoz fordul 
s arra kéri őke t: fogadják be az otthon 
nélkül maradt szegény árvákat.

Gyászrovat. Súlyos csapás érte Kakas 
József dabronyi lelkészt: édesanyja, Kakas 
Ferencné okt. 14-én Sümegen hosszas szen
vedés után meghalt. — A jó Isten magá
hoz szólította néhai Ihász László kisbaboti 
lelkész özvegyét, élete 52-ik évében. Az el- 
költözöttben Ihász Mihály kertai és Ihász 
László kisbaboti lelkészek édesanyjukat gyá
szolják. Áldott legyen az elköltözött jó 
anyák emlékezete 1

A H a r a n g s z ó  p e r se ly e .

A  befolyó összegből nyer fedezetet a  ter
jesztés , m u ta tványszám - és ingyen példányok  
költsége, m iért is  a persely t a  jó le lkü  ada
kozók pártfogásába  a já n lju k .

A H arangszó terjesztésére eddig be
folyt 26 korona 50 fill. Újabban adakoztak: 
Czipott Gézáné Szentgotthárd 1 K, Dávid 
Károlyné Dég 50 f, Paulik Jánosné Kiskőrös
1 K, Polgár József Sepsiszentgyörgy 2’50 K, 
Kövessy Lajos Lövő 1-50 K, N. N. Szentivánfa 
50 f, Horyáth Emma Rakolcz 50 f, özv. 
Szigethy Vilmosné Besztercebánya 50 f, 
ifj. Jancskó Pál Kondoros 50 f, Remete 
Dénes Jánosháza 1.50 K, Haramia Erzsébet 
Felsőtisztás 50 f, Nitschinger Pál Poszony 
50 f, Zsigmond Ferenc Ártánd 50 f, Bar- 
takovics Sándor Budapest 50 f, Kiss Jó- 
zsefné Valkó 50 f, Kálmán Margit Túra
2 50 K, Pomozy Lajos Budapest 50 f, Bor
dás Józsefné Vácszentlászló 1'20 K, Asbólh 
József 50 f, Tiringer Mariska Pápa 50 f. 
összesen 44 korona 20 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

t ' l nsmrto postája
Id. N. J. Ksömjén. Kérjük, közölje ve

lünk a múlt évben elmaradt két számot, 
szívesen megküldjük. — X. L.-ö. A Ha
rangszó terjesztésére befolyt pénzből fede
zetet nyer a mutatványszámok, nyomda- és 
posta költsége. Ezenkívül a szórványokba 
küldölt ingyen példányok költségét is ebből 
fedezzük. Rendesen az esperes és lelkész 
urak nyújtanak e munkában útbaigazítást.
— K. A. Dunaszerdahely. A Lelki Fegy
vert elküldtük, de a küldött pénzből csak 
40 fillér maradt erre a célra, így csak egyet 
küldhettünk. — K. J.-né Valkó. Megfelelő 
imádságos könyvnek tartjuk O yu rá tz  F e
renc : L e lk i vezér c. imakönyvét. Legolcsóbb 
kötésben ára 1/60 K, mindenféle kötésben 
kapható. Megrendelhető a Luther társaság 
könyvkereskedésében Budapest, VIII, Szent- 
királyi u. 51/a. — Többeknek. A  m i ha- 
lo tta ink  c. rovatban lapunknak a harctéren 
elesett előfizetőiről és jóakaróiról emléke
zünk meg. Az adatokért a beküldő felelős.
— A háború miatt beállott forgalmi zavar 
következtében jelen számunkat kénytelenek 
voltunk más papírra nyomni, melyért szí
ves elnézést kérünk.

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

malmából Körmend, 1914. évi október hó 22-én.
Búza 38.—, Rozs 31.—, Árpa 19.60, Zab 

18.20, Az án.k 100 kilogrammonkint korom- 
értékben értetődnek.

VEGYES HIRDETÉSEK.
E gy  h irde tés 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. 
Feliilflzetők vagy adakozók névsoránál soronként 

10 fillért szám ítunk.

Aki megveszi a rendkívül szép és tartalmas

1915 . é v i

KÉPES
L U T H E R -N A P T A R T ,
az nemcsak vigasztalást, lelki megerősítést, 
nemes és méltó szórakozást szerez e ne
héz napokban a maga számára, hanem jó
tékony cselekedetet is teljesít, meri a szer
kesztő-kiadók az esetleges tiszta jövede
lemből első sorban is a háború nyomo
rának enyhítésére szolgáló jótékony 
intézményeket segélyezik.

A gyülekezetek, nöegyletek, belmissziói 
egyesületek is jó dolgot művelnek, ha a 
sebesült evang. katonák között tö rté
nendő kiosztás céljából több példány
ban megrendelik az 11 é v i
„KÉPES LUTHER-NAPTÁR'-t.

Az 1915-ik évi „Képes Luther-Naplár“ 
műmellékletül Dürer Albert világhírű fest
ményének „A négy ap o sto linak  művészi 
másolatát adja, mely maga többet ér, mint 
amennyi az egész naptár ára.

A „Luther-Naptár“ bolti ára 60 fillér; 
egyes példány postán küldve 70 fillér. —

Nagyobb megrendelés esetén 60 fillér ár 
mellett franko küldéssel 10°/o kedvezmény 
jár. Kapható a legtöbb evang. lelkészi, il
letve tanítói hivatalnál. Közvetlen megren
delések a „Luther-Naptár“ kiadóhivata
lához S o p r o n ,  Paprét 2. intézendők.

N E V E L Ő N Ő
állást keres, ö t gimnáziumi osztályt 
végzett, zongorázásban jártas, házi 
munkában ügyes. Csak jólelkü, ott
hont adó családok ajánlatát kéri a 

kiadóhivatalba. 2—3

s An d o r . f e r e n .c z

TORONYORAGYARA
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 óraverö szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. í
Számtalan elismerő bizonyítvány.

A dunántúli ev. egyesület szép 
színes k o n firm ác ió i e m l é k 
l a p j a i  megrendelhetők K a p i  
B é l a  ev. lelkésznél K ö rm en d en .
25 darab ára 5 korona. Csomagolás 
és postadíj 1 korona.

S z a ló k y  Z sigm on d
szobrász és kő fa rugó

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

Homokkő-, m árvány-, gránit-, 
syen it sirkőrak tára . 

K ataszteri földm éréshez szük
séges köveket rak tá ro n  tartok . 
É pületm unkát és m indennem ű 

jav ítást elfogadok. 2
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POHL GÉPGYÁR
SZOM BATHELY.

Álapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G yártm ányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
2

M alom berendezések .
Téglagyártó gépek.

ü: EUHEbSG
Elsőrendű haranagyar, szerel * k i
tűnő Pozdech-féle rend

a

■f

> rendszer szerint.

JÜRISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangön tő - és 

ha ran g fe lsze re lő  gyár 2

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—61. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
m unkát, u. m .: e lső rendű  h a ran 
gok szá llítását, rég i harangok  át- 
ön tésé t, régi h a ran g o k  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, kiko

p o tt csapok k icse ré lé sé t stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Ju tányos áron. 
Költségvetéssel szívesen  szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigaso roka t, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb . e szakba vágó m unkát. Ju tán y o s árak , 
p o n to s és tis z te sség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

K ívánatra sa já t költségem en utazom  a  helyszínére.
HiEEggarefiE a

Feiwel
utóda.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 ,  2

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  18.

Árjegyzék ingyen és bérmentre!

ANGSTER JÓZSEF és FIA
org^onaépitőK*

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Á lapítta to tt 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 leg ju tányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron k itűnő hangú

h a r m o n iu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
E lektrom os fú jta tó  készülékek. 2

árjegyzéket k irána tra  Ingyen küld az „Egyházi Műlpar“  szerkesztősége.

S trá n e r  V ilm os:

L E L K I F E G Y V E R .
Imádságos könyv hadbavonult evang. kato
náink és honmaradt híveink használatára.

Á ra  4 0  fillér.

Megrendelhető a szerzőnél Sopronban.

Ki t u d ró 1 a? Tl8;“9rE“d;°egyéves önkéntes
tizedes, 18. honvéd gyalogezred, 4-ik tábori század, 
tábori posta 50. Nevezett az északi harctéren a piotrkowi 
harcban augusztus 29-én fején életveszélyes sebet kapott. 
Bajtársai sebét bekötötték, egy szalmakazal mögé vitték, 
többet nem tudnak róla. Kérem mindazokat, kik neve
zettnek — fiamnak — hollétéről tudnak, vagy arról, 
hogy mi történt vele, szíveskedjenek értesítést küldeni:
T i s c h l e r  En d r ó n ó  postamester, Enese (Győrmegye).

2—3

S . K O V A T S  
M E N Y H É R T
m ű-orgona ép ítő  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 különféle nagyságban. Elvállalja 

________________azok javítását és hangolását. 2

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

minden második vasárnap. :i
Szerkeszti és kiadja KAPi BÉLA ev. lelkész.

Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 5 0  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m inden
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  cím ére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

T A R T A L O M :  H oreczky B é la :  i-ohász. (Vers.) — Z sira y  L a jo s  ; • Október 31-én. — P a yr S á n d o r:  Reformáció a hadak utján. 
C sile K á ro ly : Julis néni megtérése — A világháború eseményei. — Oszág-Világ. — Persely. — Szerkesztő postája.

F O H Á S Z .
Uram, ki a békességnek 
Örülsz igaz lelkedbül,
Kinek ép csak egy szava kell 
S minden nyugszik, csendesül. . .

— Tőled kérdem, mért enqeded: 
„Egymást ölik az embere* ?

Mért nem szólsz, hogy nómufe , 
Ágyudörej, csatazaj?
Nem nézne rád sok könnyes szem 
S felzendüine hála-dal.

— Szólj hát Uram, hogy már végre 
Szálljon közénk égi béke!

Béke ölén nagy nevednek 
Népeid „hozsannát“ zengnek . . .
— De nem . . .  tedd, mint jónak látod, 
Tisztítsd, büntesd e világot!

— Csak azt kérem jó Istenem! 
Áldd meg, őrizd én nemzetem.

Horeczky Béla.

Olt tói) ei* 3 1 -én.
Irta: Zsiray Lajos.

„Felvirradt újra ünnepünk, melyet 
az Úr szerzett nekünk anyaszent-

egyházában“, zeng felbuzdult lélek
kel az énekköltő a hitjavítás emlék
ünnepén. És ha dicső ünnepeink az 
Úr irántunk kinyilatkoztatott nagy 
szeretetének ékesen szóló bizonysá
gai : nem kevésbé bizonysága ennek 
október 31-ike, a reformáció emlék-

nepe._
Az Úr szerezte ezt a napot az ő 

■épének, a népnek, mely éhezte és 
^^...juhozta az igazságot. Az Ige 
diadalünnepe e nap, kiről János ev.
I. r. 1—5. versei így szólnak: „Kez
detben vala amaz Ige és az az Ige 
vala az ;tennél és az az Ige Isten 
vala. A: z Ige kezdetben az Isten
nél vala wlindenek ez által teremtet
tek és ( ála nélkül semmi nem te
remteted Ő benne vala az é!et és 
az élet ’ ila az embereknek ama 
világosá ok. És ez a világosság a 
sötétségh'-o fénylik, de a sötétség 
ezt meg nem ismerte.“

Ez a I ;e, ki kezdetben az Isten
nél vala,’ jelent meg a földön, mikor 
az Úr dicsősége körülvette Judea 
pusztájának pásztorait, ez ragyogta 
át a bűn és tudatlanság éjjeli sötét
ségét, valahol Jézus szólt és cseleke
dett az emberek között. Ettől a vi

lágosságtól félemlettek meg nagy fé
lelemmel a pásztorok, mert szokat
lan volt szemeiknek a hirtelen jött 
fény, ettől rettentek meg a földre 
jött Üdvösség ádáz ellenségei, kik
nek szemeire bántó volt az isteni 
fény, kik önző céljaikat jobban ér
vényesíthették sötétségben tartott lel
kek felett. Az a világosság szállotta 
meg az első pünkösd ünnepén az 
apostolok lelkét, általa lett Saulból 
Pál és ebben a Világosságban éltek 
a Krisztusban élt első keresztyének 
a szó legszebb értelmében vett em
beri életet.

Vajha mindig e Világosságban él
tek volna a keresztyének I De alig 
3 századdal Úrunk Jézus születése 
után, ismét ellenségei támadtak azok 
között, kik az Ige Világosságának kút- 
forrását elrejtették az emberek szemei 
elől s helyette a maguk kétes fényű, 
gyér világosságát vitték előttük. Az Ige 
fénye helyett, mely az első keresztyé
nek lelkét az üldözések idején még 
a barlangok mélyén is isteni fénnyel 
töltötte be, gyertyák százait gyújtot
ták meg a gazdagon díszített tem
plomokban, hogy a csillogás a test 
szemeit kápráztassa el és fel ne nyíl-
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janak a lélek szemei. Kik Krisztus 
tudományát elrejtették, azoknak érde
kükben volt, hogy a lelki szemek ne 
foglalkozzanak s a tévelygők meg 
ne lássák az igazságot, mert tudták, 
hogy ha azt megismerik, akkor az ő 
tekintélyüknek vége, hitelét veszti 
hamis tudományuk. Sokáig élt a nép 
szellemi sötétségben, mígnem ismét 
megjelent számára az Ige, kiben élet 
és Világosság van.

Az az Ige, ki Úrunk Jézus sze
mélyében ott keleten, Bethlehemben 
testet öltött, 1517 év múlva, nyuga
ton, egy németvárosban: Wittenberg- 
ben született újjá. Sötétségben fény- 
lett az Ige, amikor az idők teljessé
gében e földre jött, sötét éjszakának, 
a középkor lelki sötétségének vetett 
véget, mikor Wittenbergben újra 
megjelent. Azon a sötétségen vett 
diadalt, melyben, mint ékes hajnal- 
csillagok, előre felragyogtak a refor
máció útegyengetői: Wald Péter,
Wiklef János, Húsz János, kik mint 
az új kor prófétái előrehirdették a 
nap felkeltét, az Ige győzelmét és 
sok szívet fogékonnyá tettek a wit
tenbergi hős, dr. Luther Márton ta
nainak elfogadására.

És a hitjavítás bölcsőjéből a wit
tenbergi vártemplomból szertesugárzó 
Világosság úgy hatott, mint amely 
a betlehemi jászolból eredt. Szokat- 
lansága miatt sokakat megdöbbentett, 
de valahova eljutottak Luther tanai, 
mintegy a vigasztaló szó hangzott: 
ne féljetek, nem hirdetek néktek is
meretlen dolgot, csak azt az örömöt, 
mely ott Júdeábán hirdettetett egy
kor, melyről meg van írva, hogy 
minden népnek öröme lészen!

Valamint hajdan a pásztorok Beth- 
lehembe, úgy siettek Wittenbergbe 
mindazok, kik hallották hírét, hogy 
ott megújult a régi, tiszta forrás, utat 
tört magának az örök élet vize s 
újra prédikáltatik a századokon ke
resztül elnyomott evangéliom, az 
embereknek ama Világosságuk. A 
Wittenbergbe sietők nagyobbrészt a 
nyáj lelkipásztorai voltak, kik hallva 
Luthert, megismerték az igazságot s 
megtérve a reájuk bízottakhoz, el
hirdették nekik a dolgot, melyet az 
Úr ő nekik Wittenbergben jelentett 
meg. így váltotta fel a templomok
ban a külső csillogást az Ige fénye, 
a lélek nélkül való istenitiszteletet az 
Istennek lélekben és igazságban való 
imádása.

Hozzánk, Magyarhon népeihez is 
eljutott a megtisztított hit és az igaz
ságot szerető nép lelkében jó talajra 
talált. A kiben vala az élet, az Ige

itt is új, tiszta, fejlődésre képes ke
resztyén hitéletet teremtett egyházi 
tereken. És ez, valahol öntudatos, 
lélekben is evangélikusok élnek, ma is 
megtermi a maga áldott gyümölcseit.

Mi, magyar evangélikusok, e nagy 
napon, október 31-én, mely az Ur
nák rajtunk megújult kegyelmét hir
deti, kell, hogy meghalljuk a hála
adásra buzdító szózatot: „Ébredj fel 
óh Jézus nyája, készítsd magad buz- 
góságra, Lélekben, igazságban I “

Ünnepeljünk tehát Lélekben, igaz
ságban ! De mikor ma, a hitjavítás 
dicső ünnepén tekintetünk Witten
berg felé fordul, melynek vártemp
lomában nagy hitjavítónk Luther 
által szólt egykor a népnek az Isten, 
mikor buzgó szívvel hálát adunk 
Urunknak, ki lelkét az új kor eme 
nagy apostolára kiöntötte és erős vára 
volt minden vész között, a megpróbálta
tások eme nehéz napjaiban tehetjük-e 
anélkül, hogy egyúttal ama velünk 
tartó nagy német népre ne gondol
junk, mely Lutherünk szellemi örö
köse, mely most nemzetünkkel együtt 
élethalál harcot vív az igazságért?

E nagy nép lelki atyja Luther egy
kor felháborodott, látva a bűn és tu
datlanság zsarnokságát, most az ő 
népének császára, háborodott fel, mi
kor a bűn és bűnpártolás megnyilatko
zását látta s fordult velünk együtt a 
legjogosabb önvédelem fegyverével az 
igazság ellenségei ellen.

Igaz ügyünk, az Úr ügye. Azé, ki 
legjobb fegyvere volt és győzelme 
lett a wittenbergi hősnek. Az Úr ne
vében indultak a harcba szövetkezett 
hős seregeink s általa nyernek diadalt 
diadalra.

Kérjük ma a seregek Urát, Istenét, 
hogy adjon továbbra is erőt, kitartást 
seregeinknek, újítsa meg a csaták 
hőseiben az erős lelket, fokozza mi 
bennünk a harcolókért, a honért való 
áldozatkészséget és koronázza meg 
végső győzelemmel az igazságot!

Reformáció a hadak utján.
Irta: Payr Sándor.

Háborús, nehéz időket élt magyar 
hazánk a reformáció korában is. És 
a jó Isten ekkor mintegy égből kül
dött balzsamul adta népének az evan- 
géliomot. A harci zaj között is fel
ismerték őseink a lelki fegyver érté
két. És igazán szembetűnő jelenség, 
hogy hány lelkes híve és pártfogója 
volt a reformációnak éppen a hősök 
és hadvezérek sorában.

Durva zsoldosok és poroszlók egy
kor sokat üldözték a mi egyházun
kat, midőn feltörték templomainkat 
és elűzték papjainkat. De viszont az 
első időkben a hazánkba jött had
seregek és ezek tábori papjai apos
toli misszionárius munkát is végeztek.

Nemzeti nagy csapás volt a mo
hácsi veszedelem. És mégis fakadt 
vígasztalás annak nyomában is. Ma- 
gábaszállásra indította a magyarságot. 
Megértette Luther énekét: „Erőnk 
magába mit sem ér.“ Csak az Úr a 
mi erős várunk és bizodalmunk. Be
látta, hogy nem külső gépies cere
móniákra van szükség, hanem élő 
hitre, a szív és lélek teljes megúju
lására. Miként Gyalui Torda Zsig- 
mond irta Melanchtonnak: A nép 
eljut Isten igaz ismeretére, kihez a 
külső nyomorúságok által mintegy 
kézen fogva vezettetik. Szomjuhozva 
hallgatták Dévay lelkes beszédeit és 
Sztáray szép magyar énekeit. És a 
vallási megújulásból fakadt a nemzet 
szebb jövője iránt való bizodalom is.

És mikor a lelkek így fogékonyakká 
lettek, akkor hoztak német segítő-' 
csapatok igehirdetőket. Brandenburgi 
Joakim és Szász Móric hadseregei
vel küldött Melanchton három evan
gélikus lelkészt is hazánkba: Agricola 
Jánost, Steinbach Jánost és Aman 
Theobaldof.

És maguk az idegen hadvezérek is 
támogatták hazánkban a reformáció 
ügyét. I. Ferdinánd hadvezérei közül 
protestánsok voltak Rogendorf Vilmos, 
Félsz Lénárd. Támogatta ügyünket 
Salm Miklós is, ki szabadon bocsátá 
a Léván fogva tartott lutheránusokat. 
Velünk volt Salm Egon, a győri fő
kapitány is, Salm Gyula pedig Thurzó 
Elek leányát, Erzsébetet vevén fele
ségül, Sibolti és Bornemisza papjain
kat pártfogolta. E családból való Salm 
Magdolna is, Lobkovitz Poppel László
nak, Muraszombat urának a felesége, 
akinek ajánlotta Szalaszegi György 
ottani lelkész az imádságos könyvét 
(Németlövő 1593).

Schwendi Lázár, a kassai főkapi
tány nem tért át hozzánk, de a val
lásszabadságnak volt a szószólója. 
Szabad gondolkodásának oly rossz 
volt a híre, hogy Liszti János győri 
püspök a saját fiát Páduában protes
táns nevelővel taníttatta ugyan, de 
Schwendi fiának a társaságától mégis 
óva intette.

Ungnad János, a stájer főkapitány, 
ki személyesen is érintkezett Luther
rel, egész családjával evangélikus. A 
magyar főuraknak, Nádasdynak és 
Zrínyinek jó barátja. Éppen hite miatt
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vesztette el I. Ferdinánd kegyét s 
Würtembergbe menekülve külön saj
tót állított fel, melyen a horvátok 
számára nyomatott protestáns műve
ket. Ungnad Dávid konstantinápolyi 
követ volt, kinek kíséretében Gerlach 
István lelkész egy igen érdekes naplót 
írt. Ungnad Kristóf, az egri kapitány 
Losonczi Annát vette feleségül, aki
hez írta Balassa Bálint a verseit, s 
akiknek Bornemisza Péter is könyve
ket ajánlott. Ungnad András pedig 
Straszburgban beszédet mondott Győr
nek visszatoglalásáról.

És mily buzgó híve volt evang. 
egyházunknak Rüber János győri vár- 
parancsnok, majd a nagysárosi vár 
ura. Bőkezű pártfogója a felvidéki 
lelkészeknek, tanítóknak és tanuló 
ifjaknak. Még az udvarhölgye, Hey- 
mair Magdolna is vallásos könyvet 
írt, Tóbiás könyvét versbe szedte 
(Bártfa 1580). Leányát Berzeviczy 
Márton jegyezte el. Éppen evangélikus 
hitük volt az akadálya, hogy mara
dékai magasabb állásukat meg nem 
tarthatták.

És ha sorra vesszük a magyar vá
rakat, akár német, akár magyar pa
rancsnokaik voltak, de majdnem mind 
az evang. hitet követték, Kanizsa 
várában Nádasdy és Térjék Tamás 
oltalma alatt Szeremlyéni Mihály már 
1544-ben szép magyar éneket írt. 
Első püspökünk, Szegedi Máté is 
Terjéktől kért pártfogót s később Ho- 
sius és Hohenberger voltak itt a tá
bori lelkészek. Alsólendván a Báníiak 
oltalma alatt Tőke Ferenc papunk 
már 1556-ban szép históriás éneket 
írt Szigetvárnak első ostromáról „a 
szigeti hősökhöz való szerelmében, 
kik vérüket érettünk kihullatták.“

Szigetvárnak parancsnokai pedig 
egymásután mind a reformációnak 
hódolnak. Török Bálint és Pemflinger 
Kata szigetvári házában olvasgatta 
Tinódi Sebestyén a bibliát, mikor Ju
dit asszonyról szóló versét írta:

Ezt szorzotté az Anthimus Szigetben
Tinódi Sebestyén deák könyvében,
Bibliából kiszedte egy kedvében
Terek Bálintnak házában éltében.

Mert bizony Tinódi, a magyar vité
zek lantosa is helyesli, hogy „Luther 
Márton az emberi szörzés ellen kez
dett szólani“ és megcsipdesi „a nagy

sok arany forintokért verítező kövér- 
nyakú barátokat.“ Mondott ő éneket 
még a schmalkaldeni háborúról s ott 
„a kurfirst megfogásáról“ is.

Szigetvár többi parancsnoka is : 
Kerecsényi László, Horváth Márk 
(Gergelynek az atyja), sőt még, mint 
újabban kiderítették, maga Zrínyi 
Miklós is meggyőződése szerint pro
testáns volt. Barátai, szomszédai, só
gorai, a második felesége, Rosenberg 
Éva s utóbb a fiai és leányai is mind 
az evang. hitet követték. Fröhlich 
Sebestyén bécsi könyvárus többször 
szállított és adott át protestáns köny
veket Zrínyi Miklósnak, ki azokat 
váraiba küldte szét.

És erre feljebb is Győr várában Rű- 
ber és Salm parancsnoksága alatt szi
lárdult meg a reformáció. Magdeburgi 
Joakim a német lovasok tábori papja 
1567-ben a szabad ég alatt prédikált és 
trombitaszóval gyűjtötte össze a híve
ket. Komáromba Kielmann András pa
rancsnok hívta meglelkésznek Plockner 
Mártont Wittenbergből. Tatára Braun 
Erasmus a balfiak Péter nevű papját 
hívta meg 1578-ban. Magyaróváron 
Voniczky Zakariás, Rotwitz Illés és 
Braun Erasmus várkapitányok oltalma 
alatt hirdették az evangéliumot Huszár 
Gál, a soproni Major Pál és mások.

Kőszeg várának Weiszpriach János 
kaboldi báró, Teuffel Kristóf, Kroten- 
dorf ura, Devecseri Choron János és 
ifjabb Nádasdy Tamás voltak a pro
testáns urai. Semlyén Simon már 
1550 ben evang. lelkész volt Kőszegen. 
Lánzsér és Kabold váraiban szintén 
Weiszpriach báró fogadta be a refor
mációt. Ennek és Polheim Miksának 
Vasmegyében is voltak birtokai, me
lyeken Consul István és Dalmata An
tal horvát lelkészek prédikáltak.

Fraknó várában és Kismartonban 
szintén a várkapitányok voltak a re
formáció első pártfogói. És pedig 
Fürst Ernő és fia Móric már 1532 
óta. Utána Weiszpriach János, majd 
pedig Kollonics Szigfrid és ennek ha
sonló nevű fia hívták uradalmukba 
Consul és Dalmata ev. lelkészeket. 
Az ifjabb Kollonics adott papot a 
pozsonyiaknak is.

Sopronban is Weiszpriach, Teuffel, 
Gersei Pethő és Choron várkapitányok 
támogatták a reformáció ügyét. És a

korai számkivetés idején — mert a 
hazai ellenreformációnak nem Kassa, 
hanem Sopron volt az első nagyobb 
áldozata — az átvonult Herberstein 
ezredes engedte át a maga tábori 
papját, Grünberger Gábort.

És a felvidéken is Werner György 
és veje Gyalui Torda Zsigmond sárosi, 
Serédi, Schwendi és Rüber kassai, 
Varkucs, Mágocsi, Ungnad és Kollo
nics Bertalan egri, délen pedig Petro- 
vics temesvári kapitányok ismeretesek, 
mint egyházunk buzgó védői, akikhez 
járulnak a Forgáchok, Balassák, 
Thurzók, Révayali stb.

És említsem-e Zrínyi Györgyöt, 
Batthyány Boldizsárt és a nagyerejű 
Nádasdy Ferencet, a hosszú török 
háború hőseit, kik egyházunknak is 
erős oszlopai valának. Nádasdy, ha 
kardját letehette, a bibliából olvasott 
háza népének. Ő vitte magával tá
bori lelkészül Magyari István sárvári 
papot, ki könyvében a vitézi rend 
reguláit is megírta. Vele járt mint 
hadi tudósító Gabelmann Miklós, a 
csepregi rektor, ki Mezőkeresztesnél 
esett el. Iratait sárosán, piszkosan 
szedték fel a harcmezőről. És hosz- 
szan folytathatnám még ezt a névsort.

A protestánsok hadi vitézségéről 
ifjabb Zrínyi Miklós, a róm. kath. 
költő és hadvezér mondott fényes di
cséretet. „Ha az evangélikusokkal 
vagyok — mondja — azoknak imád
sága és sok éneklései között, valami
kor harcra megyek, soha nyereség 
nélkül meg nem térek.“

Még II. Rákóczi Ferenc is azt mon- 
dá, hogy a kurucok serege kilenc
tized részben protestáns volt. Es 
Kossuth idejében is a szabadságharc 
mennyi áldozatot kívánt tőlünk vér
tanukban, hitvallókban, majd pedig 
az egyházalkotmányért vívott küzde
lemben. De végre is diadalmaskodtunk 
s a hazaszeretettel együtt a hitbuzgó- 
ság tüze is feléledt.

íme háborús nehéz időkben is az 
Úr az ő népét soha el nem hagyta. 
Ha keserű volt is az orvosság, de 
használt, a betegséget gyógyulás kö
vette. Istennek a meglátogatás napjai
val is magasabb szent céljai vannak. 
Hadakozó őseink ezt megértették, a 
harci zaj között sem feledkeztek meg 
a lelki fegyverről, a bibliáról, a hit

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 3
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 58 millió K évi áruforgalommal.
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olajával gyógyították a sebeket, miket 
a háború ütött.

Szép bizonysága ennek Gyalui 
Torda Zsigmond levele, melyet Me- 
lanchtonnak írt s melyben így kiált 
fel: „Óh kibeszélhetetlen isteni irga
lom ! Megnyomorgat bűneinkért, mi
vel igazságos, s a nyomorúságokkal 
mint ostorral térít magához és hív 
bűnbánatra. Aztán a szorongattatások 
közepette megnyitja kegyelmének ki- 
meríthetlen forrását és kincseit, me
lyekkel megvigasztal.“

íme a régi magyarok így gondol
kodtak. így vigasztalódjunk mi is, ha 
most gyászt és siralmat borít reánk 
a háború.

A hátralékok befizetését tisztelet
tel kérjük.

Julis néni megtérése.
Elbeszélés. Irta : Csite K áro ly .

Csupa szív, csupa jóság volt az 
öreg Julis néni, mégis a megtérésé
ről irom e történetet. Mert ő neki is 
volt egy nagyobb bűne, melyet tel
jes húsz évig dédelgetett, ápolgatott 
lelkében. Már kilencven év nyomasztó 
súlyával állt a sir előtt, mikor vilá
gositó égi láng gyulladt szivében s 
megszabadult a lelkét boritó utolsó 
kis salaktól is.

Onnéttól kezdem a történetet, mikor 
hosszú özvegység u!án, hetven éves 
korában, eladta kis házát és birtokát, 
melyekért összesen háromezer koro
nát kapott. Gyermeke nem volt, gon
dolta, hogy készpénze kamatjából 
könnyebben, kevesebb gonddal él. 
Nem kell a ház tatarozásáról, sem a 
birtok kezeléséről gondoskodnia.

Határozott szándéka volt, hogy a 
háromezer korona tőkéhez soha hozzá 
sem nyúl, azaz a tőkéből nem költ 
el egy fillért sem. Csakis a kamatját. 
Most, még teheti, birja a fonást, ke
res is pár fillért a munkájával, úgy 
tán még a kamat sem fogy el tel
jesen.

Egyúttal megiratta a végrendeletét. 
S hogy minél hitelesebb legyen a 
végrendelet, a királyi közjegyzőnek 
diktálta le végső akaratát, a három
ezer koronának halála utáni mihova 
fordításáról.

Pénzének nagyobb részét, csekély 
kegyes s jótékony alapítványa kivé
telével, temetési költségére hagyta. 
Többek közt kikötötte azt is, hogy 
érckoporsót vegyenek majdan szá
mára s a városi híres nagy dalárda

énekeljen szép gyászdalt a koporsója 
felett és a városi legszebb halotas- 
kocsin szállítsák ki hült tetemét utolsó 
útjára, a faluvégi temetőbe. Ne úgy, 
mint más szegény megboldogultat 
szokás, az egyszerű Szent Mihály 
lován. És nem kevesebb, mint há
romszáz gyertya osztandó ki a gyász- 
szertartáson megjelent hívők között, 
mert bizonyosan a szomszéd faluk
ból is sokan eljönnek majdan a ritka 
szép temetésre, tehát azt akarja ő, 
hogy mindenkinek jusson belőle. To
vábbá azt is a végrendeletébe vétette, 
hogy amint a Mindenható magához 
szólítja, minden félórában kiharan
gozzák. S a harangozó számára 
külön jutalmazásul ötven koronát 
hagyományozott, hogy minél buzgób
ban húzza meg majdan a haran
gokat. . .

— Azt akarom, édes galambom — 
öcséim, hogy olyan temetésem legyen, 
amilyen még soha senkinek nem 
volt a faluban, — magyarázta a köz
jegyzői irodában tanukul vele együtt 
megjelent Gogán Gyuri kurátor ur
nák és Cser Ferkónak.

— Szép, nagyon szép I — mondta 
Gogán némi mosollyal, nagy bajuszát 
sodorgatva. — De én inkább amel
lett vagyok, hogy ezt az dolgot hagy
juk csak a végére.

Julis néni nem hallotta meg a ked
ves Gogán öccse megjegyzését, mert 
annál sokkal kellemetlenebb szava- 
vakat hallott a közjegyző ur aj álcá
ról elhangzani. Hosszú lett ugyanis 
a végrendelet, annálfogva az érte járó 
summa is igen megnőtt. Az öreg néni 
kicsi híján múlt, hogy le nem esett 
a székről, mikor a közjegyző úr 
megmondta neki, hogy negyven ko
ronát kell érte fizetni.

— Teremtő Atyám, ezt nem gon
doltam, hogy olyan temérdek pénzbe 
kerül! Hiba lesz most a számításban, 
hija lesz a háromezer koronának I 
Mert csakis egy pengő készpénzem 
van. Annyit szántam a testámentum 
csinálására. Nincs más hátra, mint 
uj végrendeletet kell helyette irni, — 
mondta Julis néni száraz, aszott ke
zét tördelve kétségbeesésében.

— Hohó, kedves néném I az ismét 
csak pénzbe kerülne, — magyarázta 
neki Gogán. — Most már csak le
gyen úgy a végrendelet, ahogy írva 
van. A negyven korona hiányt pótolja 
majd valahogy a tőke kamatjából. 
Vagy ha nem tudja pótolni, az sem 
lesz baj, az esetben is bőségesen jut 
a temetési költségre.

— Dejszen pótolom majd, édes 
öcsém, pótolom, ha törik, ha szakad I '

Egy fillér híjának sem szabad a há
romezer koronának lenni, — mondta 
Julis néni szilárd elhatározással s 
meggyőződéssel.

Mi tűrés, tagadás, kénytelen va
gyok kijelenteni, hogy Julis néni még
sem tudta a hiányt pótolni, noha tel
jes erejével (sajnos, nagyon, nagyon 
hiányos volt az már) rajta volt, hogy 
pótolhassa. Elment hetven éves lé
tére nyáron napszámba kapálni. 
Gyenge volt, megerőltette magát; 
egy kicsit meg is hült: ennélfogva 
ágynak esett s a betegség sokáig 
maradó vendégül ütött tanyát a kis 
bérben birt udvari szobácskájábán.

Mindenki tudhatja, hogy mindenféle 
vendéglátás költségbe kerül, hát még 
ha az a nem várt vendég: a beteg
ség kopogtat be a hajlékba ! Az emészt 
föl még csak sok pénzt. Ez okozta 
aztán, hogy Julis néni nem tudta a 
sokat nyugtalanító hiányt pótolni, sőt 
inkább az a kegyetlen helyzet jött, 
hogy nem csak a kamatokat szede
gette ki a takarékból, hanem magához 
— a sérthetetlennek nyilvánított tő
kéhez is hozzá kellett nyúlni. Ter
mészetesen, amint fogyott a tőke, 
kisebbedett a kamat is, ennélfogva 
mindig nagyobb — nagyobb össze
get kellett a tőkéből elcsipegetni.

— Jaj, jaj I nem marad semmim I 
Kinevetnek a végrendeletemmel! Úgy 
halok meg, mint egy koldus s olyan 
lesz a temetésem, mint a falu leg
utolsó koldusának I — sírta, zokogta 
Julis néni. És ilyenkor hosszan imád
kozott, kérte a jó Istent, vegye mi
nél előbb magához, hogy ne kelljen 
a kis pénzét teljesen fölélnie.

Ámde amint állapota rosszabbra 
fordult, orvosért küldött s hűségesen 
szedte be az orvosságot és esdekelve 
fohászkodott a Mindenhatóhoz, hogy 
még csak egy évig engedje élni.

Másfél évig betegeskedett és akkor 
különöskép egészsége annyira javult, 
mini ha szemlátomást pár évet fiata
lodott volna. Hanem a tőkepénze 
leapadt kétezer koronára s négy 
százalékos kamatozással csak nyolc
van korona kamatot kapott utána. 
Természetesen nyolcvan koronából 
nem élhetett meg. Hisz csupán a 
kis udvari szobácskájáért hatvan ko
rona bért fizetett.

Valakinek a tanácsára kivette akkor 
a takarékpénztárból a pénzét és egy 
pár falubeli embernek adta kölcsön, 
nyolc százalék kamatra. így tehát ép 
kétannyi kamat jövedelemre tesz szert.

— No most a kétezer koronának 
okvetlen meg kell maradni. Százhat
van koronából megélek, mert csupán
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tejjel fogok élni, — mondta az isme
rőseinek és az eredeti helyett újat 
Íratott, de nem a királyi közjegyzővel, 
hanem a kendi körjegyzővel, hogy 
kevesebb költségbe kerüljön. Most a 
különben is csekély alapítványi ösz- 
szegek jóval kisebbek lettek és a 
temetési költségre is kevesebb jutott. 
Most már megelégedett azzal, hogy 
erős tölgyfa koporsója lesz és hogy 
minden óra helyett két óránkint ha
rangozzák ki. A harangozó jutalma
zása is leapadt harminc koronára.

ö t esztendeig kihúzta Julis néni a 
százhatvan korona kamattal. Boldog 
volt szegény öreg, elmondta fűnek- 
fának az ő végrendelkezését s főleg 
azon részt színezte ki, hogy milyen 
szép temetésről gondoskodott. És 
gyakran, mikor egyedül volt, behunyt 
szemmel maga elé képzelte a saját 
temetésének lefolyását: hogy bámul
nak, csodálkoznak majdan a népek, 
amint a városi dalárda szép gyász
éneklésbe fog és amikor megindul 
vele a szép négylovas gyászkocsi.

A következő évben azonban a le
hető legrettenetesebb csapás érte. 
Egyik adósa ugyanis teljesen tönkre 
ment. Oda veszett Julis asszonynak 
nyolcszáz koronája, félévi kamataival 
együtt.

Szegény Julis néni először el sem 
akarta hinni a rettenetes hírt és mi
kor teljesen meggyőződött a hír va
lóságáról, ájultan bukott fel. Úgy 
tették fel az ágyára.

— Irtózatos dolog ezl Nem élek 
tovább egy óráig sem ! Minek is él
jek ilyen borzasztó gonosz világban 1 
— mondogatta elkeseredett szívvel. 
De egy óra múlva, hogy a mellét 
nagy fájás kínozta, ijedten Gogán 
Gyuri öccséhez küldött. Esdekelve 
kérte, hogy még egyszer hozza el 
számára az orvost, hogy nem tovább, 
csak egy hétig élhessen még. Az 
alatt teljesen elkészül a halálra, buzgó, ; 
áhitatos imádkozással.

És Julis asszony kilábalta a nagy 
csapást is. Felgyógyult teljesen. A 
megmaradt ezerkétszáz korona tőké
jét pedig felmondta a falusi adósai
nak és amint visszafizették neki, 
elvitte ismét a nagy takarékba, gon
dolván kevesebb kamatot kap ott 
ugyan, de biztosabb helyen van.

Ettől fogva a csekély kamat is
mét nem volt elégséges a megélhe
tésére. Évről-évre apadt a tőke, noha 
Julis asszony annyira takarékosko
dott, hogy egész napi eledelül csupán 
egy liter tejet és két zsemlyét fogyasz
tott el.

— Legalább annyi pénzem marad

jon meg, hogy szép végtisztességben 
részesülhessek! — mondogatta az 
ismerőseinek. És most is egyik órá
ban azon esedezett a Mindenhatóhoz, 
hogy küldje el már érte a megváltó 
halál angyalát; a másik órában pe
dig már azért fohászkodott, hogy 
még csak pár hetet engedjen neki a 
jó Isten, aztán nyugodtan megy sír
jába.

Még tizenhárom éve telt el szegény 
Julis néninek ilyen változatban s a 
tőkéje, dacára a nagy takarékosság
nak, leapadt száz koronára.

— Mi lesz velem ? I Mi lesz velem ? I 
Ha még tovább élek, a falu koldusa 
leszek ! — sírta, zokogta a már szin
tén szürkülő Gogán Gyurinak. — 
Azt sem tudom, hogyan imádkozzak 
már I Összezavarodnak fejemben a Mi
atyánk mondatai is ..  .

— Édes néném, megmondom, ho
gyan imádkozzék, — szólt hozzá az 
ősz Gogán szeretetteljes hangon. — 
Teljesen elégséges már kigyelmed- 
nek, ha csupán csak azt imádkozza, 
de igaz szívvel lélekkel: „Atyám, le
gyen meg a te akaratod, mikép a 
mennyben, úgy itt a földön is 1“

A reszkető fejű agg asszony, a 
tanácshoz híven, szívből imádkozta 
most Urunk imádságának azt a ré
szét, melyet kilencven évéig soha 
nem imádkozott, csakis mindig gépie
sen elmondott. S amint buzgó áhí
tattal imádkozott, lelkében égi fény, 
Isten szent lelkének lángja gyúlt ki, 
melynél tisztán látta eddigi bűnös 
gondolatát. Eltűnt most szívéből min
den gyarló földi hiúság. S az égi 
szent láng csodálatos vigaszt, édes 
megnyugvást öntött szívébe.

Nem búsult többé azon, hogy a 
falu koldusa lesz, ha tovább é l; sem 
az nem aggasztotta, hogy a temetése 
nem lesz olyan parádés, mint amilyen
nek hiúsággal tervezgette. S az élet- 

; nek és halálnak Ura, rövid idő múlva 
elszólította őt is azon örök hazába, 
ahol az örök üdvösség a soha el nem 
fogyó mindennapi kenyér s ahol nem 
folynak sem a testi, sem a lelki szen
vedések gyöngyöző könnyei.

Küldje be sürgősen az előfizetési 
díjat, hogy lapunk szétküldése zavar
talanul történjék.

A világháború eseményei.
Az elmúlt hét eseményeit röviden 

összefoglalhatjuk: döntő esemény
seholsem történt, de mindenütt erő

sen készülnek rá. Franciaországban 
régóta folyik az elkeseredett harc, 
most azután északon is ugyancsak 
egybevetjük erőnket a németekével, 
csakhogy elhatározó veszteséget okoz
zunk az orosznak. Egyesült sere
geink, több diadalmas ütközet után, 
Varsót ostromolják. Az előjelek a 
legszebb reménységgel kecsegtetnek.

Az orosz harctéren.

A Medikától keletre levő harctéren 
az oroszok több ütközetet elveszítet
tek. Magierától délre csapataink né
hány magaslatot elfoglaltak s a ked
vező hely kihasználásával, nagy ká
rokat okoztak az oroszoknak.

Heves harcok voltak a San folyó 
alsó részénél. Áteresztettük az oro
szokat a folyó nyugati partjára, azután 
nekiszorítottuk őket a folyónak. Zar- 
zecze mellett több mint ezer foglyot 
ejtettünk. Hadseregünk egyes részei 
a németekkel együtt Ivangorod alatt 
két ellenséges hadosztályt megvertek, 
3000 orosz foglyot ejtettek.

Varsó előtt.
Az oroszok mindent elkövettek, 

hogy egyesült seregeink Varsó alá 
jutását megakadályozzák. Ez a szán
dék seregeink hősiességén meghiúsult. 
Az oroszok Augosztovnál vereséget 
szenvedtek s a mieink Varsó előtt 
állnak.

Szerbiában.

Kimagasló esemény itt sem történt. 
Azokat a nagy szerb és montenegrói 
erőket, amelyek annak idején beha
toltak Kelet-bosznia délkeleti részein, 
ahonnan csapataink elvonultak, e hó 
22-én három napi elkeseredett harc 
után a Mokro-regati ut mindkét ol
dalán megvertük és gyors visszavo
nulásra kényszerítettük.

A szerb hadsereg bomlása.

Egy bolgár lap szerint az egyik 
bolgár határállomásra, Küsztendzsilbe 
800 szerb katonaszökevény érkezett 
teljes fölszereléssel. Volt köztük egy 
altiszt, aki a következőképen jelle
mezte a szerb hadsereg kétségbeesett 
helyzetét: Minden perc halálos, a 
fegyelem nálunk teljesen meglazult, 
ezredenkint alig vagyunk négyszázan. 
Borzasztó sokat szenvedtünk, már 
nem bírtuk tovább az éhezést és a 
nélkülözéseket. A tisztek kegyetlenül 
bánnak velünk, megszöktünk.
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A szerb király nagybeteg.
Egy újság híradása szerint Péter 

szerb király súlyos betegen fekszik, 
nagyfokú láza van és folyton félre
beszél. A királyt teljesen megtörték 
a közelmúlt események és ezek dön
tötték ágyba. A trónörökös halálosan 
megsebesült, György herceg is súlyos 
sebet kapott. A hadsereg helyzete 
egészen reménytelen.

Franciaországban.
A francia harcmezőn rettenetes 

elkeseredetten folyik a harc. A fran
ciák és angolok hősiesen ellenállnak, 
de azért a németek lassanként előre 
nyomulnak. Lille-tól nyugatra is vol
tak véres harcok. A németek több 
községet elfoglaltak, mintegy 2000 
angolt elfogtak.

A belga tengerparton is nagy üt
közetek voltak. Az angolok, franciák 
és belgák mindent elkövetnek, hogy 
a tengerpart ne kerüljön német kézre. 
Nagyon féltik Londont és az angol 
földet.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyülekezeteink és a háború. Már a

háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A  bakonytam ásii scgélyzöegycsület eddig 
a következő működést fejtette ki a hadba- 
vonultak segélyezését illetőleg: 1. A bevo
nultak családtagjainak segélyezésére a „Ma
gyar Általános Hitelbank “-hoz beküldetett 
138 K 64 f. 2. A győri Vöröskereszt egylet
hez : 122  drb felsőhuzattal is ellátott fej
vánkos, 129 drb férfi ing, 100 drb alsó
nadrág, 146 drb törülköző, 57 drb lepedő, 
77 drb karfelkötö kendő, 201 drb zsebkendő, 
8 drb külön vánkoshuzat, 2 drb paplanhu
zat és sok sebkötö vászon. Érték 1000 K.
3. A hadsegélyzőhöz 300 kg. bab, 50 kg. 
mák, 8 drb hósapka, 30 pár érmelegítő, 
36 drb haskötő és 10 drb meleg alsónad
rág és ing. 4. Pamutra gyűjtés utján befolyt 
72 K 10 fillér. A meleg alsóruhák kötése 
még folyamatban van.

A  nem eskén  ev. nőegylet október hó 11-én 
tarto tt közgyűlésén elhatározta, hogy a 
harcmezőn megsebesült katonáink részére 
50 koronát ajánlt fel a magyar Vöröskereszt 
egyletnek fájó sebeik enyhítéséül, melyet 
édes magyar hazánk megvédésében ejtettek 
rajtuk a kérlelhetetlen fegyverek.

A z  őrihodosi ev. gyülekezet elöljárósága 
párosulva a  polgári hatósággal a sebesült

Az oroszok vesztesége 
Przemyslnél.

Megírtuk, hogy az oroszok min
denképpen el akarták foglalni Prze- 
myslt. Dacára óriási erőfeszítésüknek, 
szándékuk nem sikerült. Azóta nyil
vánvaló lett, hogy az oroszok vissza
verését legnagyobb részt hős magyar 
honvédeinknek köszönhetjük. Az oro
szok veszteségét 10—20 ezer em
berre tettük. Most azonban egy orosz 
lap bevallja, hogy veszteségük Prze- 
mysl ostrománál 70 ezer ember. 
Rendkívül sokat szenvedtek a szá
razföldi aknáktól.

A forrongó Egyptom.
Anglia számos angliai és kanadai 

csapatot rendelt Egyptomba. A nem
rég odaszállított indiai csapatok nagy 
részét visszavilték, mivel nem találták 
elég megbízhatónak őket.

Angol-török hadüzenet előtt.
Hakki basa, a londoni török nagy

katonák részére" [Örihodos községben 300 
kor. 07 fillért, Kotormány községben pedig 
46 kor. 70 üli. gyűjtött. Beküldetett a szent
gotthárdi szolgabirósághoz. Ugyancsak Ori- 
hodoson lelkes honleányok adományaként 
a Vöröskereszt kórház javára gyűjtetett 6 
ing, 11 alsónadrág, 8 zsebkendő, 12 töröl
köző, 4 lepedő, 1 szalvéta és 10 kapca. 
Ehhez adakoztak Ábrahám Vilmosné, Osvald 
Bálintné, Kercsmár Istvánná, ifj. Könye 
Ádámné, Schek Lajosné, Laczó Ferencné, 
Kercsmár Ferencné ős Sándorné, Hári Sán- 
dorné, Kercsmár Lajosné, Könye Jánosné, 
Könye Lajosné, ifj. Kercsmár Mihályné és 
Fenyves Károlyné.

A  siká tori adakozók közül Varga Jánosné 
és Fazekas nővérek neve tévedésből kima
radt Utólag helyreigazítjuk tévedésünket.

A  várpalotai nöegyesület buzgó tagjai is 
lelkesedéssel munkálkodnak és áldoznak, 
hogy az egyesület a hazafias munkából ki
vegye a maga részét. A meleg téliruhák a 
jövő hó elején már elkészülnek. A szép 
mozgalomnak lelkes támogatói és harcosai 
a jószívű Bisztricsány nővérek, kik, mint 
minden jótékony mozgalomból, úgy ebből 
is kivették részüket. Az egyesület érdeme, 
hogy lelkes munkás táborra találtak a lel
kes vezetők.

K apolcson  a község gyűjtőívén tekinté
lyes pénzösszeg folyt be a hadbaiudult har
cosok hátramaradottjainak segélyezésére. 
Miután előbb már a csendőrörmester a se
besültek részére nagyszámú fej vánkost ösz- 
szeszedett az önként adakozók részéről, a 
lelkészhez ugyancsak a sebesültek részére 
a következők vittek be fejvánkosokat meg
felelő huzatokkal: Tölli Györgyné 1 drb,

követség ügyvivője 17-ikén elhagyta 
Londont.

Orosz fegyver.
Az oroszok csapatvezéreink egyi

kének elfogatására vagy megölésére 
80.000 rubelnyi díjat tűztek ki.

Ne sajnáljon 2 koronát saját lei
kétől, meg családjától!

Olvassátok a bibliát.
Zscl;. 119., 105. >

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a leolőbli kincs, Ds Isién nem lel bajlftkot.
November 1. vasárnap Máthé 10, 32—42.

„ 2. hétfő, Máthé 7, 13—23.
„ 3. kedd, Máthé 5, 1— 12.
„ 4. szerda, Máthé 5, 13—26.
„ 5. csütörtök, Máthé 25, 31—46.
„ 6. péntek, Márk 11, 15—19.
„ 7. szombat, Máthé 10, 16—31.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

ifj. Dezső Jánosné 1 drb,!Szabados]Gyuláné 
1 drb, Nagy Karolin 1 drb, Nagy Irma 1 
drb, Göntér Dénesné 2 drb, Gáspár Ignácné 
1 drb, Gáspár Vilma 1 drb, Nagy Illésné 2 
drb, Magyary Miklósné 1 drb és 1 boa, 
Sándor Gyuláné 1 drb, özv. Balogh Kál
mánná 1 drb, Horváth Juliska 1 drb, özv. 
Kovács Jánosné 1 drb, Kovács Erzsi 1 boa.
A nőegylet 10 drb „Lelki fegyvert* aján
dékozott a járási székkelven, Tapolcán eset
leg megforduló ev. vallásu sebesültek ré
szére, valamint ingyen juttato tt 1— 1 pél
dányt minden hadbavonult kapolcsi evang. 
vallásu katona részére.

Oyőrszabadhegyen  mozgalom indult meg 
a táborban levő katonák részére meleg ruha 
gyűjtése iránt Hollós Istvánná kezdeménye
zése s vezetése mellett. A jószívű adományo
kat folytatólagosan itt nyugtázzuk: 2 — 2 
koronát adakoztak: Soós Jánosné, Tóth 
Gyula, Kállai József, Holczer József, Feher 
Mihály, Fehér Pál, Vargyasi József, 'özv. • 
László Lajosné, Lengyel Pál, Sokorai Ferenc,
Tóth Károly, Fiilöp Ferencné, Szollár József, 
özv. Csapiár Istvánná, ifj. Csapiár Istvánná, 
Mondovits Lajosné, Söprű Gyula, Fülöp 
Sándor, Németh Jánosné, Boros Andrásné, 
Lipovits Pál, Keresztes Józsefné, Szentmi- 
hályi István, Gácsig János, Anda Imréné, 
Sütöri Lajosné, Bozsóki Józsefné, Stinner 
Róza, Komjáthi Pálné, Tóbisch Ilona, Hor
váth Istvánná, Lődör Ferenc, Fehér Józsefné, I
Csete Gáspárné, Czelter János, Pellek Ist
ván, Dömötör János, Dékány Mihály. 80—80 
fillért adakoztak : Bozsóki Istvánná, Gsaplár 
Józsefné. 70 fillért ad o tt: Szabó Jánosné.
60 — 60 fillért adakoztak: Horváth János, 
Kulcsár Gyuláné, Zsidi Annus, Szalántai
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Antalné, Máj Antalné, Szabó Lajosné, Varga 
Mihály, Bolla János, Kovács László. 50—50 
fillért adakoztak: Szabó Sándor, Csapiár 
Pál, Szűcs Kálmán, Fülöp Vilmos, Csapiár 
Kálmán, Piviti Györgyné, Bozsóki Lajosné, 
Mihálovits Béláné, Horváth János, Sütöri 
János, Csapiár Pál, Horváth Lajos 40—40 
fijért adakoztak : Beke István, Béke György, 
özv. Boczor Andrásné, N. N., Kocsis József, 
Heicinger János, Szabó Jánosné, Geiger 
Istvá"né, Szűcs József, Pózmann Imréné, 
Szollár Jánosné, Sebestyén János, Fekete 
Antal, Kulcsár Vincéné, Ács József, özv. 
Kovács Istvánná, Szabó László, Bognár Jó- 
zserné, Farkas Béla, Bozsóki Mártonná, 
Nagy Sándorné, özv. Fülöp Károlyné, Kollár 
István, Celter József, Lenhardt István, özv. 
Lampek Imréné, Szabó Pál. 30—30 fillért 
adakoztak: Varga Lajosné, özv. Nagy Já
nosné, Bognár József, Czap Tivadar, ilju 
Vass János, Juhász Jánosné, Szollinger Já
nosné, Gyarmati Istvánná Pós Ferencné, 
Kulcsár Imréné, Sütöri Pálné. 20—20 fillért 
ada' oztak: Boczor András, Bokor Jánosné, 
özv. Nagy Jánosné, Fias Lajos, Bedi János
né, Pellek Józsefné, Kákó Jánosné, Horvát 
Sándor, Szabó József, Varga Ádám, özv. 
Endrédi Istvánná, Horvát Antal, Lengyel 
István, Fülöp Márton, Fülöp István. 10—10 
fillért adakoztak: Szűcs Lajosné, Balog 
Gyuláné.

N em espátró  községben az asszonyok és 
leányok a harctéren lévő és megsebesült kato
náink részére az ev. nőegylet kezdeményezé
sére, a következő adományokat adták össze, 
melyeket folytatólagosan ezennel köszönettel 
nyugtázunk: 71. Györffy m. Józsefné 2 K. 
72. Szmodics Györgyné 2 m. vászon, 1 ing, 
1 K. 73. Beböh Andrásné 2 m. vászon, 1 
ing és 50 f. 74. Dömötörfy Mihályné 2 ni. 
vászon, 1 K. 75. Dömötörfy Józsefné 3 m. 
vászon 76. Fekete (kemény) Jánosné 2 m. 
vászon, 1 ing, 1 törülköző. 77. Dömötörfy 
Józsefné 2 m. vászon, 1 törülköző és 1 alsó 
ruha. 78. Györffy (Büki) Jánosné 10 rőf 
vászon, 1 alsó ruha és 60 f. 79. Ifj. Györffy 
Józsefné (g.) 4>/s m. vászon, 1 törülköző, 
1 alsó ruha. 80. Szakáll Józsefné 1 lepedő 
és 1 K. 81. Dömötörfy Jánosné Beböh Ju
dit 2 törülköző és 50 f. 82. Pápay Ferencné 
6 rőf vászon, 1 ing és 40 t. 83. özv. Bögri 
Ferencné 1 alsó nadrág, 2 viselt ing. 84. 
Dömötörfy (vas) Jánosné 2 m. vászon. 85. 
Dömötörfy (ősz) Józsefné 2 m. vászon, 2 
törülköző és 1 K. 86. Káplár Katalin 1 K. 
87. Ifj. Dömötörfy (Büki) Józsefné 3 rőf 
vászon, 1 alsónadrág, 1 ing és 50 f. 88. 
Fekete (kemény) Ferencné 3 rőf vászon. 
89. Fekete Mihályné 3 rőf vászon. 90. Be
böh Istvánná (Ádám) 1 alsónadrág, 2 kendő 
és 60 f. 91. Szakáll (Istók) Ferencné 5 rőf 
vászon és 1 K. 92. Dömötörfy (Boriska) 
Jánosné 5 rőf vászon és 1 K. 93. Szakáll 
(Döme) Józsefné 2 m. vászon 94. Dömö
törfy (Lukács) Józsefné 1 kendő. 95. Id. 
Dömötörfy (Lukács) Józsefné 6 rőf vászon 
és 1 törülköző. 96. Beböh (Baka) Ferencné 
5 rőf vászon. 97. Dömötörfy (Lukács) Fe
rencné 2 vánkos és 2V2 m. vászon. 98. Id. 
Szakáll Andrásné 1 K. 99 Györffy (Peti) 
Jánosné 2 kendő, 2 kenyérruha és 40 f. 
100. Dömötörfy (Barzika Jankó) Józsefné 
1 lepedő, 1 ing és 1 K. 101. Beböh (Dávid 
Jankó) Ferencné 5 rőf vászon, 1 törülköző 
és 1 K. 102. Györffy (Peti) Józsefné 1 kis 
vánkos, 1 drb. vászon. 103. Györffy Pálné 
5 m. vászon és 40 fillér. 104 Dömötörfy 
(ón) Istvánná 3*/s m. vászon, 1 vánkos. 
105. Fekete Józsefné 3 m. vászon, 1 törül
köző, 1 használt ruha.

Folytatjuk.

A H a ra n g szó  perselye.
A  befolyó összegből n yer fedezetet a  ter

jesztés , m u ta tványszám - cs ingyen  p éldányok  
költsége, m iért is  a  p erse ly t a jó le lkü  ada
kozók pártfogásába a já n lju k .

A HARANGSZO te r je s z té s é re  eddig 
befolyt 44 kor. 20 fül. Újabban adakoztak : 
Vitálisz Károly Szombathely 1'50 K, Szkok 
Andor Lipárt 50 f, László Mariska Faj kürt 
2 50 K, Schréter Károly Dombóvár 1 50 K, 
a Harangszó őrihodosi olvasói 4 K, Kotsch 
Mihály Pusztavám 50 f, Mórocz Zsigmond 
Medgyes 50 f, Kunszt Sándor Tárnokréti 
1 K, Németh Józsefné Lajosmüve 50 f, Máté 
Károlyné Kassa 3 K, Ments Terus Mester
háza 50 f, Paveszka Mihály Győr 50 f, 
Skriba János Jákompuszta 50 f, Renner 
Irma Bát 1 K, Szakatsits Gyula Szentgott- 
hárd 60 f, Németh Vilmos Szentgotthárd 
50 f, Számer Lajos Szentgotthárd 50 f, Kár- 
ner Ödön Szentgotthárd 1 K, Talabér János 
Szentgotthárd 60 f, Gergó Antal Szentgott
hárd 60 f. Kropf Pál Pat 50 f, Sárközy An
drás Valkány Lujza puszta 2‘ó0 K, Imrék 
Mihály Őrisziget 50 f, özv. Berke Józsefné 
Radafalva 50 f, Francz Imre Szászrégen 50 f, 
Szabados Gyuláné Kapolcs 1 K, Kremszner 
Károly Pál Szentgotthárd 70 f. Összesen 72 
korona. 20 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

T. L. Btamási. Köszönöm az értesítést. 
Szívesen közöltem. Egyik híred itt van, 
többszörönkint emlegettünk. Szeretettel 
üdv. — H. L. Gy.-szemere. Tanácsodból 
is érdeklődésedet látom és köszönettel ve
szem. Magam is osztom nézetedet, amint 
egyik általános izenetem is mutatja. De 
nehéz megtartani. Szív. üdv. — F. I.-né 
Misérd. Köszönjük az új előfizető gyűjtést. 
A régi előfizetőknek nem kellene mást 
tenni, mint egy-egy új előfizetőt szerezni, 
s egyszerre még erősebb lenne lapunk. 
Egy jó szó, ajánlásunk részéről, kik a la
pot már ismerik, sokat használ. — T. J. 
Mihályi. Hálásan köszönöm a ritka ered
ményes fáradozást. Valóban arra kellene 
törekedni, hogy minden evang. család asz
talán ott legyen a Harangszó. Mindenkor, 
de különösen ebben a nehéz, megpróbál- 
tatásos időben szüksége van népünknek az 
erősítésre és irányításra. Gyönyörű ered
mény, ha valahol 85—90°/o az előfizetők 
közé tartozik. Az is jellemző, hogy a 
mostani nehéz időben tízzel növekedett az 
előfizetők száma s ugyancsak közeledik a 
százas számhoz. Még egyszer hálás köszö
net a támogatásért, elismerésért és jókí
vánságokért. Üdv. — K. J. asztalos Hács. 
A hiányzó számokat szívesen pótoljuk. A 
nyomda pontosan szétküldi a lapokat, így 
tehát az csak útközben veszhetik el. Áz 
előfizetési összeget ráér évközben befizetni.
— B. S. gondnok Lőcs. Kívánságához 
képest intézkedtem s hálásan köszönöm 
szíves fáradozását. Bárcsak a többi fiók
egyház. gondnokai s a szórványok vezető
emberei is ennyire szívükön viselnék la
punk sorsát. — Cs. P. Acsád. Köszönöm 
a felvilágosítást. A terminus jó. Szív. üdv.
— Stiefelreiter I.-né Rácalmás. Köszön

jük a címeket és a támogatást. A lapokat 
elküldtük. — K. B. Kistengelic. Köszönet 
szíves fáradozásáért. Kívánságához képest 
intézkedem. — H. S. Várpalota. Köszönöm 
sok fáradságodat. Nagyon örülök a szép 
emelkedésnek. Szeretettel. — B. J. Rábca- 
kapi. Köszönöm az eredményes fáradozást 
A cikkeket is köszönettel megkaptam. Mi
helyt egy kissé kitisztulunk a sok aktuáli- 
tásból, azonnal sorra kerülnek. S z ív . üdv. 
— A háború m iatt beállott forgalmi zavar 
következtében jelen számunkat ismét kény
telenek voltunk más papírra nyomni, melyért 
szíves elnézést kérünk.

Megjelent!
A L u th e r  T á rsa sá g 1 kiadásá

ban most jelent meg az itthonmaradt 
családok lelkének erősítésére :

v
mm I s t e a l

Elmélkedések és vígasztalások háború 
idejére.

Irta : H a p i  B é l a .  
T a rta lo m :

1. Indítsatok szent 
háborút 1

2. Mindezeknek így 
kell lenniök I

3. Tartsatok bűnbá
natot 1

4. Kétségek közt.
5. Győzelem.
6. Veszteség.
7. Ideje, hogy kö

nyörülj rajtunk !
8. Halotti mezők.
9. Áldozati oltár.

10. Csöndesedjél el.
11. Fogságban.
12. Sebesüléskor.
13. Temetés koporsó 

nélkül.

14. Vigságra fordult
siralom.

15. Itthoni kötelessé
gek.

10. Otthon :
a )  Hazaérkezés.
b) Betegágyon.
e) Szenvedés az 

igazságért.
d) Légy buzgó és 

térj m eg!
c) Vigyázok 

szódra 1
f) Vissza a harc- 

mezőre.
17. Békességethagyok 

néktek !

A könyvecske a háború által te
remtett mindenféle helyzetre kiterjeszti 
figyelmét. Az írás alapján erősítést 
és vigasztalást ad.
1 példány á ra  10 fillér, 25 példány 2 

kor., 100 példány 7 kor.

Megrendelhető a L u th e r  T ár
s a s á g  könyvkereskedésében Buda
pest, VIII, Szentkirályi utca 51/a és 
a Harangszó kiadóhivatalában Kör
menden, a legtöbb lelkészi és tanítói 
hivatalban.

N E V K L Ő N Ő
állást keres. Öt gimnáziumi osztályt 
végzett, zongorázásban jártas, házi 
munkában ügyes. Csak jólelkü, ott
hont adó családok ajánlatát kéri a 

kiadóhivatalba. 3—3



24. HARANGS2Ő. 1914. november 1.

Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1914, évi október 29-én. 
Búza . . . .  39'45 
Rozs . . . .  31"— 
Zab . . . .  21 — 

Az árak 100 kilo- 
grammonkint korona ér
tékben értetődnek.

Szalóky 3 
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.

SÁNDOR. FERENCZ
TORONYORftGYARft

KÖRMEND.

Legmagasabb kitüntetések.
Aiapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 3
Számtalan elismerő bizonyítvány.

0

□

IIÜSTTSCII
Elsőrendű haranggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 3

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, 
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.

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 ,  s

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

Árjegyzék ingyen és bérmentve!

POHL GÉPGYÁR
SZOM BATHELY.

Aiapíttatott I8Ő6. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

T u r b i n á k .
3

M alom berendezések .
Tóglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgonaépitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mlllenlnmi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állam i aranyéremmel kitüntetve. 

A iap ítta 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  leg ju tányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron k itűnő hangú

h a r m o n iu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató késsülókek. 3

Árjegyzéket kívánatra ingyen kfild az „Egyházi Mfiipnr“  szerkesztősége.

S . K O V A T S  
M E N Y H É R T
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 részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

_______________ azok javítását és hangolását._____________3

Nyomatott Weüisch 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 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) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

T ARTALOM:  C sa jbók  L id ik é :  Haldoklik egy hős katona. (Vers.) — K api B é la :  Csöndesedjél el! — F arkas M ih ú ly n é : Egy 
kis árvaleányról, meg az öreganyjáról. (Elbeszélés.) — K nábel V ilm o s: Alszik lányom. (Vers.) — A közös kút. — A világháború

eseményei. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

Haldoklik egy hős katona.
Valahol messze, egy véres csatatéren, 
Haldoklik egy hős magyar katona;
Fényt vet sápadt arcára a napnak 
Utolsó bibor-vörös sugara.

Egy sóhajtás . .  . s a hős lelke angyalszár- 
Elszáll oda, ahol nincs gyűlölet, [nyon 
Testvériség vár, egyenlőség int,
S az élet fénye: igaz szeretet.

— Valahol messze, zokog egy öregasszony: 
Fia levelét hiába várja.
Zokogása belevesz a csendes,
Komor, csillagtalan éjszakába.

Óh jóságos Isten, mindeneknek Atyja 1 
Vigaszod szárnyát borítsd azokra,
Kiknek szerett’i a csatatéren 
Hazájukért hősi halált halnak 1

OaafbélT £.i<Aiko«

Miért fizetek elő a Harangszóra ?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.

Csöndesedjél el!*)
Irta: Kapi Béla.

37. zso ltá r 7 .:  „Csöndesedjél el az Úrban 
és várjad ő t; ne bosszankodjál azokon, kik
nek jó szerencsés élete vagyon.“

Nem száll álom szemünkre. Súlyos 
gondok felhői sötétítik lelkünket. Hasz
talan végezzük napi foglalkozásunkat, 
mindig kedvesünk szenvedő alakját 
látjuk, amint holtan bukik a földre, 
vagy seblázban vergődik a kórház 
betegágyán, avagy ellenség börtöné
ben szenvedi megaláztatása idejét. 
Gondolatunk, mint az ijedten szét
rebbent madársereg, kétségbeesve 
vergődik a megpróbáltatás viharának 
szárnyán. Próbálgatjuk az imádságot, 
de már a megszólításnál elakadunk. 
Atyánk-e az, ki oly súlyosan meglá
togatott ? Porba döntött, kifosztott, 
megrabolt. Nem egyformán szereti-e 
az Atya az ő gyermekeit ? Miért, hogy 
máshol őrt állott kegyelme ? Sokakat 
megvédett, sokakat megtartott. Engem

*) M utatvány a L u th e r T ársaság  k iadásában 
m egjelent „Erős várunk az Istenm c. füzetből, m ely
ből a tá rsaság  m agyar nyelven  6000, ném et nye lven  
2000, tó t nyelven 8000 pé ldány t oszt k i ingyen . — 
Pénzért v ásá rló k n ak  egy  füzet á ra  10 fillér.

megostorozott s ajkamra adta a két
ségbeesés sírását: van- e nagyobb 
fájdalom az enyémnél ?

Magad köré nézz I Csöndesedjél 
ell Némuljon el zúgolódásod s hall
gasson el panaszos beszéded. Nincsen 
jogod, hogy különös kedvezésü sor
sot követelj. Milliók válla ugyanazon 
kereszt alatt görnyed s ajkuk ugyan
azt a panasz-éneket sóhajtja. — Ma
gadra nézz I Csöndesedjél el! Bimbózó 
gyümölcsfa nem mondja: mért tép a 
zivatar? Gyümölcshozásához szüksé
ges a természet megrázkódása. Szük
sége van a levegő termékenyítő meg
tisztulására. Lelki előhaladásunk se 
történhetik szenvedés nélkül. Töké
letesedésünk magvetését könnyhullá
sunk növeli. De szenvedésnél drágább 
a mi fejlődésünk, sírásunknál drágább 
gyümölcsérlelésünk. — Magad fölé 
nézz I Csöndesedjél el I Megpróbálta
tásodat ne önmagában, mindentől, 
mindenkitől elszakítva vizsgáld, ha
nem kapcsold az Úrhoz. Isten küldötte 
rád, Atyád akarta így, ez is az ő 
szeretetének megnyilatkozása. Re
ménységeid szétdöntött köveiből új 
életet építesz, az Úr akarata szerint, 
Csöndesedjél el I
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Ez a csöndesedés nem megköve
sedett fájdalom, nem a könnyek el
apadása, nem maga elé meredő né
maság. Csöndesedjél el az Úrban. 
Bizalom csöndesíti fájdalmadat. Gyer
meki odaadás enyhíti szenvedésedet. 
Istenbe vetett hit törli könnyeidet. 
Ebben a csöndességben várjad őt. 
Bizonyos, hogy eljön. Lehajol hozzád 
és megsegít. Várhatod a segítő jobb
ját is. Megnyugszik idegen föld sír
halmán, a kórház betegágyán, a 
tömlöc sötét zárkájában. Várjad őt. 
Hittel, imádkozással, csöndes lélekkel 
várd az Urat 1

Várásodat ne zavarja semmi. Ne 
hasonlítgasd másokéhoz életsorsodat. 
Ne panaszold mások örömét. Köny- 
nyeiden át tudj örülni azokkal, kik
nek élete szerencsésebb. Mondd: Isten 
felőlük máskép végezett. De erősen 
hidd: hogy mindegyitekről bölcsen 
végezett.

Csöndesedjél el és várd az Urat 1
Légy csendes szívvel, légy békével. 
Bízzál, ember, az Istenben;
Nála van öröm nagy bőséggel,
Véle boldogulsz mindenben.
O minden boldogságok atyja,
A bút örömre fordíthatja.
Légy csendes szívvel 1

Bár késik néha a segítség,
De biztosan eljön végre,
Ne zúgolódj, ha nyom az ínség,
Utóbb válik üdvösségre.
Ami lassan jön, bizonyosabb,
Ami késik, kívánatosabb :
Légy csendes szívvel!

Egy kis árvaleányról, 
meg az öreganyjáról.

Elbeszélés. Irta : Farkas Mihályné.

Hol volt, hol nem volt, — nem 
Meseországban, hanem egy akáclom
bos falucskában volt az a düledező 
házikó, melyben egy ráncos képű öreg 
asszony a Böske unokájával lakott.

A legszebb történetek különben se 
a képzelet világában játszódnak le, 
hanem a való életben. Csak rajta 
kell tartani a kezünket az emberiség 
szíve dobogásán, csak meg kell látni 
a kis fénybogarat az éjszakás sötét
ben, csak meg kell találni az igaz 
gyöngyöt a sok szemét között.

Ott laktak — mondom — a roz
zant viskóban, amelynek régen vala
mikor vályogból vert falai féligmeddig 
visszasüppedtek már a földbe, míg 
rothadt szalmatödelét megbolygatta 
minden szélvihar, de azért megvédte 
a szegényeket a tél fagya, a nyár 
heve ellen.

Egy nagy cserépkályha is volt az 
alacsony szobában, igaz, hogy már 
csak a tapasztás tartotta benne a lel
ket, ám azért meg lehetett tőzni benne 
az egyszerű ételt, s mellette gubasz- 
kodva kihúzni a telet.

Végeszakadatlan téli estéken pereg 
a rokka fáradhatatlanul, — a leányka 
tollat foszt egy alacsony zsámolyon, 
a pisla inécsláng libeg-lobog — de 
ők megelégedettek, mert a szeretet 
lelke él velük, aki az egyszerű jám
bor szívekben oly örömest tanyáz.

„Mesélj, édes öreganyám, te olyan 
szép történeteket tudsz.“

Bizony tudott. Az Árgirus királyfi
ról, a kakaslábon forgó várról, meg 
a csalafinta bakkancsos bandurról, 
örvendő gyermekkacagás csilingelése 
kísérte beszédét, de jaj I bezzeg együtt 
sirdogáltak, mikor a saját életének 
keserves regéjébe fogott.

Hogyanis fér el annyi szerencsét
lenség, annyi sorscsapás egy emberi 
élet szűk keretében, mi edzi meg, 
mi tartja fönn a lelket, hogy hordozni 
képes az egymást követő megpróbál
tatások súlyos keresztjét ? 1

Hűséges élettársa elesett a harcban, 
melyet a szabadságért vívtak akkor- 
időn. Ezüstje, aranya nem volt, de 
megáldozta a haza oltárán fiatal éle
tét. Szegény özvegyasszony nevelet
len árváira gondot visel az Isten. Erőt 
ád a szívébe, hogy meg ne szakad
jon, erőt a két karjába, hogy dolgozni 
tudjon értük. Nőttek-nőddögéltek, 
szép sudár legények, szelíd, jámbor 
hajadonok. Gyarapszik már a ház 
gazdasága, munkáskezük nyomán, 
szerényen dolgoznak réten, mezőn, 
de csodálatosképen a nap le nem süti 
őket. Fehér az arcuk mint a hó, és 
egy-egy piros rózsa virít mindkét fe
lül. Eső ha megveri, szél ha megle- 
gyinti őket, száraz köhécslésük jelzi, 
hogy ott lappang bennük az öröklött 
kórság, nagyapjukról reájuk maradt 
gyászos örökségük. Egyiken előbb, 
másikon később vett erőt, de vőlegény
bokrétát, menyasszonyi koszorút nem 
kötöttek egyiknek se, ott feküsznek 
szép sorjában egymás mellett a ka- 
kasfűves temetőn. Szegény Banáné
nak, jaj, de szomorú virágos kertje 
van I Az Erzsiké mégis — a legkiseb
bik — jóságos Isten 1 talán megma
rad. Fényes a szeme, dalos a kedve, 
fürge a lépése, háztüznézők kerül
getik az özvegy háza táját.

Muzsika szól az udvaron, hol annyi 
gyászos ének zengett, vidám násznép 
tarolja a rozmarin bokor ágát, leány- 

; pajtásai — talpig fehérben — eskü- 
' vőre kísérik Erzsikét. Megbékélt hát

a sors haragja, kihajnalodott hát 
mégis I

Nem soká tartott a boldogság. Csak 
míg tavasznyílás lett, csak míg a kis 
leányát mosolyogni látta, azután el
költözött a fiatal asszony is a földi 
világból, melynek legnagyobb örömét 
úgyis megérte már.

Az édesanya nem mehetett utána, 
mert a kis unokáját ugyan ki ápolta, 
ki őrizte, ki nevelte volna ? Sok nagy 
érzés termőföldje az emberi szív, de 
a leghatalmasabb mindenek között a 
szeretet. Egy olyan parányi gyermek
kezecske, mely öntudatlanul kapkod 
pólyái közt, képes visszatartani és uj 
tetterőre edzi a sírba vágyót.

Istenem, mennyi önfeláldozás, 
mennyi álmatlan éjszaka gondja szük
séges ahoz, míg egy olyan kicsiny 
teremtés beleszokik ebbe a durva 
életbe 1 Míg megerősödnek az apró 
karok, lábacskák, hogy szolgálhassák 
kis gazdájukat, míg a piros kis száj 
megtelik gyöngyszemekkel, míg a be
széd nagy tudományának nyitjára 
jön 1

Az édesapja nemsokára megháza
sodott, s el is költözött a vidékről. 
Pedig szerette a feleségét a maga 
módja szerint és ha életben marad, 
meg is becsülte volna, de a földmű
ves nem nélkülözheti az asszony se
gítségét, cselédember helyet se kap 
anélkül.

Kis árváját az öreganyjánál hagyta, 
könnyebben kapott anélkül feleséget, 
a gyerek nagy? szálka szokott lenni 
az uj asszony szemében — de Bal- 
láné oda se adta volna a mostoha 
keze alá.

Öreg volt bár, de munkabíró és 
szorgalmas, és meg tudta még keresni 
mindkettőjük kenyerét.

Egy vászon-lepedőben a hátára 
kötve vitte magával,, mikor a mezőre 
dolgozni járt, s a szántóföld végén 
száraz ágakból kis sátort hevenyé
szett a gyermek számára, s az okos 
Nemmész kutya őrizte addig, míg ő 
gyomlált, kapált — a tücskök pedig 
cirpeltek a mulattatására.

Változatosság okáért olykor egy 
szalmavékába fészkelve csücsült az 
Ágneska a tarló szélén s onnét fi
gyelte érdeklődve az oreganyja tény
kedését; pipacs, konkoly, szarkaláb 
volt halommal az ölébe rakva, azo
kat szedte szét levelenkint, nyilván 
fűvészeti tanulmányok céljából. Mikor 
már Iábrakapott a kicsike, akkor 
úgyis megkevesbedett az öregasszony 
gondja, mert már nem akadályozta 
a munkában, elténfergett körülte ját
szadozva, s legalább volt kivel meg-
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osztani a barna kenyeret, ami, ha 
száraz is, olyan jóízű mikor szívesen
adják.

És valami került is mindig az Ág- 
neska kenyeréhez, az öreganyja talá
lékony jóvoltából, egy kis töpörtyű, 
egy pár dió, egy-egy ütődött alma, 
már ami csemege ilyen szegény ház
nál akad; a kis szoknyája ha ritkán 
ujult is, de rongyosan sohase látták, 
s a szőke farkincája piros galandba 
fonva kunkorodott a feje hátulján.

így aztán lassankint fölcseperedett 
az Ágneska Isten kegyelméből, s mi
kor eljött annak az ideje, bejárt szé
pen az iskolába is. A tanító-kisasz- 
szony megajándékozta egy viseltes 
télikabáttal, ami elég furcsán állott 
rajta eleinte, de aztán évről-évre min
dig jobban belenőtt, kár, hogy ezzel 
arányban csökkent védelmező ereje 
a hideggel szemben is.

Egy foszladozó könyvet a jószívű 
Kovácsné adott neki — gondolhatni, 
milyen állapotban lehetett mire ki
szolgálta a saját két vásott gyerekét, 
— valaki meg egy tábla-részlettel 
emberelte meg, ami a keretét igaz 
hogy régen elvetette már, de más
különben csak az egyik sarka hiány
zott — mégis az Ágneska a vihar
verte könyvből olyan hamarosan 
megtanulta az összes tudnivalókat, 
a csorba táblára pedig olyan szép 
gömbölyű betűket vetett, hogy sze
gény öreganyja nem tudott hova lenni 
örömében.

Már ő olvassa föl mindig az ócska 
imakönyvből az estéli imádságot, mely 
hálákat ád az Egek Urának a vett 
jókért a nap folyamán. A napért, mely 
reájuk is sütött, az egyszerű eledelért, 
mely testüket táplálta, hogy serény 
munkában újra megérhettek egy na
pot, tanúi lehettek hajnalhasadásnak, 
virágfakadásnak s az isteni kegyelem 
többi nagy csodáinak.

Aztán nyugvóra tértek, és aludtak 
békés nyugodt álmot, minő csak 
azoknak jut osztályrészül, akiknek 
lelkét nem bántja bűntudat s bizva- 
biznak, hogy az Isten mindenlátó 
szeme őrködik fölöttük.

Egy idő óta mégis az öregasszony
nak súlyos gondja van. Jártában, kel
tében azon töpreng szüntelen, mi lesz 
az Ágneskával, ha őt hovatovább el

szólítja mellőle az Úr akarata ? A sok 
megpróbáltatás, a múló évekkel ver
senyre kelve, rohamosan emésztik 
életerőit, nem lehet már messze a 
végső óra, kire hagyja, kire bízza a 
kis unokáját?

Az édesapja — igaz — visszafo
gadná, de vájjon milyen szemmel 
nézne reá a mostohája ? A sok apró 
testvérkéje közt sokfelé oszlik máris 
a kenyér, előbb-utóbb úgyis szolgálatba 
kell állnia. Nem jobb volna-e, ha addig 
kezdené meg, míg ő él, s szerető szó
val, biztatással mellette lehet ? I És 
elkezdte tudakolni a faluban s mind 
a vidéken, nincsen-e valakinek szük
sége egy kis cselédleányra, aki egy 
pár jó szó, egy kis viseltes ruha és 
valamelyes bér fejében hűséggel szol
gálná a gazdáját ?

Bizony, nehéz egy olyan csitri le
ánynak helyet kapni, aki még csak 
most került ki az iskolából. Üriház- 
nál még nem vehetik hasznát, viszont 
a jobb módú földműves gazdák se 
alkalmazzák, mert nem győzi még 
erővel a mezei munkát, sütést-főzést 
se vállalhatja.

A helybeli boltos mégis megfogadja. 
20 korona lesz a fizetés, Szt. György 
napjától a másik Szt. György napig, 
a dolga minden, amit megtenni bir, 
de viszont haza mehet aludni az öreg
anyjához, és ha jól viseli magát, télre, 
nyárra, kap egy ruhára valót. Hej, 
ezt a kis bért de keservesen meg kel
lett szolgálni, mert bezzeg a „Rosszkor 
jött“ boltosné ki tudta használni azt, 
aki a keze alá jutott I

Kora pitymallatkor, késő esti órán 
a sok ludat tömni a félszer alatt, 
boltot-, udvart seperni, fát, vizet be
hordani, mind az ő kötelessége volt, 
napközben pedig dajkálnia kellett a 
kereskedő család legifjabb csemetéjét, 
a zsarnoki hajlamú Izidorkát, kit 
hátraszegett derékkal cipelt a csöpp 
leány, míg a Malvinka, a Szerén, 
meg a kis Samu a szoknyájába ka
paszkodtak, az ő gondjaira bízva. 
Mint egy kicsi kotlós-tyúk, ott pitye- 
gett az apró cseléd a sok gyerek 
között, mígnem estére kelve, nagy 
későn hazakerült a kis zsupp-fedeles 
házba, gondozásra szorult a gyerek 
maga is.

Ott az öreganyja összefoltozgatta

a ruháját, megfésülte a szép haját, 
mert reggel erre már nincs idő — 
megfujdogálta, bekötözte a sebes 
ujjacskáit, mit a gunár véresre hara
pott, s enyelegve bűbájos igéket 
mormolt reá:

„Háj báj, kuske-háj, ha meggyó
gyul, majd nem fáj 1 Oda se neki, 
kis bogaram, egy kis türöm-olajat 
reá, s mindjárt beheged! Majd bele
szoksz ebbe a sorsba is, és aztán 
milyen jó lesz felhúzni a nyalka ci
pellőket, amiket magad szereztél és 
kipp-kopp 1 végig menni benne a 
falun“ — pedig majdnem a könnye 
kicsordult, úgy sajnálta.

El is készültek a szép cipők, ép
pen Pünkösd vasárnapra, majdnem 
fél évi fizetése bánta a kis leánynak, 
hanem aztán cipők is voltak ám 
azok I Fényes bőr volt az orrán, 
kicsi patkó a sarkán, tizenhat fényes 
rézkarikába zsineget kellett fűzni, 
úgy záródott és csodálatos szépen 
nyikorogva hirdette már messziről: 
„Itt jön a Balláné Ágneskája, a 
magavette újdonatúj topánkájában I“ 
Ilyen lábbelijük, gondolta a kis lány, 
már igazán csak az angyaloknak le
het, s azok is bizonyosan csak ün
nepnapon hordják.

Meg is kímélte ám az Ágneska 
ugyancsak az értékes holmit, ken
dőbe takartan rejtegette a festett lá
dában és csak vasárnap húzta föl, 
mikor az öreganyjával a templomba 
ment. Csak még annak is volna egy 
jó nagykendője, akkor igazán semmi 
kívánni valójuk se lenne!

Mert nagyon silány, nagyon elnyűtt 
ruhadarab volt bizony már a Balláné 
nagykendője. A színét kiszítta a nap, 
a világért se lehetne már megmon
dani, hogy szürke volt-e valamikor, 
vagy barna, a rojtját is lerágicskálta 
lassankint az idő, hellyel-közzel be
leharapott már a szélébe is, s az 
egész ócska lebemyeg anyaga a ros
tához volt már hasonlatos.

Pedig finom, jó portéka volt ez 
hajdanán, meg is kérte az árát a 
talián bális, kitől még a boldogult 
ura vette, mikor egyszer azt a jó 
vásárt csinálta egy borjus tehénnel, 
azóta mindig helyt áll, csoda-e, ha 
már készül fölmondani a szolgálatot ?

Most már azonban majd mégis

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 4
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 58 millió K évi áruforgalommal.
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talán új állja helyét, mert az idén 
szerencsére napszám akadt egész 
nyáron, még az ilyen öregnek is, 
aki már nem bírja az aratást.

Új házat építtet az uraság, sok 
ablakos, cifra tornyu, gyönyörű kas
télyt. Az ebédlő-szobájába beleférne 
egy szegény ember háza mindenestül, 
fehér márvány kisasszonyok tartják 
ölelve a bejárat karcsú pilléreit, a 
párkányzatról tarka virágfűzérek fut
nak alá, van mit bámulni a falu né
pének !

Csakhogy mire mind e pompa 
létre jön, sok ügyes mester épít, 
ácsol, fúr, farag, kalapál hónapokon 
át és szép pénzt kereshet, aki ke 
zükre jár.

Fürge lányok viszik, hordják a 
habarcsot a meredek létrákon, föl a 
magas állványokra, izmos legények 
oltják a meszet, rostálják a homokot, 
cipelik a nagy gerendákat, öreg anyóka 
mind e munkára már nem való, de 
azért az ő számára való teendő is 
mindig akad.

Kettesével-hármasával elhordogatja 
a téglákat, eltakarítja a törmeléket, 
súrolja a cementlapokat, és mire el
jön a vasárnap, neki is csak fizetnek 
egy pár koronát.

Számítgatják otthon — táblán is 
kivetik — ez kell egy kocsi fára, ez 
adóra, ez a házikó bebiztosítására. 
Kenyérliszt is kell, árpa a malacnak, 
és a párnahuzat már nem tartja a 
tollat. Mind futja még, sőt, — óh, 
milyen boldogság 1 ő is adhat egy 
csekély összeget az új templom-ha
ranghoz, melyet most öntenek, és 
még mindig marad egy új nagyken
dőre való, s nem kell többé majd 
fázni, ha a zordon tél beáll 1

Most még csak ősz van, nedves, 
hideg ősz. Mogorva északi szél fosz
togatja a fák sárgult lombjait, s eső
vel terhes, sötét felhőket hajt maga 
előtt.

Kétszer is meggondolja, aki útra 
kél, de a boltos kis cselédjének azért 
menni kell. A hónap elseje van, s 
számlákat, intő cédulákat hord szét 
a szomszéd falvakba gazdája adósai ■ 
nak, hogy fizessék meg tartozásukat. 
Gyorsan lépked a szegény gyermek, 
mert már alkonyulni kezd, és ő fél 
nagyon.

A faluban a kutyáktól retteg, hiába 
van kezében a nagy furkós bot, itt 
az országúton a magányosság ijeszti, 
a fűzfák, amint a szélben hajladoz
nak, a varjak, ahogy a feje fölött 
nagy seregekben, károgva átrepülnek.

Olykor egy esőcseppet érez az ar
cén, és most már a cipőjét is félti,

a szép uj cipőjét, melyet az öreg
anyja parancsára föl kellett húznia.

„El ne próbálj menni mezítláb, ha 
valahova küldenek“ — mondta az 
öreg asszony, minekelőtte reggel az 
ispán urékhoz mosni elment. „A láb
beli arra való, hogy viseljék, és a mi 
fajtánknak csak egy kis meghűlés 
kell, és aztán vége van. Azért hát 
azt mondom: szót fogadj!“

Magára nem is gondol, pedig a szél 
már mind előcibálta haját a fakó 
kendő alul, s kedvére jár keresztül- 
kasul a régi kabáton, csak a cipőt 
ne érje baj, mi lesz, ha az megázni 
talál ? I

Pedig az eső most már mind sű
rűbbre válik s bár futásnak ered, a 
szakadó zápor miatt, alig látni a fa
lut, s egész kis patakokban folyt a 
víz az utón, mire hazaért.

Átázott bizony a cipő, még a bé
lése is átnedvesült, alig tudta a lábá
ról lefejteni.

Szomorúan nézegette, mitévő le
gyen vele ? Majd az öreganyja taná
csot ad, ha estére a munkából haza
jöhet, addig is — gondolta gyermek
ésszel — mindenesetre jó lesz, ha 
kissé száradni beteszi a sütőbe, mely 
a déli tüzeléstől még egy kissé meleg.

„Fogd az Izidorkát, ezer a dol
gom!“ békétlenkedett az asszonya. 
„Mesélj valamit Ágneska, olyan rossz 
itt a szobában 1 “ rimánkodott a kis 
Szerén, Samuka mindenáron lovast 
akart játszani, ezzel ellentétben Mal
vin a haját kívánta kibontani, s mind 
e zűr zavar közepett Ágnes egészen 
megfeledkezett a saját bajáról.

Odatelepedett a gyermekek közé s 
dalolt, mesélt, mókázott nekik; mi
kor pedig egészen besötétedett és el- 
álmosodtak, begyújtott a tűzhelybe 
és kását főzött nekik. Megvacsoráz
tak, le is fektette őket szépen a csi
kós dunyhák közé, ahol csakhamar 
jóízűen szuszogva aludtak mindany- 
nyian, csak az Izidorka nyügösködött 
sokáig, ami nóta csak az eszébe ju
tott, mind elfújta neki, mire lecsen- 
desült.

Elvégezte már a mai dolgát, mehet 
haza az öreganyjához, hogy megmu
tassa neki az átázott cipőt.

A cipő ? Szent Isten, hisz az benn 
van a sütőben, mely alá ő azóta 
tüzet rakott, — ha kár esett volna 
a drága portékában 1

Kellemetlen szag fogadta a kony
hában ahogy kirohant, s ahogy föl
tépte a sütő ajtaját, rémülten tánto- 
rodott hátra, mert ott hevert a gyö
nyörű lábbeli a nagy melegben alak

talan tömeggé összezsugorodva, mind
örökre hasznavehetetlenül.

Egy darabig csak nézte megsem- 
misülten féltett kincse romját, majd 
arcára csapva két kezét, szívtépő 
zokogásra fakadt a szegény gyermek.

Ijedten futottak be az üzletből a 
boltos meg a felesége s látván a tör
ténteket, váltig korholták, vigasztal
ták a kis leányt, kit saját könnyelmű
sége íme ilyen nagy bajba döntött, 
de az csak jajveszékelt tovább és 
zápormódra hullottak könnyei. Csak 
azok sírnak így, kik pótolhatlan vesz
teséget siratnak.

Ép akkor csoszogott be az öreg
anyja, kit már nyugtalanított az Ág
neska kimaradása. Egy pillantással 
átlátta a helyzetet, de nem illette egy 
szemrehányó szóval se az úgyis két
ségbeesett gyermeket, inkább megsi
mogatta a fejét, megölelte a remegő 
vállát:

„Ej nol Ez már megtörtént, nem 
tudunk rajta segíteni. Majd máskor 
jobban vigyázol. Azért nem maradsz 
cipő nélkül, mindjárt reggel elmegyünk 
a vargához, és szabatunk vele mási
kat, épen ilyen szépet.“

„Van is nekünk arra pénzünk!* 
— zokog a kis leány. „Már hogyne 
volna, mikor van — kis cselédem. 
Hát a kis aranypénz, a fehér zseb- 
bevaló csücskébe kötve ? 1“

„De édes öreganyám“ — rémüldö
zik a kis Ágneska — „hiszen azt a 
kend nagykendőjére szántuk! “ — 
„Megleszek én vígan anélkül is. Már 
úgyis gondoltam, hogy vétek lenne 
újat venni helyette, mikor még olyan 
jó karban van.“

* *
*

Csikorgó hidegben ott ül Balláné 
a templomban, rajta az elnyűtt, szine- 
hagyott keszkenő. Mellette van a kis 
unokája, vadonatúj cipő a lábán; 
kérges markában annak a kezét szo
rongatja, és egy cseppet se fázik.

Finom uridámák bársonyba, pré
mekbe burkoltan ülnek az első pád
ban, de én csak azt a ráncosképü 
öreg anyókát nézem, és mindenkinél 
szebbnek látom őt.

Mert íme, ő, az egyszerű és alá
zatos, ama legszentebb érzésnek 
apostola, amely isteni eredetünknek 
legbiztosabb záloga és amit úgy hív
nak, hogy: Szeretet.

És úgy érzem, hogy általa szebb 
lett a világ, örülök, hogy ez a kis 
történet való igaz, és boldog vagyok, 
hogy én megláttam azt 1
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A ls z ik  lá n y o m .
Lublin előtt szept. elején.

Szól a harang, vetve ágyad: 
Imádkozzál apukáért,
Aztán csókold anyukádat 
S aludj lányom, kicsi lányom!

Puha ágyban álmodj szépen 
Tarka barka pillangókról,
Vígan szaladj a zöld réten,
S aludj lányom, kicsi lányom!

Messze földön édes apa 
Sáncárokban terád gondol.
Oda hallszik harang szava :
Alszik lánya, kicsi lánya.

Szól az ágyú, eső szitál,
Apa alszik elfáradtan.
Szeme elé kedves kép száll: 
Alszik lánya, kicsi lánya.

Knábel Vilmos.

Olvassátok a bibliát.
Z: olt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán Utált ott, 
Hiányzik olt a leoíább kincs, De Isten nem lel bajlákoi.
November 8. vasárnap, Luk. 18, 1—8.

.  9. hétfő, Luk. 18, 9—14.
„ 10. kedd, Kol. 1. 1, 1—18.
„ 11. szerda, Rom. 1. 12, 1 —12.
„ 12. csütörtök, Rom. 1. 8, 28—39.
,  13. péntek, Jákob 5, 13—20.
„ 14. szombat, Luk. 5, 1 —11.

A k ö z ö s  kút.
(Egy sebesült tiszt elbeszélése.)

Déli tizenkét óra.
Innen és túlnan is már reggel óta 

feküsznek a sáncokban és farkassze
met néznek egymással. Nem tudjuk, 
mire várunk ; alkalmasint, onnan túl
ról sem tudná megmondani egy tar
talékos tiszt, hogy miért nem lőnek. 
Nagy pusztaság, sima, mint a tenye
rem az a térség, amelyen a két hosz- 
szú árok cikcakosan elvonul. Patak 
vizének, erdőnek, kopaszodó fának 
sehol nyoma. Mindössze egy kút me- 
redezik a síkságon, mintha mérnök 
számította volna ki, pontosan a kö
zepén a térnek, melyet a két árok 
beszeg. Egyformán közel az Orosz
nak és nekünk és egyformán elér
hetetlen mindkettőnknek.

Az egész kietlen, puszta tájra rá
nehezült az a nehéz csönd, amelyet 
már jól ismertünk. Ez a csönd jár 
rendszerint előtte a csaták zajának,

olyan, mintha ebben foganna meg a 
srapnell sivítása, a géppuska katto
gása, a lovasok diadalordítása s a 
haldoklók utolsó hörgése. Az őszeleji 
nap oly hevesen süti a hátunkat, fe
jünket, mintha ő is döntő rohamra 
menne minden nyilával. Telnek az 
órák. Vájjon mire várunk?. . .

A fiuk fásult közömbösségei nézik 
az égen a bárányfelhők vándorlását. 
Van, aki levelet ir, aki a hátán fekve 
alszik, szemébe vágva a sapkáját, 
mások pipálnak, diskurálnak. Délu
tán 3 óra. Szomjazom és senkinél 
egy korty viz.

A fiuk mind sűrűbben emlegetik a 
szomjúságot. Némelyek állják hősi 
némasággal, de van, aki a golyót, 
vagy a kardvágást könnyeben viseli, 
mint azt, ha kicserepezik ajka és szik
kadt a nyelve, mint a salétromos 
föld. Ezeknek a szenvedése most 
aránytalanul nagy, mert háromszáz 
lépésre ott a kút, melynek mélyére 
oda képzeljük a tiszta, hűvös vizet, 
a megközelithetetlent.

— A kú t!
Egyre a kutat említik.
— Ne gondoljatok rá, — mondom. 

Ha rágondoltok, annál rosszabb. Hogy 
szomjasak vagyunk, talán azt is csak 
azért gondoljuk, mert a kutat látjuk. 
Fordítsatok neki hátat.

Már egészen este van, sötét és 
már hűvös van. Lehetetlen, hogy 
ebben a hidegben a szabad ég alatt 
valaki szomjúságot érezzen, hogy vizet 
óhajtson. De a kút közöttünk kisárt 
és némelyik bakánk még akkor is a 
szomjúságot emlegeti, mikor éjjel 
csakhogy ránk nem fagyott a ruha.

Reggel ismét a meleg őszi nap 
köszöntött ránk. Minden percben vár
tuk a parancsot és egyre késett. A 
szomjúság azonban megérkezett. Dél
tájban már tűrhetetlen volt. Már ma
gam is elérkeztem ahhoz a ponthoz, 
amelyen azt hiszi az ember, hogy 
tovább egy percig sem birja. Pedig 
dehogy nem 1 Hányszor hittem és 
mindannyiszor kibírtam.

Délután már volt, aki ájüldözött, 
még több, aki káromkodott. Egy ti
zedes a szurony hideg vasán hűsí
tette a nyelvét és mind többen néz
tük a szerelmes sóvárgásával a kutat.

— Ne nézzétek, annál rosszabb! 
— mondottam, de hiába. Időnként 
minden tekintet csak oda tévedt, már 
aléltan is csak azon járt mindnyájunk 
esze, mint lehetne tiozzájutni.

Egyszer azt látom, hogy egyik 
közlegény kinyúlik az árokból s egyik 
lábát felrakja annak a fedezékjére. 
Rákiáltottam:

— Mit akarsz, szerencsétlen ?
— Nem birom tovább, hadnagy

ur. Én megpróbálom. Elmegyek a 
kúthoz. •

Haboztam, megengedjem-e, de az
tán megszólaltak jobbról is, balról is,

— Engedje, hadnagy ur. Meglátjuk, 
lehet-e. Talán ihatunk mindannyian.

— Nem engedem! — kiáltottam. 
Itt maradsz I

A baka még be sem húzódott az 
árokba, mikor többen elkiáltották:

— Oda nézzen hadnagy ur 1
Az orosz árkokból kilépett egy ka

tona. Pillanatra megállt, aztán térden 
csúszva, habozva elindult a kút felé. 
Távcsövemen láttam, mint meregetik 
az oroszok a nyakukat, figyelve, 
történik-e baja a vakmerő katonának. 
— Gyönyörű célpont volt, — és sen
kinek nem jutott eszébe, hogy lőni kel
lene rá. Néha megállt, felénk nézett, 
aztán ismét neki iramodott. Eljutott 
a kúthoz, itt fölegyenesedett, meg
merte a vödröt és ivott. Aztán, — 
már nem csúszva, hanem bátor, egye
nes tartással visszament.

Még az árokhoz sem ért, mikor 
abból egyszerre négy orosz bujt ki, 
ezek már töméntelen feldflaskát is 
vittek magukkal. Ittak, megtöltötték 
az edényeket, aztán, mintha a világ 
legtermészetesebb dolgát végeznék, 
visszamentek.

— Most pedig — mondottam — 
mi tesszük le a garast. Csak lesz 
annyi emberség a muszkában, hogy 
ha ő ivott, hagy inni bennünket is. 
Infanterist Pórheli, erigy fiam és hozz 
nekünk is.

Infanterist Pórheli úgy lépett ki az 
árokból, mintha csak kölcsönkérni 
menne a szomszédba. Háromszor 
tette meg az utat, míg mindnyájan 
el voltunk látva. Az oroszok az árok 
partjáról nézték egykedvűen buzgó 
szaladgálását, de semmi kifogásuk 
sem volt ellene.

így itattuk meg egymást, köteles 
udvariassággal, mi és a muszka. Azt 
hiszem, a gavallér ellenfelek minden 
alkalommal így viselkednek, ami mit 
sem von le abból, hogy alkalomadtán 
halomra lőjjük azokat, akiktől nem 
vontuk meg egy ital viz kellemességét.

Úgy is lett.
A Pórheli vizétől felüdültünk, mint 

a pipacs a nyári esőtől. A legények
nek visszatért a jókedve, már volt, 
aki íütyörészett, mintha nagy fáradal
makat pihent volna ki: nyújtózkodott 
a másik, mikor trombita harsant meg 
a közelükben.

Egy perc múlva ránk zúdult az 
orosz golyók zápora s a miénk
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őreájuk és Pórheli nekidőlve a pus
kájának, felfohászkodott:

— Sokért nem adnám, ha lepuf- 
fantanám azt a muszkát, aki először 
volt a kutnál. Nagyszerű célpont 
volt a bozontos szakálla.

Megjelent a L u t h e r  N a p tá r .
Ára 60 fillér. Megrendelhető Sopron, 
Paprét 2. szám.

A világháború eseményei.
Törökország Oroszország ellen.
A népek csatájában új fejezet kez

dődik. Az eddigi szereplők közé be
állt a török is s megtámadta Orosz
országot. Egy hajója bombázta Sze- 
basztopolt, egy másik pedig két orosz 
hajót elsülyesztett. A török beavat
kozás ránk nézve fontos, mert így az 
kénytelen haderejét megosztani s egy 
részét a török ellen vinni.

Az északi harctéren.

Északon ismét nagy harcok foly
nak, de ezek még nem fejeződtek be.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Oyászrovat. Súlyos veszteség érte a 

dunántúli evang. intézeteket s ezáltal evang. 
egyházunkat. Az iskolai bizottság buzgó 
világi elnöke, Dr. Rátz Ottó nyug. Ítélőtáb
lái biró élete 58-ik évében, Sopronban el
hunyt. Régi, buzgó evang. család sarja volt, 
ki bátor hitvallással, munkával és áldozat- 
készséggel szolgálta egyházát. Reformáció 
ünnepén temették el nagy részvét mellett. 
Áldott legyen emlékezete 1

Reformáció ünnepe. A hitjavítás nagy 
napján mindenfelé meggyújtották az emlé
kezés szövétnekét. Gyülekezetek, iskolák, 
istentisztelet, ünnepély keretében emlékeztük 
meg az isteni kegyelem lolkekről gondos
kodó munkájáról. — A  budapesti deáktéri i f 
jú sá g i egyesületek reformáció ünnepén Jurá
nyi László s. lelkész emlékbeszédet tartott, 
Kayser Margit ily címen tartott előadást: 
A kér. nők és a világháború. Bedecs Vilma, 
Szántó Róbert szavaltak, Koznovszky Emmy, 
Holtczmann Irén, Pukánszky Béla és Than- 
hoffer Emil zeneszámokat adtak elő. — A  
m odori leánynevelö in tézet reformáció ünne
pén Scherer János lelkész tarto tt ily című 
felolvasást: Luther s követőinek felfogása 
a háborúról. Mikes Margit, Benedicty Sz., 
Lenhardt Nelly zencszámot adtak elő, Hor
váth Mariska szavalt, az intézeti énnekkar 
pedig énekszámokat adott elő.

Ivangorodtól délnyugatra nagy ütkö
zet volt s itt egyik hadtestünk tíz
ezer foglyot ejtett. — Varsótól délre 
is nagy ütközet volt. A szibériai had
test állott a mieinkkel szemben. Állí
tólag az oroszok közül 20.000 ember 
a Visztulába fulladt. — Az oroszok 
ezen a részen óriási seregeket gyűj
töttek össze, de ezekkel a mi csapa
taink még nem vették fel a döntő 
küzdelmet. — A németek is több 
győzelmes csatát nyertek. Három hét 
alatt 13.500 orosz foglyot, 30 ágyút 
és 39 géppuskát zsákmányoltak.

A déli harctéren.

Szerbiában volt néhány jelentősebb 
ütközet. A betört szerb és montene
grói haderőket Visegrád és Govarde 
közelében a Drinán visszaszorítottuk. 
Több gépfegyvert és hegyi ágyút 
zsákmányoltunk. — Ugyanekkor 
Szerbiában harcoló csapataink Ravnje 
közelében két ellenséges hadállást 
szuronyrohammal elfoglaltak. Négy 
gépfegyvert, 600 puskát zsákmányol
tak, sok szerbet elfogtak. — Vitéz 
seregeink Szerbiában újra elfoglalták 
Sabácot s a futva menekülő szerbe
ket üldözik.

Gyülekezeteink és a háború. Már a
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A z  o st/fyasszonyfa i ág. h itv. ev. nöegylet 
október hó 25-én a Vöröskereszt szombat- 
helyi fiókjának küldte el szeretetadományát 
47 drb hósapkát, 26 pár érmelegítőt, 
9 pár térdvédőt, 40 drb haskötőt és 46 
pár kapcát azon kéréssel, hogy azt juttassa 
el egyik szombathelyi házi ezredünkhöz.

Adakoztak: özv. Budakeszi Weörös Jó- 
zsefné 10 K és 6 drb hósapka. Perlaky 
Gizella 12 haskötő, 12 pár kapca, 1 hósapka, 
1 pár térdvédő, 1 pár érmelegítő. Károlyi 
Endréné 7 drb hósapka, 7 pár térdvédő, 
9 pár érmelegítő. Porkolábné Puskás Lujza, 
Mesterházy Elekné, Fehér Elekné 3 —3 K. 
Szakács Istvánná, Fehér Jánosné, Fehér 
Pálné, Nagy Sándomé, Eőry Erzsi, Bóka 
Istvánná, Mód Sándorné, Némethné Berecz 
Iza, Mihácsi Jánosné 2—2 K. Gersey Mi- 
hályné, Baranyai Józsefné, Makray Józsefné, 
Kiss Sándorné l -20—1*20 K. Özv. Bárdossy 
Samuné, Kutassy Gáborné, Szente Jánosné, 
Varga Józsefné, Balog Dánielné, Nagy Sán
dorné, Giczi Ferencné, Giczi Kálmánná, 
Giczi Jánosné, Németh Józsefné, Kelemen 
Zsuzska, Tóth Sándorné, Fehér Józsefné,

A keleti harctéren.
Franciaországban és Belgiumban 

még mindegyre tart a rettenetes küz
delem. A tengerpart birtoka rendkívül 
fontos, ezért mindegyik hadviselő ott 
egyesíti csapatait. A tengerparton tíz 
községet elfoglaltak a németek. Páris 
előtt is a németek óriási erőfeszítés
sel lassanként előre jutnak. Repülő
gépeik állandóan nyugtalanítják Párist, 
Reimszba is több bombát dobtak.

A hadifoglyok száma.

Október 28 ikáig a monarchiába 
szállított hadifoglyok összes száma: 
649 tiszt és 73.179 főnyi legény
ség, amibe az utóbbi harcaiban ejtett, 
a két hadszíntérről még el nem szál
lított igen számos hadifogoly még 
nincs beleszámítva.

A tengeren.
Igazi tengeri ütközet eddig még nem 

fejlődött. De az ellenfelek igyekeznek 
egymásnak károkat okozni. A német 
hajók közül különösen kiválik az 
Emden, most már ötvenegy gőzöst 
sülyesztett e l : 34 angolt, 10 franciát 
és 7 japánt.

Pnngor Juliska, Gömbös Károlyné, Tóth 
Jánosné, Takács Istvánné, Sing Antalné, 
Szakács Mihályné, Németh Józsefné, Fülöp 
Józsefné, Nagy Istvánné, Tóth Sándorné, 
Sümegi Józsefné, Mihácsi Istvánné, Csiz- 
mazia Sándorné, Takács Róza. Nagy Lajosné, 
Csepregi Sándorné, Mihácsi Istvánné, Pöcz 
Istvánné Balog Istvánné, Kutassy Sándorné, 
Máté Istvánné, Tarján Margit. Németh Anna, 
Fehér Irén, Fehér Sámuelné, O/.svald Jó
zsefné, Gömbös Róza, Bárán Lídia, Kele
men Jánosné, Boros Istvánné, Gömbös 
Józsefné, Gömbös Lajos, özv. Kelemen 
Istvánné, ifj. Takács István, Gaál István, 
Varga Jánosné, Ambrus Jánosné, Németh 
Ferencné, Nagy Julianna, Ovády ■ Gáborné, 
Szerda Ántalné, Pongor Jánosné, Bárány 
Mihályné, Pőcz Julianna, Szakács Józsefné, 
Horváth Jánosné, Fóth Istvánné, Fóth Mar
git, Ambrus Istvánné, Bagics Jánosné, 
Gömbös Lajosné, Giczi Józsefné, Fehér 
Lidia, Nagy Imréné, Csepregi lsvánné, Mi
hácsi Sándorné, Horváth Mihályné, Mészá
ros Ferencné, Wlassich Györgyné, Buthy 
Pálné, Sülé Róza, Kelemen Mihályné, Bö- 
ezén Sándorné 1—1 K. Balog Antalné, 
Márton Sámuelné, Bognár Istvánné, Balog 
Lajosné, Kovács Jánosné, Baranyai Istvánné, 
Márton Sándorné 60—60 f. Dóczi Mihályné, 
Kovács Istvánné 50—50 f. Busznyák Já
nosné, Balog Istvánná, Pillér Istvánné, Ba
ranyai Sándorné, Bognár Sámuelné, özv. 
Varga Jánosné, Gömbös Mihályné, Szabó
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Ferencné 40—40 f. Özv. Balog Józsefné, 
Bagics Károlyné, Hajba Sándomé, Asbóth 

1 Dávidné 30—30 f. Sábos Jánosné, Bara
nyai Istvánné 20—20 f. Hoffman Elza 1 
drb hósapka. Brandl Irma 1 drb hósapka. 
Összesen 129 korona. A begyült pénzen 
vásárolt anyagot a nőegyJet tagjai feldol
gozták.

N em espátró  községben az asszonyok és 
leányok a harctéren lévő és megsebesült kato
náink részére az ev. nöegylet kezdeményezé
sére, a következő adományokat adták össze, 
melyeket folytatólagosan ezennel köszönettel 
nyugtázunk : 106. Szabó Józsefné 2 vánkos 
és 1 K. 107. Dömötörfyné (B.) Juliánná 1 
törülköző, 1 ing és 60 f. 108. Dömölörfyné 
leánya 2 kendő. 109. Szmodics Mihályné
2 m. vászon, 1 törülköző. 110 Zsoldos Mi
hályné 40 f. 111. Dömötörfy (Kispali) Jó
zsefné 4 m. vászon, 1 ing és 1 K. 112. Be- 
böh (Dávid Jankó) Józsefné 21/-' m. vászon, 
1 törülköző. 113. Dömötörfy Istvánné Be- 
böh Juli m. vászon. 114. Dömötörfyné 
Beböh Érne 1 lepedő és 1 K. 115. Szakálné 
Dömötörfy Érne 4 m. vászon és 1 K. 116. 
Fischer Pálné 2 vánkos, 3 használt ing, 1 
alsónadrág. 117. Szakáll (Pál) Józsefné 2 m. 
vászon, 2 drb, kötözőruha és 80 f. 118. 
Szakáll (Pál Ferencné 2 m. vászon, 2 törül
köző és 1 K. 119. Dömötörfy (Bálint) Fe
rencné 2 vánkos. 120. Berke Mihályné 2 
alsónadrág. 121. Özv. Beböh Józsefné 1 
vánkos, 1 alsónadrág. 122. Bögri Györgyrié 
1 vánkos, 4 rőf vászon. 123. Horváth Pálné 
Dömötörfy Erzsébet 1 vánkos 1 törülköző. 
124. Szakáll Józsefné Dömötörfy (Ferzi) 
Juli 1 lepedő. 125. Mesterházy Sándomé
3 alsónadrág, 1 meleg trikó nadrág, 2 viselt 
trikó ing és 6 hasmelegítő. 126. Mesterházy 
Vilma k. a. 4 hósapka és 4 pár csuklóvédő. 
127. Dömötörfy (Bálint) Katalin 1 vánkos.

A begyült vászonfélékből az asszonyok 
alsónadrágokat, törülközőket és lepedőket 
varrtak. A készpénzért meleg ingeket, has- 
melegítőket és zsebkendőket vettek. Az 
adományok a Vörös-kereszt egyletnek Csur
góra illetve Kaposvárra lettek beküldve.

A  tó tkercsztúri (Vas-m.) gyülekezet az 
itthonmaradottak és a Vörös-Kereszt tá
mogatására 200  kor.-t adományozott.

A  rábaszen tandrási (Sopron-m.) gyüleke
zet szintén kivette a felebaráti szeretet 
munkájából a maga részét. A csornai Vörös- 
Kereszt Egyletnek öt társzeker ágyneműt 
és élelmet szállított a szegény katonák 
számára.

A  rigácsi (Zala-m.) gyülekezet, dacára 
annak, hogy a Vörös-Kereszt megbízottai 
is külön gyűjtést tartottak, nem zárkózott 
el a gyülekezeti gyűjtés elöl sem. Németh 
Kálmánná saját költségére t i  darab szép 
nyereménytárgyat sorsolt ki. Ilyenformán 
Rigács és Galsa községekben 60 kor. jö tt 
össze. Ezen összegből a gyűjtő vásárolt 
s elküldött a Hadsegélyző Hivatalnak: 16 
trikó inget, 20  hasmelegítőt, 10 pár flanel 
kapcát, 3 pár meleg harisnyát, 2 pár érme
legítőt. Ezenkívül gyűjtött 13 párnát és 26 
huzatot. Es pedig: Németh Kálmánná 3 
párna, 6 huzat. Özv. Szalay Gézáné 2 párna,
4 huzat. Zsupányi Gyuláné 1 párna, 2 
huzat. Özv. Marton Károlyné 2 párna, 4 
huzat. Kiss Gyuláné 2 párna, 4 huzat. Pol
gár Gyuláné 2 párna, 4 huzat. A párnákat 
a pudapesti Vörös-Kereszt egyesületnek 
küldték el s az adományozók adományait 
ez úton nyugtázzák és köszönik.

Sárszen tlőrincz  a katonanapon a Nőegy
let tagjainak közreműködésével hadsegélye
zésre gyűjtött 480'80 K-t. A Vörös-Keresztnek 
a lelkészi hivatal útján befolyt 146 K s a

Hadsegélyző Hivatalnak elküldetett egy nagy 
láda fehérnemű és vánkos, 135 drb has
melegítő, 50 drb hósapka, 35 pár érvédő, 
18 pár térdmelegítő. Az újpázuai árvák 
közül kettőt elhelyezett a gyülekezel.

I t t h o n r ó l .

A trónörökös gyilkosainak pőre. Míg
népek vérfürdőben gázolnak, azalatt Szera- 
jevóban a törvényszék letárgyalta azt a 
gyilkossági port, melynek olyan szomorú 
része volt a világháború felidézésében. A 
törvényszék halálra Ítélte : Lilovics Jakovot, 
Kerovics Nedot, Cubrilovics Velikot, Jova- 
novics Miskot és Ilics Danilót. Principet, 
Csabrinovicsot és Grabezt 20—20 évi fegy- 
házra Ítélték. Kerovics Mitalt életfogytig 
tartó fegyházzal sújtották, többieket pedig 
16, 13, 10 évre ítélték. Valamennyit haza
árulásban és orgyilkosságban mondták ki 
bűnösnek, részben pedig mint tettestársat 
ítélték el. Az elitéltek évenként egyszer jú 
nius 28-án (a merénylet évfordulóján) böj
tölni fognak sötét magánzárkákban, kemény 
fekhelyen.

A H a ra n g szó  perselye.

Hálás vagyok mindegyikért. — T. K. Fel- 
sőszakony.Köszönöm szíves fáradozásodat. 
Bizony kevés gyülekezet van, ahol 80-ra 
emelkedik az előfizetők száma. A perselybe 
küldött adományokat is köszönöm. A jó 
Isten adjon sok munkádhoz erőt! Szeretettel. 
— L. M. Vadosfa. Köszönet a sok fára
dozásért. Örülök, hogy olyan állandó és 
erős táborunk van. Gondolom: te is küz- 
desz a sok munkával 1 A jó Isten majd 
csak megsegít. Szeretettel. — G. J. K.- 
szentm árton. Köszönet. Rendben vagyunk. 
Mikor hoz valamit a posta ? Szív. üdv. — 
M. M. Somogycsicsó. örülünk, hogy la
punk tetszik. Igyekezzék azon a vidéken ter
jeszteni. Az előfizetési díjat megkaptuk. 
Bizonyosan a háborús zavarok miatt nem 
kapta meg a szeptemberi számokat. Ha 
megírja, hogy micsoda számok hiányoznak : 
szívesen megküldjük mégegyszer.

H I R D E T É S E K .

Megjelent!
A L u th er  T á rsa sá g  kiadásá

ban most jelent meg az itthonmaradt 
családok lelkének erősítésére :

A  befolyó összegből nyer fedezetet a  ter
jesztés, m u ta tvá n yszá m - és ingyen példányok  
költsége, m iért is  a  persely t a jó le lkü  ada
kozók pártfogásába  a já n lju k .

A HARANGSZÓ te r je s i té s ó r e  eddig 
befolyt 72 kor. 20 fi.ll. Újabban adakoztak: 
Özv. Mészáros Sándomé Pápa 1 K, Szabó 
Ilonka Nyíregyháza 50 f, György Jánosné 
Kötcse 1 K, Kövesy Mihály Révfülöp 50 f, 
Nagy Gyula Felsőlövő 50 f, Sax Ferencné 
Győr 50 f, Bokor Lajosné Mosonszentjjinos 
50 t, Borsody István Levél 50 f, Hogl Fe
rencné Zombor 50 f, Kovács István Gyar
mat 50 f, özv. Boros Lajosné Hidegh Zsu- 
zsánna Felsőszakony 2 K, Varga Sándor 
Felsőszakony 1 K, Németh János Felsősza
kony 50 f, Bögöthy Ferenc Felsőszakony 
50 f, özv. Boros Istvánné Boros Zsuzsánna 
Alsószakony 1 K, György Jánosné Kötcse 
1 K, K. M. Csönge 50 f, K. L. Csönge 30 
f, Mosolits Sándomé Taródfa 60 f, Edvv 
Ferencné Edve 1 K, özv. Edvy Gáborné 
Edve 1 K, id. Gyurátz István Gór 1 K, 
Mosolits Sándomé Taródfa 50 f, Berke Emii 
Szentgotthárd 5Q f, Galbács Hona Kiskür- 
tös 50 f, Barcza Gyula Győr 2 60 K, Stei
ner József Kapuvár 2-50 K, Novak János 
Körmend 40 f, László Juliska Veszprém- 
varsány 50 f. Összesen 95'90 korona.

Y

I s t e n i
Elmélkedések és vígasztalások háború 

idejére.
Irta : Kupi Kiéin.

T arta lom :
1. Indítsatok szent 

háborút I
2. Mindezeknek így 

kell lenniök 1
3. Tartsatok bűnbá

natot I
4. Kétségek közt.
5. Győzelem.
6. Veszteség.
7. Ideje, hogy kö

nyörülj rajtunk 1
8. Halotti mezők.
9. Áldozati oltár.

10. Csöndesedjél el.
11. Fogságban.
12. Sebesüléskor.
13. Temetés koporsó 

nélkül.

14. Vígságra fordult
siralom.

15. Itthoni kötelessé
gek.

16. Otthon :
a) Hazaérkezés.
b) Betegágyon.
c) Szenvedés az 

igazságért.
d) Légy buzgó és 

térj meg 1
e) Vigyázok 

szódra 1
f) Vissza a harc

mezőre.
17. Békességet hagyok 

néktek I
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

fimísno l i i

A könyvecske a háború által te
remtett mindenféle helyzetre kiterjeszti 
figyelmét. Az írás alapján erősítést 
és vigasztalást ad.
1 példány ára  10 fillér, 25 példány 2 

kor., 100 példány 7 kor.

M. P. Külső-Mezőhegyes. Szeptember
től kezdve a számokat még egyszer meg- 
küldöttük : talán most odaérkezik. — Wim
mer kör Felsőlövő. A IV-ik évfolyamért 
még hátralékban vannak 2'50 koronával. 
— Sz. J. Zalaszentgrót. Köszönöm az j 

I eredményes fáradozást és a meleg elismerést. :

Megrendelhető a L u th e r  Tár
sa sá g 1 könyvkereskedésében Buda
pest, VIII, Szentkirályi utca 51/a és
a Harangszó kiadóhivatalában Kör
menden, a legtöbb lelkészi és tanítói 
hivatalban.
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Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1914. évi nov. 5-én. 
Búza . . . .  40.— 
Rozs . . . .  32‘— 
Zab . . < . 24 —

Az árak 100 kilo- 
grammonkint korona ér
tékben értetődnek.

Szalóky 4 
Zsigmond
szobrász és kőfaragó

Celldömőlkön.
Szentháromságtér.

Homokkő-, már
vány-, gránit-, 

syenit sirkőrak- 
tára.

Kataszteri föld
méréshez szüksé
ges köveket rak

táron tartok. 
Épületmunkát és 
mindennemű javí

tást elfogadok.

SÁNDOR. FERENCZ
lORONYORAGYARA

KÖRMEND.

Legmagasabb kitüntetések.
Aiapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverö szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 4
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Elsőrendű haranggyar, szerel a  fel
tűnő Pozdcch-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 4

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 18G8. 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, 
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. "3g*(£

9
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Feiwel
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 ,  4

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

Árjegyzék ing-yen és bérmentve !

POHL GÉPGYÁR

I

SZOMBATHELY.
Álapíttatolt 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

T u r b i n á k .
4

M alom berendezések .
Téglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
org'onaépítök.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy millenlumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami-aranyéremmel k itüntetve. 

A iapítta 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
legjutányosabb árak m ellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n lu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 4

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Müipar“  szerkesztősége.

S . K O V A T S  
M E N Y H É R T
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,

i«i>aiiiiiiF~-'iwi' — — , hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

_______________ azok javítását és hangolását.__________ 4

Nyomatott Wellisch Béla viiiamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , 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.

TARTALOM: Im rék  S á m u e l:  Könyörgés. (Vers.) — K a p i B é la :  Élőknek az örökké élőkről. — E. J . : Luther a háborúról. — 
Csile Karoly: Csiza Gergő önkéntesei (Elbeszélés.) — S za la y  M ihály: Nótaszó a tábortűznél. (Vers.) — B alikó  Lajos: A mi 

luszárroham. — A'vit3§litSbrű eséniényei. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

K ö n y  q r  g é s,
E válságos nagy időkben 
Tehozzád száll lelkünk, 
Áldást ki adsz mindig bőven,
—  Megtartó Istenünk!

Téged keres, Tehozzád esd 
Híveidnek nyája,
Szemed elől őt el ne vesd,
— Nézz kegyesen rája!

Óvd meg a hont, védd igazát, 
Tisztítsad meg, Isten, 
Ellenségtől ezt a hazát:
— Béke legyen itten!

Hogy boldogan viruljon majd 
Magyarok szép hona,
S a szabadság fája ha hajt,
—  Ne hervadjon soh a!

Imrék Sámuel.

Éltnek az űrökké élőkről.
Izenet a gyászolóknak.

Irta: Kapi Béla.
Mikor az újságok hasábos híradá

sokat hoznak nehéz ütközetekről s 
részletesen felsorolják a gazdag hadi 

| zsákmányt, a sok ágyút, fegyvert, 
szekeret, foglyot, akkor az én lel
kem szép csöndesen nekivág a bér- 
ces-rónás hazának s a kora esti 
szürkülettel együtt belopózik azokba 
a fehér falu házakba, melyek előtt 
lombfosztott kopaszon gyászol az 
öreg hárs. Őszi fuvalom lesárgította 
a fa ékességét, száraz levelére gyön
gyöt hímzett a reggeli dér s a csípős 
szél megzörgette s odavágta az egész 

| lombot a kis kapu fájához. Odabenn 
alkonyati csöndesség borong. Egyik 
az ablakon át vigyázza az utcát. 
Biztosan a postát várja. Az asztalt 
hallgatag emberek ülik körül. Ha egy- 
egy sóhajtást nem szakítana fel keb
lükből a gond s lelkűkből nem sírna 
fel a fájdalom, azt hinnénk, halotti 
szobába léptünk, olyan rettenetes a 
csöndesség. Talán úgy is ott járunk. 
Ilyenkor eszembe jut, hogy nagy dia

daloknak tenger sok az áldozata s 
a győzelem fáját honfivér növeszti 
sudarassá. Ezerek egymás mellé ál
lított melle védi elő sáncfalként ha
zánkat s ezerek holttestén emelkedik 
a biztos jövendő felé nemzetünk.

Micsoda rettenetes pusztítás 1 Nehéz 
kötetté vastagodik a Veszteség lista, 
mi a sebesültek, halottak nevéből 
fonja a nemzet örökkévalóság ko
szorúját. Nem is veszteség könyv az, 
hanem a dicsőség könyve. De ahány 
név, annyi szétdöndött boldogság. 
Anya siratja fiát, hitves a kenyér
kereső urát, gyermekek azt, kit nem 
simogathatnak többé ezzel a lelket 
melengető szóval: édesapánk. Hiány
zik két, vagy talán még több mun
káskar, üresen marad a hely az 
asztalnál s a lélek mellől szép csön
desen elmúlik egy másik lélek, mintha 
csak viharszél választott volna le 
egy falevelet a másik mellől. A csa
ládok mellett egész nemzetünk meg
érzi a nagy emberveszteséget. A föl
det munkáló gazda, az iparát be
csülettel végző iparos, a jó hivatal
nok, a lelkiismeretes tanító, az igazság
kereső tudós mind-mind a nemzetet 
erősíti, a nemzetet gazdagítja. Ezerek
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elvesztését egész nemzetünk gyászolja 
s a családok siralmában egész nem
zetünk osztozkodik.

De a szomorúság sötét éjszaká
jában világosság támad. Meglátjuk, 
hogy az elesett hősök nem hazug 
álomért, hanem szent valóságért, 
hazáért, szabadságért, nemzetünk jö
vendő nagyságáért hulltak porba. 
Haláluk az önfeláldozás szent köte
lességteljesítése volt, mely a leg
drágábbat : az életet áldozta fel a 
hazáért. Golyó ütötte kicsiny ajtón 
égbe röppent lelkűk, de nevük nin
csen kitörőivé az élők könyvéből. 
Nemcsak ti virrasztótok emlékezetük
nél édesanyák, hitvesek, gyermekek, 
veletek együtt őrt áll a hálás nem
zet kegyeletei Töröljétek le könnye
teket s erősítsétek meg szíveteket, 
úgy gondoljatok élők az örökké 
élőkre 1

Még mindig bűsongó érzés bujdo- 
kol az alkonyati szürkeségben. „Ha 
még a sír lenne az övé, — mondja 
egy reszkető hang, — talán jobb 
lenne neki is, nekünk is. De így, ez 
a koldusbot, ez a két mankó, ez az 
üresen lelógó kabátujj!.. . “ Csitt! 
ne mondd tovább 1 Vétkezel Isten 
ellen, ki boldogságod romjaiból egy 
kis darabkát megőrzött számodra. 
Légy hálás 1 Fogd meg az egészséges 
karját, vond magadhoz, öleld át és 
sírj örömödben. Hiszen magáért sze
reted, nem a két karjáért, nem a 
két lábáért, nem a délceg, egyenes 
termetéért, magáért szereted. Ne véts 
hát ellene se, hanem örülj, ha sá
padtan, nyomorékon, golyó lyukgatta 
köpenyben zörget is be egy napon. 
— Nemzeted ellen se véts 1 Ne gon
dold, hogy csak azokat a hősöket 
látja meg, kik habzó paripákon, dia
dalmas csaták után hazatérnek. Meg
látja a névtelen hősök ezrét, kik fél
karral, mankóval messze elmaradnak 
a diadalmenettől. Meglátja őket s 
hozzájuk siet, hogy fejükre tegye a 
hősök babérkoszoi úját. Szégyenkez- 
niök sem kell soha. Csak a hitvá
nyak ajkán ébreszt a nyomorék látása 
mosolyt, az igaz szív szánalmat érez. 
S aki majdan a háború nyomorékai- 
val találkozik, leveszi kalapját, úgy 
köszönti azokat a hősöket, kik nyo
morék voltukban hordozzák vitézsé
gük legnagyobb bizonyságát.

így van ez, bizony így lesz 1 ...
Ha nagy ütközetekről olvastok s 

a hasábos híradások felsorolják, mi 
mindent nyertünk, miben erősödtünk, 
akkor menjetek el azokba a fehér 
falu házakba, melyekben sírássá 
vált az öröm s mutassatok az ég
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í felé. Kicsiny könyvet vigyetek, az 
élet könyvét, s ha semmitse mond- 
tok is, majd az beszél helyettetek 
— élőknek az örrökké élőkről I

Luther a háborúról.
A hábotú folyamán fölvetődött a 

kérdés : milyen véleménnyel volt Lut
herünk a háborúról? Helyeselte e vagy 
elitélte? Milyen feleletet ad arra a 
kérdésre, hogy ölhet-e keresztyén 
ember a háborúban? Megengedheti e 
a szeretet, türelem és béke Istene a 
háborút ? Hogy van az, hog£ az ár
tatlanok is szenvednek, sőt életüket 
is vesztik benne? Lehet-e jogos há
borút viselni ?

Ilyen és ehhez hasonló sok-sok 
kérdés önként tódul az ember ön
tudatára s feleletre vár. De nemcsak 
mi gondolkodunk ilyen vallási kér
déseken, melyeket a háború ébresz
tett bennünk, gondolkodott ezen már 
a mi Luther Mártonunk is. Az ő né
zetei a háborúról igen érdekesek s 
mostanában az egész lutheránus vi
lágot foglalkoztatják. A mi lapunk 
is e kérdésnek szenteli az alábbi so
rokat.

Van-e a borzasztó háborúnak jo
gosultsága? Nem kötelessége e a ke
resztyén embernek a háborút kerülni? 
— Mindaz, amit Isten parancsol és 
bírni akar, a szeretet. Ami a szeretet 
ellen történik, az Istenellenes dolog, 
még akkor is, ha a Szentírás iránti 
engedelmességnek lásséJc. Amit a sze
retet követel, az isteni, még akkor 
is, ha a biblia szavainak ellenmon
dani is látszik. Ez a látszat persze 
a valóságban nincs meg. Azért kell 
harcolni a jogért, mert a szeretet azt 
követelheti. És csak akkor nevezhető 
a háború igazságért való keresztyén 
küzdelemnek, ha erre a kér. szere
tet ösztönzött bennünket. Ha a há
ború úgy fogható föl, mint szerétéi
ből folyó kötelesség, akkor szó lehet 
jogosságáról is kér. szempontból. 
Akkor azonban már nemcsak jogos a 
háború, de szent kötelesség is. Mi 
más a háború, mint a jogtalanság 
és gonoszság büntetése ?! Miért ha
dakozik az ember? Mert békét akar. 
így értve a dolgot, valójában a há
ború mégis a szeretet munkája. Épp 
olyan ez, mint mikor a jó orvos — 
ha már nagyon elhatalmasodott a 
nyavalya — lemetszi a lábat, kezet, 
fület, szemet, hogy megmentse a 
romlástól az egész testet. Ha ráné
zünk arra a tagra, testrészre, amit
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levágott, úgy látszik nekünk, hogy 
biz’ kegyetlen, könyörtelen ember 
az orvos. De ha a testre nézünk, 
amit az operációval meg akar men
teni, akkor úgy találjuk, hogy mégis 
derék, jó ember az orvos, — és jó, 
keresztyén munkát végez. Épp így 
van ez a háborúval. Ha azt nézem, 
hogy büntetik vele a gonoszt, hogy 
fojtják meg az igaztalant, hogy te
szik a nagy bajt, úgy látszik, hogy 
nem keresztyén munka az, hogy el
lenkezik a kér. szeretettel. De ha azt 
nézem, hogy védik a jókat, asszonyt, 
gyereket, házat, udvart, vagyont, be
csületet és hogy ezáltal békét terem
tenek, mégis úgy tetszik, hogy a 
háború becses és isteni mű, épp úgy, 
mint mikor az orvos lemetszi a lá
bat vagy kezet, hogy megóvja az 
egész testet a romlástól. Mert ha a 
kard nem állná útját a rossznak és 
békét nem tartaná, el kellene minden
nek pusztulni a békétlenségtől széles 
e világon! Ezért a háború nem más, 
mint rövid, kis békétlenség, mely 
örök, mérhetetlen békétlenségei hárít 
el rólunk, nem más, mint kis sze
rencsétlenség, mely a nagy szeren
csétlenségnek állja útját.

Sokan fölvetik a kérdést, hogy 
nem ellenmondás-e az, hogy a sze
retet, béke és türelem Istene meg
engedi a háborút ? Luther Márton 
szerint ez nem ellentét. Sőt éppen 
abból a tényből, hogy Isten, mint a 
szeretet Istene nem tűri a kegyesek 
hántását, következik, hogy a gono
szok ellen véres kardot akar hasz
nálni. Véres karddal védeti a jókat
— a gonoszok ellen. így a jogos 
háború mindenestül az ő munkája 
és ítélete. Épp’ olyan ez, mint mikor 
az együgyű gyerekek az orvos mun
kájában nem látnak mást, csak hogy 
levágta á kezet, letűrészelte a lábat,
— de azt nem látják, hogy hisz az 
egész test megmentéséről van szó 1 
Ha a háborút férfias szemmel nézzük 
és nem azt nézzük benne gyereke
sen, hogy hogyan ölnek-gyilkolnak, 
akkor bebizonyosodik, hogy a hadi 
szervezet is magában véve isteni do
log és épp oly szükséges és hasznos 
a világra, akárcsak az evés, ivás, vagy 
bármely más dolog.

Ha tolvajt, gyilkost, házasságtörőt 
stb. büntetünk, az egy gonosztevő 
fölött tett büntetés. Ha pedig az em
ber jogos háborút visel, akkor egész 
tömeg gonosztevőt büntet egyszerre.

Arra a kérdésre, hogy miért szen
vednek a háborúban az ártatlanok 
is, Luther ezeket mondja: Jogos há
borúban nem szabad azért aggályos-
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kodni, hogy ártatlan vagy nem ár
tatlan esik el. Itt az igaznak a bűnössel 
együtt kell szenvednie, ha Isten is 
ügy akarja, épp úgy, mint a járványos 
betegségeknél is előadódik az eset. 
Nem arra kell nézni, hogy ezáltal 
sok özvegy és árva lesz, hanem 
Isten akaratára és ítéletére. Ha egy
más mellett lakunk, közös szerencsét
lenségre is számíthatunk. És ha mind
járt nem is szolgáltattunk okot rá, 
velük együtt kell szenvednünk. Ember
társainknak nemcsak szerencséjében, 
de szerencsétlenségében is részt kell 
vennünk. És ez a társas együttlét 
folytán másként nem is lehet. Ha 
szomszédunkban tűzvész ütött ki, 
abból nekem is károm lehet, még ha 
ártatlan is vagyok a dologban — és 
esetleg nagyobb károm lehet, mint 
neki. Ha járványos betegség pusztít 
az országban, azt mindenki megkap
hatja, az is, aki annak nem volt oka. 
Az is megeshetik, hogy az, akinek 
mondjuk hibájából én a járványos 
betegséget megkaptam, a nyavalyá
ból kilábul, mig én — belehalok. Nagy 
esztelenség csodálkozni azon, hogy 
nekünk másokkal együtt szenvednünk 
kell. Ez a társas együttlét természe
téből önként következik. Ezért éri a 
háború öldöklő fegyvere nemcsak 
azt, aki okozta, hanem az egész né
pet. Persze nemcsak az a nép szen
ved, amelyik bűnhődik, hanem a 
büntető nép is. De Isten azt bünteti 
meg, akit akar. Mindnyájan az ő ha
talmas keze alatt vagyunk. Kezébe 
tesszük le sorsunkat. Bízva nézünk 
a jövőbe. F T

Csiza Gergő önkéntesei.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

Csiza Gergő a városba baktatott. 
Keresztfiát készült a kaszárnyában 
meglátogatni, hogy elbucsuzhassék 
még egyszer tőle, mielőtt a harctérre 
indulnak,

Már a városba vezető fele utón 
elfáradt az öreg, miért is betért az 
utszéli, hegyaljai csárdába egy kis 
nyugovóra s egy pohár borra.

A csárda ivójában javában üritgeté 
már poharát két szomszéd falui, fia

tal, naplopó atyafi s bőszen dalolták : 
„Megállj, megállj, kutya Szerbia!. . .  “

— Jó napot, jó mulatóst! — kö
szöntött be hozzájuk Csiza Gergő 
nagy hangon. — Látom, búcsúzét 
tartotok, öcséim. Készültök ti is a 
szerbek ellen ?

— Hohó, mi csak a nótát fujjuk 1 
tartsák csak a bőrüket mások az os
toba, gyilkos szerb, avagy muszka 
golyók elé, — mondta a mulatozók 
egyike, azaz a hatalmas termetű, lus
taságtól elhízott Pógyesz Gyurka.

— No, hisz’ tarthatják is bátran 
bőrüket a mi katonáink a pompás 
szerb és muszka golyók elé, mert úgy 
át megy az a hegyes golyó a tes
ten, hogy sebet sem csinál s nem is 
fáj a helye, — jegyezte meg nagy 
kézlegyintéssel Lőcs Jankó, a másik 
hasonló naplopó.

— De azért egy kicsit csak visz
ket a szerb golyó ütötte seb is ? — 
kérdezte Gergő bácsi gúnyosan.

— Lehetséges, hogy viszket, de 
nem is igen fájhat, — mondta Pó
gyesz vigyorogva, miközben jól szem
ügyre vette az öreg atyafit s öröm
mel felkiáltott:

— No, ni I kigyelmed az a híres, 
figurás ember Kendről ? . . . tudja mit ? 
tegyen velünk is valami jó figurát, 
haddnevethessünk egyszer kedvünkre!

— Hej, öcsém, nincs most nekem 
kedvem, de nem is lehet, olyas hiába
valóságra I Jobban szeretnék inkább 
a sok szerbnek a kivégzésén a vá
rosban jelen lenni, — mondta Gergő 
némi szomorúsággal.

— Micsoda ? 1 — kiáltottak fel nagy 
érdeklődéssel a naplopók. — Szerb 
kivégzések lesznek a városban ?

— Lesznek bizony, öcséim. Elhi- 
hetitek, ha én mondom I De az a baj, 
hogy csupán csak katonák lehelnek 
jelen a kivégzésnél.

— Azt hát én is szeretném látni, 
— mondta Pógyesz nagy kiváncsi- 
sággal.

— Én is bármit fizetnék érte, ha 
megláthatnám I — mondta hasonló
kép a társa.

—. Ti ingyen is megláthatjátok, ha 
akarjátok, nem úgy, mint én, — 
mondta Gergő bácsi komoly hangon.

— Hogyan volna lehetséges ? — 
kíváncsiskodtak a naplopók.

— Igen egyszerűen. Jelenkezzetek 
az ezredparancsnokságnál, mint ön
kéntes katonák. Úgy aztán jelen le
hettek a szerbek kivégzésénél.

— Csak úgy ? I — fanyalodott el 
Pógyesz és társa. — Azt a bolond
ságot nem tesszük, hogy besoroztassuk 
magunkat katonának, átlyukasztassuk 
bőrünket holmi kutya szerb, vagy 
muszka golyóval.

— Hát iszen azon könnyen segít
hettek. Otthagyjátok ugyanis a ka
tonai mundért, mielőtt belebujtatná
nak benneteket. Azt mondjátok, hogy 
tréfából jelentkeztetek; csakis a szer- 
bek kivégzését akartátok meglátni, — 
világosította meg Gergő bácsi a nap
lopó atyafiak elméit.

— Ez már beszéd I így már meg
próbálható a dolog. Nemcsak hogy 
meglátjuk az ebugatta szerbek kimú
lását, de ráadásul még tréfát is csi
nálunk a katona uraimékkal! — 
mondta az elfogyasztott sok bortól 
kótyagos Pógyesz boldogan.

Ügyanaz volt a véleménye hűsé
ges társának is. S még az napon 
jelentkeztek a városban székelő zász
lóalj parancsnokságánál önkéntesnek, 
melynek az lett az eredménye, hogy 
a vizsgáló bizottság nemcsak, hogy 
alkalmasnak találta az atyafiakat, de 
még dicséretben is részesültek, ami
ért önként felajánlották életüket és 
vérüket a haza védelmére.

Pógyesz ravaszul mosolygott a 
meg nem érdemelt dicséreten s kér
dezte az ezredes úrtól, hogy meglát
hatják-e a szerbek kivégzését ?

— Meglátjátok bizonyosan, vagy 
a szerbakét, vagy a muszkákét s 
részetek is lesz a kivégzésükben I — 
kapták feleletül az atyafiak.

Lőcs Jankó nem valami jót sejtett 
már, miért is megkérdezte, hogy mi
kor láthatják meg ?

Az ezredes úr és a többi jelenvolt 
urak is mosolyogtak a jámbor kér
désen.

— Majd ha szemtől-szembe álltok 
velük a harctéren.

— Tyű, de huncut figurát tett 
velünk az a ravasz ember I — vakar
ták fejüket az önkéntes atyafiak s 
töprengtek, hogy mikép szívják visz- 
sza a dolgot? De természetesen hiá
bavaló volt már minden mentségük,

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

HANGYA a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 5

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 58 millió K évi áruforgalommal.
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hogy így, meg úgy, ők csupán tré
fából jelentkeztek, mert nem is voltak 
józanok, ép mulatozásból jöttek.. ..

— Hohó, itt nincs farsangi bolond
ságjárás ! Be vannak sorozva, tehát 
már katonák. . . Biz jelen kell lenni 
mindkettőjüknek, mint ahogy kíván
ták, a haza ellenségeinek harctéri 
kivégzésén I Természetesen ráadásul 
gyávaságukért még alapos korholás- 
ban is lett részük az atyafiaknak.

Pógyesz Gyurka és Lőcs Jankó 
szörnyen röstelték a dolgot, irultak- 
pirultak szégyenükben s dicséretükre 
legyen mondva, már jelen vannak a 
muszkák kivégzésén, azaz hősiesen 
harcolnak a királyért és hazáért az 
északi harctéren.

Nótaszó a tábortűznél )
Nótája : Á r p á d  a p á n k , ne  fé ltsd  ő s i nem zeted .

Édes hazám, szülő anyáin te drága,
Te voltál a hősök, bátrak hazája.
Itt élt, halt a régi idők m agyarja:
Minden hantod hősök hamvát takarja

Újra ránk tört régi véres zivatar;
Újra látjuk, az ellenség mit akar.
Hű fiaid érted ma is kiállnak,
Hogy szentébe nézzenek a halálnak.

Nem fajult el, most is magyar a magyar, 
Még a régi itt a lélek, itt a kar.
Most is az vagy, édes hazám, te drága, 
Aki voltál: hősök, bátrak hazája!

Nótája : É d e s  a n y á m  k iá l to tt  a  kapuba .

Édes anyám kiállott a kapuba,
Várja, v árja : mikor ír már a fia.
Hogy hiába várja azt a levelet,
Könnye, mint a záporeső megered.

Édes anyám, bizhatik a fiában;
De tudja, most egészen más világ van; 
Fel-felharsan a trombita hívása,
Nincsen idő sűrű levél-írásra.

Édes anyám, törölje le a könnyét,
Vegye elő imádságos kis könyvét, 
Kesergéssel ne gyötörje el magát, 
Imádsággal gyógyítgassa bánatát.

Édes anyám, ránk virrad még az a nap : 
Levél helyett engem várhat magamat. 
Győzelmesre fordul nekünk a világ 
S nem kell tovább siratgatni a f iá t!

Szalay Mihály.

*) M utatóba közöljük  ezt a  két katona-nót4t. A 
többi is  m ind kedves, pattogó so rú  katona-vers, 
m elyben a  kom oly vallásos érzés in szép helyet 
talál. Nagyon m elegen a ján lju k  o lvasóink figyel
m ébe. A 20 nótát tartalm azó fűzőt á ra  16 fillér. 
M egrendelhető a szerzőnél, Gyékényesen (Soniogy- 
megye). A szerző 50°/o-ot az árvák ja v á ra  fordít.

Megjelent a L u t h e r  N a p tá r .
Ára 60 fillér. Megrendelhető Sopron, 
Paprét 2. szám.

A mi nevünk.
I r ta : Balikó Lajos.

Amikor nevünkről, a mi nevünk
ről, illetőleg neveinkről beszélünk, 
akkor ama 3 névre gondolunk, amely 
a reformáció egyházában tartozókra 
nézve használatban van. Mindnyájan 
tudjuk, hogy mi a) lutheránusok, b) 
protestánsok, c) evangélikusok, köze
lebbről ág. hitv. ev. keresztyének 
vagyunk. Ezen elnevezések eredetére 
és jelentőségére akarunk itt röviden 
rámutatni.

Első helyen említem a lutheránus 
nevet, mert 3 közül ez a legrégibb. 
Amikor a másik kettő keletkezett, ez 
már évek óta használatos volt. Nem 
mi találtuk ki, mások adták nekünk: 
ellenfeleink. Éppen azért ez a név 
kicsinylést, gúnyt foglalt magában. 
Eck János, Luther ellenfele, sőt el
lensége, használta először. Azokat, 
kik Luther pártjára álltak, ezzel a 
névvel jelölte, hogy őket megbélye
gezze. Luthert ő s vele együtt sokan 
eretneknek mondották s követőit is 
annak minősítették. A név éppen azt 
akarta kifejezni, hogy a lutheránusok 
nem az egyetemes kér. egyház tagjai, 
hanem egy felekezetnek a hívei, akik
től tehát minden igaz hívőnek meg
vetéssel, sőt irtózattal kell elfordulni, 
akikkel a jó keresztyén nem érint- 
kezhetik anélkül, hogy magát be ne 
szennyezze.

A névnek sértő éle az idők folya
mán mind jobban eltompult bár tel
jesen mai napság sem enyészett el. 
Igen széles körben a lutheránus név 
még mai nap is eretneket jelent s 
mintegy az egy igaz egyházból kikö
zösítő értelemben használatos. Mi 
persze nem érezzük a névnek ilyen 
jelentését mert hiszen mi magunk 
is használjuk. Használjuk, de hasz
nálhatjuk is, mert nincs abban semmi 
szégyelni való, hogy mi lutheránusok 
vagyunk. Tudni kell azonban, hogy 
a név nem azt jelenti, mintha mi 
Luther egyházához tartoznánk. A 
szónak ilyen jelentése nincs, de nem 
is lehet, mert Luther egyháza : nincs. 
Egyház csak egy van, a közönséges 
keresztyén anyaszentegyház, melynek 
alapítója, fundamentoma, ura és ki
rálya a megfeszített és föltámadt 
Krisztus. Az az egyház, amelynek

mi tagjai vagyunk, szintén ennek a 
Krisztusi egyháznak a része. A lut
heránus név csak emlékeztet bennün- ^ 
két. Emlékeztet ama férfiúra, kinek 
munkája révén a régi egyháztól való 
különválás megtörtént.

Van továbbá e névnek elkülönítő 
és összekapcsoló jelentése is. Elkülö
nít e név azoktól, kik más hiten van
nak, s összekapcsol azokkal, kiknek 
meggyőződése a mienkkel megegye
zik. É kapcsolat nemcsak a jelenben 
élő lutheránusokat fűzi egymáshoz, 
hanem hozzáfűzi a megelőző korban 
élt hitsorsosokhoz is. E kapcsolat ^  
folytán közösségbe léphetünk lélekben 
Lutherrel is ; vagyis magunkat rokon
nak tartjuk ő vele. Lutheránusoknak 
neveztetünk, óh bárcsak igazán azok 
volnánk: lutheránusok, azaz Luther
hez hasonlók. Bárcsak a hitnek olyan 
ereje, a szeretetnek olyan gazdagsága, 
a férfias bátorságnak olyan teljessége 
és az őszinteségnek s az erkölcsi ko
molyságnak, valamint az igazi aláza
tosságnak olyan nagy mértéke volna 
mi bennünk, aminő volt Lutherben.
Ha ilyen értelemben akarunk luthe
ránusok lenni, akkor bizony nem kell 
a nevünket szégyelnünk, s ha ilyen 
értelemben vagyunk lutheránusok, ak
kor nevünkkel még dicsekedhetnénk v- 
is, ha ugyan nem tartana vissza a 
nagy apostolnak ítélete: nem jó a ti 
dicsekedéstek, aki dicsekedik; az Ur
ban dicsekedjék.

De ha nevünkkel hivalkodni nem 
akarunk is, bizonyos, hogy érette pi
rulni sem kell. Nem kell ugyanis ak
kor, ha életünk nevünkkel összhang
zásban áll. Ha ellenben ajkunk egyre 
másra vallja: én lutheránus vagyok, 
de életünkben nyoma sincs Luther 
szellemének, ami pedig bennünk is 
meglehetne — mert hisz ez a szellem 
végső elemzésben az evangéliom szel
leme — akkor igenis pirulnunk kell. 
Igyekezzünk tehát jó lutheránusok 
lenni. Lutherhez hasonlóan, álljunk 
erősen a hitben, meggyőződésünkről 
tegyünk bátran vallást, Istennek en- P 
gedjünk inkább, mintsem az embe
reknek s iparkodjunk, hogy Luther
hez hasonlóan tudjunk imádkozni.
Ő akárhányszor olyan buzgón, oly 
áhitatosan imádkozott, hogy aki hal
lotta, önkéntelenül is érezte, ez az 
ember istennel beszél, ez az ember 
atyjával társalog. Vajha e tekintetben 
is lutheránusok volnánk. Folytatjuk.

A hátralékok befizetését tisztelet
tel kérjük.
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Huszárroham.
E l m o i i d j u  e g y  s e b e s i i l t  t i s z t .

........ -nél állottunk. Lankás vidék
terült el a szemünk előtt, szürkészöld 
domb, amely mögött messze terpesz
kedő síkság nyúlik el egészen a szom
szédos dombig. Olyan az egész, mint 
valami óriási völgykatlan, aki egyszer 
oda beszorul, az nehezen menekül a 
dombokról induló förgeteges roham 
elől. Már két nap óta állottunk ezen 
a helyen; a huszárok a domb mö
gött állottak és várták az ellenséget, 
melynek a jöttét lépésről lépésre tud
tuk. A huszárok rosszkedvűek voltak ; 
égett a föld a talpuk alatt, szerettek 
volna már menni, rohanni, szelek 
szárnyán átgázolni az ellenségen. A 
második napon már morogtak a le
gények, egyik-másik cifra káromko
dásokat eresztett meg és gyorsan 
szíttá a pipáját. Hűvös, tiszta délu
tán következett, az égen nem volt 
egyetlen felhő sem és a szél meg- 
megzizegtette a száraz bokrokat.

Estefelé aztán egyszerre megmoz
dult a tábor. A lovak ficánkodva 
mentek előre, a domb felé. Lassan, 
csendesen haladtunk és tudtuk hogy 
előttünk jár az ellenség. Az embere
ket elfogta az a furcsa megmagyaráz
hatatlan érzés, amit csak az tud meg
érteni, aki már várta a sorban az 
ütközetet, feltűzött szuronnyal, vagy 
kihúzott karddal. Az ütközet előtti 
izgalomnak idegessége ez valami láz 
féle, amely kiül az emberek arcára 
és amelytől már csak egy lépés az 
a mámor, amely a roham alatt elfogja 
az embert a harcnak, a vérnek, a 
verekedésnek a láza, a részegsége. 
A kardunkat a lovak nyakára fektet
tük, az állatok óvatosan előre nyúj
tott fejjel lépkedtek a hegyoldalon, 
amelynek gerince előtt megállottunk 
egy pillanatra. Aztán mentünk még 
egy száz lépést és aztán felharsogott 
a vezényszó : rohamra !

Egy pillanatra végignéztem a vi
déket. A dombokon félkörben a hu
szárok, tömött sorokban, a középen, 
hátul, két gépfegyvernek csöve tűnt 
szembe. És lent, a völgyben, a sík
ságon ott állott előttünk az ellenség : 
a kozák. Apró lovaikon vágtatva kö
zeledtek felénk, a lándzsák hegye vil
logott, amerre a szem látott, min
denütt kozák, mozgó, hullámzó ten
ger volt az egész sereg. Valami 
kiabálás féle hallatszott, egy-két el
nyújtott ordítás, azután nem hallot
tam semmit. Megeresztettük a lovak 
kantárját, kattogott, dübörgő«, ren
gett a föld a lábunk alatt.

A paripák lihegve vágtattak. A 
huszárok most már magasra emelték 
a kardjukat és villogtatták az ellenség 
felé. A két tömeg mindig közelebb 
jött egymáshoz,-már-már összeroppant, 
amikor egyszerre kettévágódott a mi 
oszlopunk. Jobbra kanyarodj! — hal
lottam, belenyomtam a sarkantyúmat 
a lovam oldalába, repültünk, szállot
tunk a kozákok jobboldala felé, míg 
a többiek balra húztak el a kozákok 
mellett. Mintha kettévágtak volna ben
nünket. Odaátról káromkodást hallot
tam, idegen szavakkal, orosz vezény
szót, aztán a morajba belepergett a 
géppuska kattogása és a kozákok 
első sorai ledőltek a földre. Hörgés, 
ordítás, a következő sor belerohant 
az elsőbe és felborult rajta, rettentő 
bukfenceket láttam magam előtt, egy 
feketeszakállas kozák belémszurt a 
pikájával, de a mente balszárnyát 
tépte el a szúrás, aztán valaki elkiál
totta magát mellettem:

— Vágd huszár!. ..
Vágd, vágd, vágd I.. . oldalt kapva 

őket, vágtuk őket, fölfelé irányzott 
vágásokkal, mindig csak fölfelé, nem 
rávágni a pikára és aztán ütni, mert 
a lándzsa vasnyelén kicsorbul a kard, 
hanem alulról fölfelé vágni a kard
dal. . . .  A másik oldalról a többiek 
nyomták, ölték a kozákokat, a lovak 
véresen henteregtek a földön, véren, 
tetemeken gázoltunk át. . . .

Revolverrel lőtték át a karomat. 
Észre se vettem. Csak azt láttam, 
hogy az ellenség utolsó sorai meg
fordultak és vágtattak vissza. Utána, 
huszár ! Vad hajsza kezdődött. Talán 
egy órát kergettük az ellenséget, 
amikor elájultam és lebuktam a lóról.

Ilyen volt a mi rohamunk.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt 119., 105.

Hol biblia a bázban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik olt a legfőbb kincs, De Isten nem lel bajlékot.
November 15. vasárnap, János 8, 1 —11.

„ 16. hétfő, Luk. 7, 36—50.
, 17. kedd, Márk 2, 13—17.
„ 18. szerda, Máthé 7, 1—6.
„ 19. csütörtök, Máthé 5, 38—50.
„ 20. péntek, Luk. 17, 1 —10.
„ 21. szombat, Luk. 16, 19—31.

A világháború eseményei.
Az elmúlt hét eseményeivel rövi

den végezhetünk. Sem Galiciában, 
sem Franciaországban nem történt 
még meg a döntő ütközet. Már hetek 
óta folytonosan tart mindkét helyen

a hadakozás. A katonák emberfeletti 
munkát végeznek, de az ellenség 
mindkét helyen erős s oly elkesere
detten harcol, hogy minden talpalattnyi 
földért ezreket áldoz. Az az új hely
zet, mely Törökország beavatkozásá
val alakult ki, még nem éreztette ha
tását. De biztos, hogy megérezzük. 
Oroszország kénytelen lesz haderejé
nek egy részét a törökök ellen vinni 
s így talán a mi vitéz katonáink hős 
támadásain kívül, ez az új ellenfél 
is megritkítja a velünk szemben álló 
tenger sok oroszt.

Az elmúlt hét eseményeit a követ
kezőkben foglaljuk össze:

Galíciában.
Stary Sambortól délre és Turká- 

tól északkeletre folytatódtak a harcok. 
Ezekből az ütközetekből közel 3000 
orosz foglyot szállítottak el. — A 
San nyugati partján a hevesen támadó 
oroszokat a mieink visszavetették s 
1500 oroszt elfogtak. Itt kedvező 
helyzetben várják seregeink a további 
fejleményeket.

A németek három orosz hadosztályt 
megvertek. Az oroszok átkeltek a Vár
tén, de a németek visszaverték őket. 
Varsó alól azonban a német seregek 
visszavonultak s ostromát télre halasz
tották.

Szerbiában.

Múlt számunkban már röviden 
megemlítettük, hogy Sabácot roham
mal újra bevettük. Seregeink a Macs- 
ván át diadalmasan haladtak előre. 
Négy-öt hadtest igyekezett seregünk 
útját állni, de kénytelenek voltak 
hanyat-homlok menekülni. A mieink 
sok fegyvert zsákmányoltak s fog
lyokat ejtettek. Sabácon túl elfog
lalták a mieink a Mizari magasla
tokat. Krupanjenál is megkezdődött 
a támadás. Seregeink rohammal vet
ték be a szerb sáncokat, 1500 szer- 
bet elfogtak, négy ágyút, hat géppus
kát zsákmányoltak.

Franciaországban.
Ipresnél, Royetól nyugatra heves 

harcok voltak, melyben a németek 
2000 angol és ugyanannyi francia 
foglyot ejtettek. Ugyanitt folytatódott 
az ütközet s a németek akkor is ezer 
franciát foglyul ejtettek.

A török háború.
A török és orosz közötti tengeri 

összetűzést követte a szárazföldi se
regek összetűzése, úgy hogy a há-
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ború valósággal megkezdődött. Török
ország a kikötőkben lévő ellenséges 
hajókat lefoglalta. Franciaország is 
megüzente a háborút a töröknek.

Csingtau elesett.
Keleten, Kina partvidékén van egy 

darab föld német kézen. Ennek is 
szerepe van a háborúban, mert a ja
pánok a némettől ennek átengedését 
követelték. Persze hiába. Maroknyi

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Reform ációi em lékünnepélyek. A z  ú j-

csanálosi evangélikus ifjú ság  nov. elején 
este a templomban szépen sikerült refor 
mációi emlékünnepélyt tartott, melyen az 
ifjúság „Térj magadhoz drága Sion“ elénck- 
lésével, Zsúgyel Bertalan és Krajecz Erzsé
bet szépen sikerült szavalattal, Kőrössy 
György református és Marcsek János evan
gélikus helybeli lelkészek alkalmi előadá
saikkal működtek közre. Örömünkre szol
gál, hogy a helybeli református egyház 
vezérét és tagjait a mi templomunkban ilyen 
szent testvériesülésben láthattuk a refor
máció ünnepén. Az evangélikus ifjúság es 
nőegylet az ilyen testvéries, vallásos esté
lyeket folytatni fogja.

A  besztercebányai evang. egyesület nov. 
8-án tartotta reformáció ünnepét, melyen 
.Luther és V. Károly“ cím alatt Jánossy 
István főgimn. tanár tartott felolvasást. 
Kontsek Irén, Hodzsa Anna, Neuberger Izsó 
és Figuss Vilmos zeneszámokat adtak elő, 
Walther Margit pedig vallásos költeményt 
szavalt.

A  szom bathelyi evang. tanu ló ifjú ság  okt. 
31-én este 6 órakor ünnepelte meg a refor
máció évfordulóját a következő m űsorral: 
1. Közének. 2. Imádság. Mondotta Horváth 
Lajos s. lelkész. 3. Luther. Költemény Vojtkó 
Páltól, szavalta Németh Erzsi női keresk. 
növ. 4. Bach Sebestyén: „Erős várunk ...“ 
Zene. Hegedűn előadták: Srffer Béla, Vitá- 
lisz Károly keresk. isk. tanulók, orgonán 
kísérte Jarics János keresk. 5 Ünnepi be
széd. Mondotta Horváth Lajos s. lelkész.
6. Föl azt a kalapácsot I Csengey Gusztáv
tól. Szavalta Schöck Gvula Vili. o. tanuló.
7. Ewald: Chanson (régi egyházi ének). Zene. 
Hegedűn előadták : Seffer Béla, Vitálisz Ká
roly keresk, tanulók, orgonán kísérte Jarics 
János keresk. isk. növ. 8. Imádság. Mon
dotta Horváth Lajos s. lelkész. 9. Közének.

A  nagyvázsonyi evang. egyházközség okt. 
31-én esti istentiszteletet ta tott, melynek 
offertóriumát, 10 koronát, a Vöröskereszt 
céljaira küldötte be.

G yülekezeteink és a háború . Már a
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nöegy- 
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

nép 2 V2 hónapig hősiesen védte Csing- 
taut, míg végre nov. 7 én elesett.

Egyéb hírek.
Az Emden német cirkáló ismét két 

ellenséges gőzöst elsülyesztett. — Állí
tólag Oroszország követelésekkel lé
pett Bulgária elé s a háborúba mint 
segítőtársat bele akarta kényszeríteni, 
de Bulgária a követeléseket vissza
utasította. — Egy újság azt a hirt

G yörú jfa luban  a mozgósítás után nyom
ban megindult a különféle segélyek gyűj
tése. Az első gyűjtést maga az elöljáróság 
végezte, amikor is készpénzen felül 48 drb 
kis vánkost dupla huzattal szedett össze. 
A segélyezést folytatta a nőegylet, ki 120 
korona értékű kelmét vett és azt tagjaival 
feldolgoztatva juttatta a győri Vöröskereszt 
egyesületnek. Készítettek 27 hósapkát, 27 
hasmelegítőt, 20 alsónadrágot, 24 pár kap
cát. Ehhez adott Kiss Lajosné 12 alsó
nadrágot, 12 pár kapcát.

Újabb gyűjtés folytán a róm kath. hívek
kel egyetértőleg befolyt 15 kenyér és 57 K 
80 f, mely összegből 12 inget, 15 alsónad
rágot, 24 drb zsebkendőt és 14 pár kapcát 
vettek a Vöröskereszt egyesületnek.

Ezen gyűjtéshez adakoztak: Galambos 
Mihályné 2 K, 1 kenyér; Vingler Mihályné 
60 f; Szabó Kálmánná 20 f; Ormos Ignác- 
né 1 K ; Tüske Sámuelné 1 K ; Kovács 
Györgyné 1 K ; Pintér Lidi 30 f ; Szabó 
Sándorné 16 f ; Jakus Bálintné 1 K; Vadász 
Antalné 20 f ; Forrás Terus 40 f ; Burján 
Józsefné 80 f; Ormos Mihályné 40 f ; Ga
lambos Imréné 1 K ; Galambos Károlyné 
1 K ; Galambos Józsefné 1 K ; Galambos 
Antalné 40 f ; Jakus Zsófi 1 K ; Jakus 
Györgyné 1 K, 1 kenyér; Varga Jánosné 
1 K; Cinger Károlyné 1 K; Németh Kál
mánné 1 K, 1 kenyér; Horváth Jánosné 1 
K ; Galambos Károlyné 60 f ; Németh Ist
vánná 1’20 K ; Németh Károlyné 60 f ; For
rás Józsefné 40 f; Galambos Lajosné 1 K, 
1 kenyér ; Pintér Mihályné 2 K, 1 kenyér; 
Szigethi Józsefné 1 K, 1 kenyér; Oros Ist
vánná 80 f; Horváth Sándorné 50 f; Szabó 
András 1 K, 1 kenyér; Horváth Károlyné 
1 K ; Németh Mihályné 1 K, 1 kenyér; Né
meth Lajosné 1 K, 1 kenyér: Forrás Ist
vánná 1 K, 1 kenyér; Erdélyi Ferencné 50 
f ; Erdélyi Mihályné 1 K ; Schrikker László 
6 K ; Szigethi Istvánná 1 K, 1 kenyér ; Szi
gethi Lajosné 2 K ; ifj. Tóth Mihályné 80 f; 
Molnár Lajosné 1 K ; Forrás Ferencné 1 K ; 
Németh Györgyné 1 K, 1 kenyér; Kiss La
josné 2 K, 1 kenyér; Erdélyi Gáborné 2 K, 
1 kenyér; Tüske Lajosné 1 K; Galambos 
Béláné 1 K ; Forrás Mihályné 1 K ; Jakus 
Jánosné 1 K ; Tompos Istvánná 60 f ; Der- 
zsi József 2 K, 1 kenyér; Ormos Gyuláné 
1 K ; Tóth Zsigmondné 40 fillért.

A z  líjm alom soki evang. nőegylet kezde
ményezésére a gyülekezet hívei hadbavonult 
katonáink részére beszerzendő ruhanemü- 
ekre adakoztak 277 korona 30 fillért, mely
hez a pöegylet saját pé: ztárából 100 koro-

közli, hogy Oroszország seregeket 
összpontosítana Románia ellen. Ne
künk nagyon sokat érne, ha Romá
nia mellénk állna. — A búrok fellá
zadtak az angolok ellen. A perzsák 
is mozgolódnak Anglia ellen. — Nem 
lehetetlen, hogy Japán ellentétbe ke
rül Amerikával. — Egy lap azt írja, 
hogy Kina is mozgósít Japán ellen.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

nával járult. E'.en összegért beszerzett 
ruhanemüekből a Hadsegélyző hivatalnak 
Budapestre küldöttünk : 120 drb haskötőt, 
47 drb hósapkát, 45 pár érmelegítőt, 24 pár 
harisnyát, 58 pár kapcát. A Vöröskereszt 
egyletnek Budapestre 18 lepedőt, 30 törül
köző kendőt, 120 zsebkendőt, 2 pár termé. 
szetben adományozott fehérneműt küldtek.

A z  újesanálosi evangélikus nöegylet, mely
nek tagjai a háború kitörése óta bőkezű 
adakozásban mutatták ki áldozatkészségü
ket, újabban hósapkák és érmelegítők ké
szítésén buzgólkodik a lelkész neje vezetése 
mellett. Az adakozó és munkálkodó készség 
ez alkalommal is igen szépen megnyilvánult.

A  sárvári evang. nöegylet a helyben levő 
Vöröskereszt kórháznak adott nagymennyi
ségű fehér- és ágyneműn kívül a Hadse
gélyző hivatalnak a következő dolgokat 
küldte: 47 drb hósapka, 49 pár érmelegítö, 
36 drb haskötő és 29 pár térvédö. Ezek
hez az anyagot adományokból vették és a 
nők az iskoláslányokkal együtt készítették el.

A  kemeneshögyészi ev.- nőegylet tagjai 
szintén kivették részüket a honleányok 
munkájából. A harcoló katonák számára 
készítettek 38 drb hasmelegítőt, 38 pár kéz
védőt és 20 pár lábravaló meleg takarót. 
Az anyagot a nöegylet pénztára vásárolta. 
Ezenkívül egyes tagok még a következő 
dolgokat adták : Döbrentei Imréné a nőegy
let elnöke 12 drb hasmelegítőt, 12 pár kap
cát, 6 pár kézvédőt, 6 kendőt, 2 vánkost, 
4 huzatot, 6 inget, 2 alsónadrágot, 2 lepedőt, 
2 trikÓDadrágof, 10 sebkötöt és tépést, 
Döbrentei Zsuzsánna 6 kendőt, 2 vánkost, 
4 huzatot, 2 lepedőt, 8 sebkötöt és tépést, 
üzv. Kiss Lajosné 2 kendőt, 2 zsebkendőt, 
2 sebkötöt, 2 lepedőt és tépést. Marton Ká
rolyné 2 inget, 2 alsónadrágot, 1 hósapkát, 
Tompa nővérek 10 drb hasmelegítőt. Vida 
Istvánná 1 vánkost 2 huzatot, 2 inget. Ko
vács Anna 1 vánkost, 2 huzatot, 2 zseb 
kendőt. Teke Sándorné, Holbok Ferencné, 
Németh Jánosné, Kovács Jánosné, Borbély 
Károlyné, Borbély Ferencné, Németh István
ná, Kamondi Jánosné, Verasztó Jánosné, 
Szakács Józsefné, Halag Ferencné, Erdély 
Istvánná, Varga Istvánná, Dernóci Józsefné, 
Szalóky Károlyné, Mészáros Istvánná, Nagy 
Sándorné, Szakács Sándorné, Volf Adolfné 
(izr.), Sülé Sándor, Németh Sándorné, Sza
kács Sándorné, Féltéin Józsefné (róm. kath.)
1 vagy 2 inget, 1 vagy 2 alsónadrágot, hu
zatot, lepedőt, kendőt, vánkost. Továbbá 
Döbrente Józsefné 4 drb hasmelegitőt és 4 
pár kapcát.
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A  m agyargencsi evang. nőegylet tagjai 
az egylet által vásárolt anyagból készítettek 
40 pár kézmelegítőt, 40 pár kapcát, 40 drb 
hasmelegítőt. Azonkívül Almássy Istvánná, 
Nagy Józsefné, Vida Józsefné, Nagy Péterné, 
Hári Sámuelné, Erdély Jánosné, Nagy Ist
vánná, Bernát Józsefné, Vida Jánosné, Vida 
Péterné, Hári Ádámné, Györkös Józsefné, 
Redőcs Péterné, Nagy Györgyné, Mógor 
Ferencné, Sülé Ferencné, Szakács Jánosné, 
Rajki Ferencné, Vida Ferencné, Sülé Jó
zsefné, Mógor Ferencné, Mógor Józsefné 
(Andor), Borbély Ferencné, Mógor Sándorné, 
Szakács Sándorné, Mód Sándorné, Mód 
Istvánná, Vida Sándorné, Sülé Sándorné, 
Borbély Zsófia és Sülé Péterné 1—1 ván
kost 2—2 huzattal ajándékoztak.

A  bobai ev. nőegylet is készséggel csatla
kozott ahoz a nemescélu mozgalomhoz, me
lyet a honvédelmi minisztérium megindított, 
lelkes honleányaink pedig buzgón felkarol
ták. 150 koronát szavazván meg tökepénzé- 
ből küzdő harcosaink számára készítendő 
téli, meleg ruhadarabokra. A beszerzett 
anyagot aránylag rövid idő alatt feldolgoz
ták : László Gyuláné, a nőegylet elnöknője, 
László ída, Büki Ádámné, Büki lrénke, Büki 
Margit, Nagy Irma, Móritz Istvánné, Szeles- 
tey Lászlóné, Győrtly Ilonka, Győrffy Ká- 
rolyné, „Győrffy Fáni, Győrffy Ilka, Páli 
Böske, Ősze Lina, Bartakovits Antalné, özv. 
Péter Károlyné, Pusztay Mariska, Bödey 
Margit, Móritz Gyuláné, Guthné Szelestey 
Vilma, Győrffy Elekné, Antal Mária, László 
Lidia, László Lina, László Lujza, Gold Je
nöné és Schlesinger Margit. Az elkészült 
ruhadarabokból több olyan szegényebb sorsú 
családnak ju ttato tt a nöegylet, akiknek egyik 
vagy másik tagja a harctéren van, míg a 
fennmaradt ruhadarabokat a „Hadsegélyző 
Hivatalnak“ küldte el, még pedig: 16 pár 
csuklóvédőt, 17 drb hósapkát, 36 drb has
védőt, 34 pár kapcát és néhány pár térd
védőt. A sebesültek részére 2 Ízben rende
zett gyűjtés szinte szép eredményre vezetett, 
úgyhogy mind a szombathelyi csapatkór
háznak, mind a Vöröskereszt egylet czell- 
dömölki fiókjának számos fejvánkost, inget, 
lepedőt stb. küldhettünk, az utóbbinak még 
azonkívül pénzbeli adományként 117 K 25 
fül. De a Vöröskereszt egyesület jánosházai 
fiókja is gyűjtött a községben közel 200 
koronát, míg a helyi segélyző bizottság a 
községből hadbavonultak segélyre szorult 
családtagjai számára a háború tartama alatt 
havonként egyszer eszközöl gyűjtést.

A  n a g y v i l á g b ó l .
A nemzeti vagyon nagyságáról egy

tudományos lapban a következő kimutatást 
találjuk. Legelői állanak nemzeti vagyon 
dolgában a/, északamerikai Egyesült Álla
mok, melynek nemzeti vagyona kerek 600 
milliárd korona, fejenként 6600 ko r.; nyo
mába utánuk jön a Németbirodalom, mely
nek nemzeti vagyona 360 milliárd, fejenként 
5400 korona. A Németbirodalmat Angolor
szág követi, melynek nemzeti vagyona 300 
milliárd, fejenként 5800 korona; Francia- 
országban a nemzeti vagyon 280 milliárd, 
a fejenkénti vagyon azonban a legmagasahb, 
t. i. 7100 k o rona; Ausztriában a nemzeti 
vagyon kerek 85 milliárd, fejenként 2065 
korona; végre Magyarországon a nemzeti 
vagyon 4D52 milliárd, fejenként 1988 korona,

Hány ló van Európában ? A vasút, a 
villamos, az automobil es egyéb különböző 
gépek feltalálásával az a nézet kezdett el

terjedni, hogy a ló a közel jövőben nélkü- 
lözhetővé lesz. A modern technika bámulatos 
fejlődése azonban a lovak számának némi 
csökkenésével nem áll arányban. Ezek alap
ján nem remélhető, hogy a ló a közel jö 
vőben csak mint múzeumi tárgy szerepeljen. 
A statisztikai adatok a legjobban bizonyít
ják annak az állításnak a valódiságát, hogy 
a ló még sokáig nélkülözhetetlen marad 
még a gőzzel és villámmal dolgozó modern 
kultúra számára is. Európa egyes államai
ban a lovak száma a következő : Oroszor
szág 24,803 872, Németország 4,345.047, 
Franciaország 3,297.729, Magyarország 
2,350.661, Anglia 2,243.724, Ausztria 
1,802.748, Olaszország 925.878, Románia 
864.324, Svédország 586.039, Spanyolország 
546.035, Bulgária 538.271, Dánia 535.016, 
Belgium 255.229. A felsorolt számadatokból 
kitűnik, hogy 43 milliónál több Európában 
a lovak száma.

A H a ra n g szó  perselye.
.1 befolyó összegből nyer fedezetet a  ter

jesztés , m u ta tványszám - és ingyen p éldányok  
költsége, m iért is  a persely t a jó lelkii ada
kozók pártfogásába a já n lju k .

%
A HARANGSZÓ te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 95 kor. 90 fül. Újabban adakoztak : 
Egyed Géza Győr 50 f, Csépi Pálné Pécs 
1 K, Luthár Károly Szentbibor 50 f, özv. 
M. Nagy Györgyné Brassó 2'50 K, Haber- 
mayer Mátyás Sárbogárd 50 f, Hankó Zsófi 
Békéscsaba 50 f, Horváth Imre Mezőhegyes 
1 K, Asbóth János Szombathely 50 f, Bliszka 
Endre Pozsony 50 f, Molnár József Vinár 
40 f, özv. Móricz Imréné Gecse 1 K, Faze
kas Józsefné Celldömölk 1 K, Hajas János 
Celldömölk 50 f, Szalóky Zsigmond Celldö
mölk 1 K, Zsizsda Amália Bart 50 f, Kiss 
Lujza tanítónő Magyarboly 50 f, Palkovits 
Györgyné Tapolca 1 K, Palkovits György 
Tapolca 1’50 K, Sztik Gusztáv Felsőperény 
50 f, özv. Kutas Istvánné Kajár 2 50 K.

Összesen 113 korona 80 fillér.
A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

Többeknek. Csakigy tudom megköszönni 
azoknak a lelkes urinőknek támogatását, 
kik hadba vonult férjük helyett az előfizetés- 
gyűjtés és lapkiosztás fárasztó munkáját 
magukra vállalni szívesek voltak. Fogadják 
hálás köszönetemet. A jó Isten oltalmazza 
férjüket s vezesse őket ép erőben haza !

Többeknek. Mindazoknak, kik az új 
évfolyam megindulásakor elismerésükre és 
buzdításukra méltattak, valamint legutóbb 
megjelent kis vigasztaló könyvecskémet 
elismerésükre érdemesítették, — így mon
dok hálás köszönetét 1

P. F. Szerbia. Meghat az a szeretet, 
hogy még a táborban is van gondja arra, 
hogy családja kedvenc lapját, a „Harang
szót“ ne nélkülözze. Dicséretes, mikor a 
családfő igy gondoskodik otthon hagyott 
övéiről. Itt közöljük azt a kis verset, mit 
az otthoni templomot (Nemespátró) ábrá
zoló levelezőlapon i r t :

„Imádságnak háza van ezen a lapoii,
Hozzád száll fohászom, Atyám, mindenkoron. 
Ezen szent házadban most nem dicsérhetlek; 
Jártamban-keltemben, csak neked éneklek.“

A jó Isten vezesse vissza minél előbb, 
erőben-egészségben kedvesei köré I

Sz. G. Sopron. Az illető tévedésből 
maradt ki. — M. S. Npátró. Köszönet 
m indenért; a kedves megemlékezést fel- 
hasznátam. A számokat pótlólag küldetem 
és pedig 21 előfizető -f- 2 tp. =  23 péld. 
megy. Szív. üdv. — I. S. Baja. Köszönöm 
a verseket. Egyszerre felhasználtam egyiket 
Lelkes buzgósága bizonyára elviszi azon 
a vidéken is a Harangszót. Köszönet fára
dozásáért. Üdv. — K. S. N.-falu. Köszö
nöm kivánságodhoz képest intézkedtem. 
Régóta hallgatsz. Szív. üdv. — N. S. Köt
ésé. Örülök a szép eredménynek s köszö
nöm a sok fáradozást. Az elintézés lasabban 
megy mint máskor. Ritkábban kapunk postát 
s már ez is késedelmet jelent. Itthon meg 
egyedül vagyok s így néha nem bírom az 
aznap érkezett anyagot feldolgozni. Szív. 
üdv. — B. L. Kőszeg. Köszönet a fára
dozásért. A munkát köszönettel veszem. 
Szeretettel. — M. Ujcsanálos. Köszönet. 
A mutatványszámokat elküldettem. Üdv.

W ellisch  B éla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyom tatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan-, 
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás I

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőí’arogó

C B L L D Ö M Ö L K Ö N
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkőralitárM.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 4

Ki tiicl róla?
Fiam, Németh Márton szakaszve- 

zető, 31. honvédgyalogezred 79. me- 
netszázlóalj 2. menetszázad, tábori 
posta 102., állítólag szeptember 11-én 
Ravaruskánál életveszélyesen megse
besült és azóta nyoma veszett. Kérem 
mindazokat, akik róla tudnak, érte
sítsék aggódó édesapját. Címe: Németh 
Márton, Bezi (Győr-m.) karrós puszta.

1—2



40. HARANGSZŐ. 1914. november 15.

Megjelent!
A L u th e r  T ársaság1 kiadásá

ban most jelent meg az itthonmaradt 
családok lelkének erősítésére:

B r o s  v á r n a k  
a z  I s t e n i

Elmélkedések és vígasztalások háború 
idejére.

Irta: Kn]>i Béla.

A könyvecske a háború által te
remtett mindenféle helyzetre kiterjeszti 
figyelmét. Az írás alapján erősítést 
és vigasztalást ad.
1 példány ára 10 fillér, 25 példány 2 

kor., 100 példány 7 kor.

Megrendelhető a L u th er  Tár
s a s á g  könyvkereskedésében Buda
pest, VIII, Szentkirályi utca 51/a és 
a Harangszó kiadóhivatalában Kör
menden, a legtöbb lelkészi és tanítói 
hivatalban.

Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1914. évi nov. 12-én. 
Búza . . . .  40.— 
Rozs . . . .  32"— 
Zab . . . .  24 — 

Az árak 100 kilo- 
grammönkint korona ér
tékben értetődnek.

A dunántúli ev. 
egyesület

szép színes kon
firmációi emlék

lapjai
megrendelhetők

K A P I B É L A
ev. lelkésznél

K ö rm en d en .
25 darab ára 

5 korona. 
Csomagolás és pos- 

tadíj 1 korona.

■Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal.

p n m  GÉPGYÁRrum. SZOMBATHELY.
Alapíttatotí 1886. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

T u r b i n á k .
5

M alom berendezések .
Tóglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
org^onaépitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniunii éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyérem mel kitüntetve. 

A lapíttato 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 leg ju tányosabb árak mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n iu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
E lektrom os fú jta tó  késsülókek. 5

, Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Müipar“  szerkesztősége.
1 4

S. K O V A T S  
M E N Y H É R T
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 részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 5

Elsőrendű harauggyar, szerel a ki
tűnő Pozdcch-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 5

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 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.
=QE§232Gcfl]=

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 o lo zsv á r i-u tc a  13.

Arjegyzéli ingyen és líéi-mentve !

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m inden 
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 LO M  : M egadjuk! . . . — E n tire ffy  J á n o s :  Iskolai imádságok és a háború. — Katonavitézek tarsolyából. — Faragó Im re:  
Temetés a harctéren. (Vers.) — B a likö  L a jo s :  A mi nevünk. (Folytatás.) — Hol a vége? — A hadi kölcsön. — Képes Luther 
Naptár. — A világháború eseményei. — Szemüveggel felszerelt tehenek. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

Megadjuk ! . . .
Másodszor is megszólalt a haza. 

Először fegyverviselő férfiakat állított 
csatasorba, most pedig pénzt kér a 
haza oltárára. Vér és pénz, élet- és 
anyagi erő örök táplálói és feltételei 
a háborúnak. Akármelyikben fáradjon 
ki a nemzet, az elbukás lesz sorsa 
s önvesztébe rohan. A dúló világ
háború negyedik hónapjában áll elénk 
nemzetünk. Megzörgeti szekrényeink, 
asztalfiókjaink zárait, szívünk ajtait 
s azt mondja : áldozzatok a haza ol
tárára. hogy dicsőséggel kezdett há
borúnkat, melyben értetek küzdünk 
és értetek szenvedünk, diadallal be
fejezhessük I. . .  Vájjon mit felelnek 
a nemzet fiai ? . . .

Dicsőségtől ragyogó történelmünk
ből egy napsugárral rajzolt képet 
szakítok ki s azt állítom elétek, ma
gyar véreim. Mikor 1848-ban veszély
ben volt a haza, Kossuth I jós az 
örökké emlékezetes július 1 iki or
szággyűlésen így szólt: „Midó aszó
székre lépek, hogy önöket fe íívjam, 
mentsék meg a hazát I“, e percnek 
irtózatos nagyszerűsége szorítva hat

keblemre. Úgy érzem magamat, 
mintha Isten kezembe adta volna a 
tárogatót, mely fölkiáltsa a halotta
kat, hogy ha vétkesek, vagy gyön
gék, örök halálba sülyedjenek, ha 
pedig van bennök életerő, örök életre 
ébredjenek. így áll e percben a nem
zet az önök kezében és Isten kezökbe 
adta a mai határozattal a nemzet 
életét, de kezökbe adta a nemzet 
halálát is.“ Azután előterjesztette, hogy 
a nemzet megmentésére 200 ezer hon
védre s az erre szükséges pénzerő 
megszavazására van szükség. Mikor 
beszédében egy pillanatra megállt, 
felugrott Nyáry Pál s jobbját esküre 
emelve, kiáltotta: „Megadjuk!“ És 
felugrottak mindannyian, kipirult arc
cal, csillogó szemekkel kiáltották: 
„Megadjuk!“ „Megadjuk!“

Kossuth szeme megtelt könnyel s 
reszkető hangon így szólt: „ . . .e z t  
akartam kérni, de önök felállottak s 
én — lorúlok a nemzet nagysága 
előtt! < rk azt mondom : annyi erőt 
a kivit«, en, mint amennyi hazafiu- 
ságot t rasztaltam a megajánlásban 
s Magy országot a poklok kapui sem 
fogják megdönteni!“

Lelkünk megérzi nagy idők talál

kozását. Most is az a kiáltás szállja 
be bérceket, rónákat: veszélyben a 
haza ! Most is a nemzet fiaihoz hang
zik a kiáltás: mentsétek meg a ha
zát I. . .  Mikor az államnak pénzt köl- 
csönzünk, akkor a hazát erősítjük. 
Mert vájjon mi lenne belőlünk, ha 
teljesítetlenül hagynánk a haza kéré
sét ? Északon és délen küzdő sere
geink élelem, töltény, fegyver nélkül 
maradnának. Gyakorlatozó újoncain
kat nem lehet felfegyverezni. A harc
mezőn elesettek helyét nem lehetne 
újakkal pótolni. Itthon búsongó tehe
tetlen asszonyok, gyerekek, gyámol 
nélkül maradt szülők kezéből kiesnék 
az a kenyér, mit az állam nagylelkű 
gondoskodása biztosít. Elbuknánk 
vereség nélkül. Elbuknánk a pénz 
hiánya miatt.

De az állam itt is szívén viseli 
polgárai sorsát. Nem ajándékot, ha
nem kölcsönt kér. Kamatképpen 6%-ot 
biztosít, tehát oly nagy összeget, amek
korát egy takarékpénztár sem fizet. 
A nemzet oltárára hozott áldozat 
amellett, hogy szent nemzeti ügyet 
szolgál, egyszersmind gyümölcsöző, 
előnyös befektetés is.

Evangélikus egyházunk püspökei
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külön körlevélben hívták fel gyüleke
zeteinket, hogy a gyülekezeti pénzek
nek és tőkéknek legalább egy részét 
helyezzék hadikölcsönbe s úgy támo
gassák hazánkat, nemzetünk ügyét. De 
ugyanezzel a felhívással lépnek híveink 
elé. Siessen mindenki a haza oltárához. 
Szegény, gazdag ajánlja fel pénzének 
egy részét a hazának. Jól mondja 
az egyik püspöki irat: »azon összeg, 
melyet a honpolgár az államnak köl
csön ad, teljesen biztosítva van s 
utána rendes kamatot élvez. így, aki 
nélkülözhető készpénzét kölcsön alak
jában a haza oltárára hozza, hona 
védelmezésén munkál közre és nem 
veszt semmit 1“

A hazaszeretet nyilvánításnak uj 
alakja áll elénk. Uj kötelesség hív 
adakozásra! Lépjen sorompóba min
den gyülekezet, egyesület, minden 
magyar ember! A haza kérő szavára 
dobbanjanak össze a szívek s kiált
suk egy akarattal: Megadjuk !. .. 
Megadjuk I . . .  Ne késsen és ne vár
jon a haza hiába t

Iskolai imádságok és a háború.
írta: Endreffy János.

A háború nemcsak a gazdasággal, 
iparral, kereskedelemmel stb. stb. érez
teti a maga hatását, hanem az isko
lával is. Reányomja sajátos bélyegét 
a tanításra is. Mindenfelé szerte a 
világban hangsúlyozzák azok, akik a 
nevelés ügyével foglalkoznak, hogy 
a háború és általában a mostani nagy 
idők behatásai elől nem szabad a 
gyermekek amúgy is fogékony lel
két bezárni. Nyújtsunk módot arra, 
hogy a nagy időket az ifjúság szin
tén átélje. Sokan e követelésekben 
annyira mennek, hogy a tanítás anya
gául csak a napi eseményeket (tör
ténet), napi földrajzot, indulókat (ének) 
ajánlják. A gondolat maga minden
esetre helyes: föltárni a gyermek lel
két a nagy idők ráhatásainak ; érezze 
ő is, hogy nem közönséges időket 
élünk. Soha annyi léleknemesítő al
kalom nem adódik elő, mint éppen 
most. Kár volna kiaknázatlanul hagyni 
az iskola számára azt, amit vérükkel 
váltanak meg számunkra testvéreink.

Hogy a hazafiság nemes érzelmét 
mint lehet a nagy időkben éleszteni 
s egyre erősebbé tenni, azt külön 
említeni sem kell. A francia iskolák 
szinte a nevetségig fejlesztik ezt az 
elvet. Még politikai eszméket is be
visznek az iskolába. Nemrégiben egy 
német orvos küldött haza a harctér

ről egy francia elemi iskolai olvasó
könyvet, melynek 24-ik elbeszélése 
így hangzik:

A bátor francia gyermek. Tudjátok, 
ugy-e, gyermekeim, hogy Poroszor
szág több, mint húsz évvel ezelőtt 
elvette tőlünk Elszászt és Lotharin- 
giát. A két országban nem taníthat
nak francia nyelven a tanító bácsik, 
a gyerekeket ott németül tanítják. A 
tanfelügyelők, akik az elszászi és lot- 
haringiai iskolákat látogatják, már nem 
francia tanfelügyelők, hanem porosz 
tanfelügyelők. A poroszok úgy sze
retnék nevelni az elszászi és lotha- 
ringiai gyerekeket, hogy szeressék 
Poroszországot és gyűlöljék Francia- 
országot, de ez sohasem fog nekik 
sikerülni, ezt sohasem fogják elérni. 
Olvassátok el figyelemmel a követ
kező kis történetet. Megtanulhatjátok 
belőle, hogy a kis lotharingiaiak és 
a kis elszásziak egész szivükkel ra
jonganak Franciaországért, testestől- 
lelkestől franciák.

25. Elbeszélés. A bátor francia 
gyermek. (Folytatás.)

1885. január 17-én egy kis elszá
szi falu iskoláját látogatta meg a po
rosz tanfelügyelő. Az egyik tanulóhoz 
fordulva így szólt: »Mutasd meg ne
kem a térképen Poroszországot, az
tán Ausztriát, azután Olaszországot!“ 
A kis Frigyes hibátlanul megmutatta 
a három országot. „Most mutasd meg 
Franciaországot!“ A kis Frigyes nem 
mozdult. A tanfelügyelő ismételte a 
kérdést. A gyermek erre bátor tekin
tettel a tanfelügyelő szemei közé né
zett és szívére ütve kezével, így szólt: 
„Itt van Franciaország!“ — Szeres
sétek gyermekeim a kis elszászi és 
lotharingiai gyermekeket és szeres
sétek Franciaországot éppúgy, mint ők.

Ez a kis példa nem azt akarja 
szemléltetni, hogy mi is hasonlókép 
cselekedjünk, mert ily alantas esz
közzé az iskolát lealacsonyítani nem 
szabad, hanem például hoztuk fel a 
túlhajtott hazafias nevelésre, mit a 
nagy idők szellemétől megbódult 
franciaság létrehozott. Megjelölni kí
vánjuk ezzel a hátárvonalat, melyen 
túl lépnünk nem szabad.

Nyissuk meg a fogékony gyermeki 
lelket a világháború nevelő hatásainak. 
Vájjon lehet-e szebb formában össze
foglalni mindazt, ami most szívünket 
nyomja, mint az imádságban ? Éppen 
azért melegen üdvözöljük Dr. Déri 
Ferenc tanácsosnak, a budapesti köz
oktatási ügyosztály vezetőjének kör
levelét a fővárosi községi iskolák 
tantestületeihez, melyben arra hívja 
fel az illetékes vezetőket, hogy a

tanítás kezdetén és végeztével szo
kásos imát a háború tartama alatt 
a következő kiegészítéssel mondassák 
el: „Adj munkánkra, Urunk, bősé
ges áldást. Es áldd meg most elsősor
ban apáinkat és testvéreinket, akik 
a harc mezején a Te dicsőségedért, 
jó királyunk igazáért, édes hazánk 
jóvoltáért küzdenek. Önfeláldozó hősies
ségükből fény fakadjon a magyar 
hazára, most és mindörökké.“

E felhíváshoz azt teszi még hozzá, 
hogy az imát minden gyermek tanulja 
meg, de mindig csak egy mondja el, 
fennhangon, minden nap más-más 
tanuló, a többi pedig áhitatos csönd
ben hallgassa az imát.

Lehet-e nemesebb fejlődésbe terelni 
a gyermeki lelket a nagy eszmék 
megértetését illetőleg minthogy imát 
mondatunk velük a hazáért, királyért, 
apáért, testvérért ? Még az öntudat
lanabba is fogja érezni az imában, 
hogy amiért mi most könyörgünk, 
azok mind nagy dolgok I. . .  S ha 
csak ennyit tud felfogni az imából, 
az is már sok eredmény. De a leg
többje meg fogja érteni az egyszerű 
imát teljesen. Szívébe vésődik mélyen, 
amit a békében oly elevenen nem 
tapasztalhatott, hogy a haza léte, jó 
királyunk igazsága, apánk, testvérünk 
élete nagyobb kincs az Ofirból hozott 
aranynál. Hogy ezek oly dolgok, 
mikhez közeledni csak imádattal 
szabad 1 ...

Sok elrejtett élet van a gyermek
ben. Olyan lappangó életcsirák, fej
lődési lehetőségek, amiknek csak nap 
kell, csak levegő kell, csak öntözés 
kell, hogy elinduljanak a tejlődés ut
ján, . . .  hogy pattogni kezdjenek, mint 
a bimbó a napsugár csókjára 1 ... A 
gyermekből csak ki kell emelni az 
alvó életet, nap-nap után öntudatos 
kincsévé tenni azt, ami az előző nap 
még öntudatlan volt benne. Az imád
ság is ilyen életbizsergető napsugár, 
melynek lágy simítására mozogni kezd 
az elrejtett élet. Sok titkos lelki erőt 
épp az imádság emelt ki tunyasá
gából, hogy munkába állítsa. Mert 
az imádság a lélek örökös figyelmez
tetője, serkentője, táplálója, levegője, 
napsugara,. . .  mindene 1 Azzal az 
óhajtással zárjuk le sorainkal, hogy 
bár összes hazai iskoláinkban szállna 
az egek Urához az ártatlanok imája. 
Az a sereg törhetetlen, mely érzi és 
tudja, hogy értük otthon imádkoz
nak övéik 1

Ne sajnáljon néhány fülért a Ha
rangszó terjesztésére I
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Katonavitézek tarsolyából.
A hazatérő katonák érdekes dolgot 

mesélnek az ellenfél harcmodoráról. 
Különösen a szerb okoz sok bajt. 
Minden agyafúrtságot felhasznál, csak
hogy kárt okozhasson ellenfelének. 
Fára mászik, odaerősíti gépfegyverét, 
asszonyok, leányok bombát dobnak a 
mieinkre. Még a néhány éves gyerek 
is veszedelmes ellenfél. Jellemzi a 
szerbek harcmodorát, hogy halot- 
tainkról, sebesültjeinkről lehúzzák a 
ruhát és benne harcolnak. Előfor
dult a Sztaribrod körüli harcokban, 
hogy a szerbek közül egy páran 
csukaszürke ruhában felénk szaladtak 
és ijedten kiabáltak:

— Tüzet szüntess! Saját csapat.
A mieink meg is szüntették a tü

zelést, mire a szerbek rettenetes 
golyózáport zúditottak ránk. Ez a 
cselvetés is csak egyszer sikerült 
nekik. Most már hasonló esetben 
nem bújnak elő a bakák a fedezet
ből, hanem először közel engedik 
őket jönni és mikor már egész közel 
vannak, bánnak el velük.

Érdekes, mint elfogott szerb ka
tonák beszélik, hogy tisztjeik juta
lomképpen engedik csak meg nekik 
a mi ruháink viselését, amely persze 
jó meleg és hasonlíthatatlanul cél
szerűbb, mint a szerbeké.

Mikor Sztraibródtól pár kilóméter
nyire egy szerb faluban voltunk, be
széli egy szerb sebesült, — a csendőr
kaszárnyában szállott meg az ezred- 
parancsnokság. Késő este volt és 
mivel a komitácsik folyton lövöldöz
tek, megtiltották, hogy a házból bárki 
is távozzék. Azonban a kerítésen 
kívül krumpliföld volt. És a fiúknak 
fájt a foguk egy kis krumplipapri
kásra. Három baka nem is gondol
kozott sokat, lerakta a felszerelést 
és azzal a kis ásóval, amely minden 
bakának a bőröndjére van akasztva, 
elmentek krumplit szedni. Nagyban 
szedegették már a krumplit, amikor 
egy tíz főből álló szerb járóőrcsapa
tot láttak közeledni. Nem is ijedtek 
meg a gyerekek, hanem a fölturt 
földet fedezetnek használták és tor
kuk szakadtából kiabálták:

— Rajta I Rajta ! Üsd nem apád!

A szerbek persze nem láttak senkit, 
csak az éktelen lármát hallották. 
Ijedtükben a hang irányába fordul
tak, kezüket fölemelték és így jelez
ték, hogy megadják. magukat.

Most már megijedtek a bakák — 
az örömtől. Megadta magát az ellen
ség, de hogy mennek értük, mikor 
azok fegyveresek, nálunk pedig csak 
ásó van. Ha észreveszik, agyon fog
ják őket lőni. Egyikük a nagy ijed
ségben átkiabált a szerbekhez:

— Puska oblasti, zadeszno. Ides 
napred!

(Dobd le a fegyvert, jobbra fordulj, 
eredj előre.)

És így is történt. A szerbek el
hajították a fegyvert, a bakák föl
vették és a szerb fegyverekkel kísér
ték be az ellenséget. Mikor az ezre
desnek jelentették, hogy a három 
baka krumpliszedés közben ásóval 
elfogott tiz szerbet, örömében meg
csókolta a fiúkat és mindhármukat 
kitüntetésre terjesztette fel.

Tem etés a harctéren *)
Kiviszik a bakát, ki a temetőbe,
Ho! az anyja, ho! az apja, hol a felesége? 
Messze vannak messze, ott a magyar földön, 
Szegény bakát megsiratni nincsen, aki jöjjön.

Egy kíséri csak ki, jó öreg káplárja,
Jó szántából megy utána nem kötelessége; 
Hozzá álltam én is, kikísértük ketten, 
Szegény-szegény magyar fiú, de szívesen

[tettem.

Kint a koporsóra hideg földet hánynak, 
Idegen föld, oly hideg föld, nem dobom

[utánad;
Megmondom majd otthon a szülő anyád

n ak  :
Neve volt az utolsó szó, mely ajkadon tá-

[madt.

Megmondom majd hitvesednek, imádkoz
z o n  érted,

Harcmezején estél el te, hősi halált haltál. 
Gyerekeid ha kérdezik, hol van édes Apám? 
Nekik csak majd annyit m ondok: harcolt

[édes Apád.

Felírtam e szókat egy darabka fára, 
Szegény magyar katonának sírja mellett állva 
Megcsókoltam, aztán bedobtam a sirba 
Jobban nyugszik ő az alatt, magyarul van irva.

F aragó  Imre.
*) Ezt a ve rse t M osztárban egy közbaka irta. 

K iad juk  vá ltozatlanu l; ahol vé t a  verselés szabálya 
ellen, ott is  bö kárpó tlást n y ú jt az é rzések  tiszta 
szépsége.

A mi nevűnk,
Irta : Balikó Lajos.

(Folytatás.)

A második név, mely mireánk vo
natkozólag használatban van, a pro
testáns név : egy történelmi esemény
től, illetőleg cselekedettől ered. Az 
1529. évi speieri birodalmi gyűlésén, 
mely a vallásügyet is tárgyalta, a 
kath. többség kimondotta, hogy az 
1526. évi speieri gyűlés azon hatá
rozata, mely szerint a fejedelmek és 
rendek közül a legközelebbi zsinatig 
ki-ki úgy intézkedhetik a vallás dol
gában, mint arról Isten és a császár 
előtt megfelelhet — semmisnek nyil- 
vánittatik. Kimondta továbbá, hogy 
a reformációhoz csatlakozott rendek 
minden újítástól tartózkodjanak. A 
kath. vallás gyakorlatát a fennható
ságuk alá tartozó területen mindenütt 
engedélyezzék, a misét hagyják meg, 
az azon résztvevőket ne háborgassák, 
a zwingliánusokat ellenben űzzék el.

A birodalmi gyűlésen megjelent 
rendek ezen határozat ellen tiltakoz
tak, protestáltak, mivel abban a lelki- 
ismereti szabadság megsértését látták. 
Hiszen ennek a határozatnak az ér
telme az, hogy kárhoztassák eddigi 
eljárásukat, vessenek gátat az Isten 
igéje szabad hirdetésének s nyújtsa
nak módot arra, hogy a régi hit és 
egyház előbbi jogaiba visszahelyeztes
sék. Természetes, hogy a rendek ezt 
nem tették és nem tehették. Éppen 
azért 6 fejedelem és 14 birodalmi 
város ünnepélyesen óvást emelt e 
határozat ellen, kijelentve, hogy to
vább is az 1526. évi gyűlés határo
zatához tartja magát. Émiatt a pro
testáns vagyis óvásemelés miatt ne
vezik a reformáció híveit: protestán
soknak, azaz tiltakozóknak.

A névnek eredetileg csak politikai 
jelentősége volt. Olyanforma értelem
ben használták ezt a nevet, mint 
ahogyan mi az országgyűlés kisebb
ségi pártját: ellenzéknek nevezzük. 
A protestalás ugyanis nem valamely 
vallástétel vagy hitigazság ellen irá
nyult, hanem csak éppen az ország- 
gyűlési határozat ellen. Később azon
ban a név a ref. híveinek mint val
lásfelekezetnek, egyházi közösségnek

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székhazában.) 6
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 58 millió K évi áruforgalommal.
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a megjelölésére is szolgált. Nem Né
metországban, hanem Európa többi 
államaiban terjedt el a név ilyen ér
telemben először, Németországban 
sokkal később kezdték használni. A 
névnek ilyen értelemben való hasz
nálatán nem csudálkozhatunk. Kétség
telen ugyanis, hogy a protestálás, 
jóllehet politikai cselekedet volt, de 
vallási meggyőződésből fakadt. Az 
említett rendek éppen azért protestál
tak, mivel a többségi határozat lelki
ismeretükben sértette őket. Világi te
kintetben a császár tekintélye és a 
többség határozata előtt meghajoltak 
volna, de hitbeli meggyőződésüket 
semmiféle külső hatalomnak sem ren
delhették alá. Hit dolgában egyedül 
Istentől és az ő igéjétől függtek.

A név jelenti tehát a keresztyének, 
általában az emberek nagykorúságát 
s az eddigi gyámkodás alól való (el
szabadulását. Az Isten képére terem
tett embernek egyedüli Ura az élő 
Isten: hit és erkölcs dolgában egye
dül csak ő szabhat törvényt, az em
bereknek erre joguk nincs. Ha mégis 
igénylik azt a jogot, akkor bitorlók 
lesznek s az ilyen bitorlás ellen a 
nagykorú keresztyénnek nemcsak 
szabad, hanem kell is tiltakozni, amint 
erre példát ád az írás, amikor vilá
gosan kimondja ! Istennek kell inkább 
engedni I. . .

Amaz első protestálók vagy protes
tánsok a lelkiismeretbeli szabadság
nak voltak védői és bajnokai. Mivel 
pedig ez a szabadság alapja és bizto
sítéka minden más szabadságnak, 
azért a protestánsokat méltán tekint
jük a szabadság hőseinek. A protes
táns név tehát azt jelenti, hogy mi 
a szabadságnak hívei, őrei, letétemé
nyesei vagyunk. Kétségtelen kitüntető 
nevünk van tehát, de olyan nevünk, 
mely súlyos kötelességet ró reánk. 
A névnek díszét igen sokan igénylik, 
de a kötelességről elfeledkeznek.

Akárhány ember van, ki büszkén 
vallja magát protestánsnak, de soha
sem gondol arra, hogy a név nem
csak az emberi rendelések elleni tilta
kozásra utal, hanem általában tilta
kozást jelent minden ellen, ami az 
ember lelkiismerete és Isten közé tola
kodik s a teremtménynek teremtőjé
vel való közvetlen érintkezését gátolja. 
Mivel a névnek ilyen jelentése sok 
prot. ember tudatában is háttérbe 
szorul, szükséges ennek nyomatékos 
kiemelése.

Ne gondoljuk tehát, hogy nevünk
nek becsületet szerzünk, s a nevünk
ben reánk rótt kötelességnek megfe
lelünk akkor, ha tiltakozunk Róma

szolgaságba kényszerítő törekvése el 
len. Igen is kell tiltakoznunk, de töb
bet is kell tennünk, ha igazán jó pro
testánsok akarunk lenni. Tiltakoznunk 
kell tehát minden oly uralom ellen, 
mely nem Istentől ered, tiltakoznunk 
kell tehát a bűn ellen is. Aki dicse
kedni akar protestáns voltával, ám 
dicsekedjék, de akkor mutassa is meg, 
hogy valóban protestáns. Ne az ön
zés, ne a szenvedélyek, ne a világ 
szolgája legyen, hanem mindenestől 
szolgáljon Istennek. Törekedjék arra, 
hogy a gonosz, a rossz hajlamot fé
ken tartsa, s hárítson el minden oly 
akadályt, mely Istentől elzárna. Az 
olyan prot., ki kérlekedik azzal, hogy 
ő a világosság fia, de élete módjával 
megcátolja ajkának vallomását: mél
tatlanul viseli nevét, s a protestántiz- 
musnak nem dicsőségére, hanem szé
gyenére szolgál. Vajha mi mindnyá
jan megszívlelnők ezt az igazságot. 
Bárcsak mi mindnyájan arra töreked
nénk, hogy szívvel, lélekkel, valóság
gal és teljességgel protestánsok le
gyünk. Ilyenekre van szükség, mert 
a névleg protestánsok az egylűhnak 
nemcsak nem használnak, hanem 
egyenesen ártanak. Folytatjuk.

Olvassátok a bibliát.
Ztolt 119., 105.

flol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán titOti ott 
Hiányzik otl a leotőbb kincs, De Isten nem lel bajlákot.
November 22. vas , Márk 5, 22—24, 25—43.

„ 23. hétfő, Luk. 7, 11—17.
, 24. kedd, Luk. 7, 1 — 10.
„ 25. szerda, I. Kor, 1. 15, 12—28.
, 26. csütörtök, I. Kor. 1. 15, 35—49.
„ 27. péntek, I. Kor. 1. 15, 50—58.
„ 28. szombat, János 5, 20—29.

Hol a vége?
A szomszéd belép a szobába és a 

kis fiú, mint rendesen elébe siet, hogy 
oda nyújtsa a szomszéd-bácsinak ke
zecskéjét. Mit csináltál ? kérdi ijedten 
a szomszéd „háborúban voltál ? milyen 
arcod és homlokod?“ „Igen, szól erre 
a gyermek anyja, rossz vége lehetett 
volna a dolognak. Itthon felejtettem 
a gereblyét, amelyre kinn a mezőn 
nagy szükségem lett volna s haza 
küldtem fiacskámat érte. Ő meg buz- 
góságában, hogy édes anyját meg
örvendeztesse, sebesen futott, elesett 
s kis hijja, hogy a gereblye ki nem 
ütötte szemét. Milyen könnyen el
veszthette volna fiam szemevilágát I 
No de így hát kék szemmel és ala
pos daganattal szerencsésen megme

nekült.“ A szomszéd hallgatott és az 
asszonyra nézett, mintha még többet 
szerétne hallani. „Ez kevés 1 ... hol 
a vége ?“ szólt végre a csendet meg
törve. „Ez volt a vége“, felelt az 
asszony, de azután így folytatta: 
„Alaposan leszidtam a gyereket, hogy 
miért nem vigyáz jobban ; többet nem 
tehettem, mert hiszen tudja szomszéd 
úr, hogy csupa buzgóságból és jó
akaratból történt így.“ Megint csend. 
„És az tán ... hol a vége?“ szólalt 
meg újra a szomszéd. „Fiam majd 
megjegyzi azt magának és a jövőben 
óvatosabb lesz, ha valami szívessé
get akar tenni“, feleli az asszony. 
„Hát a vége hol van?“ kérdezte erre 
mégegyszer nyomatékosabban és han
gosabban a szomszéd. Mivel erre nem 
jött felelet, égnek emelte ujját és 
ünnepélyesen így szólt: „Dicsérjétek 
az Urat, mert jó, mert mindörökké 
vagyon az Ö irgalmassága!“ (107.zsolt.
1 . v . )

A hadi kö lcsön .
Az 1912. évi LXIII. t.-c. 17. §-a 

alapján a magyar kormány hadi köl
csönt bocsát ki, melynek nagyságát 
később állapítja meg. A kölcsön 50, 
100, 1000, 5000 és 10.000 koronás 
értékpapírokból áll. Ezek az értékpa
pírok már nov. 1.-től kezdve kama
toznak és pedig 6% ot. Mivel akibocsá
tási ár, amiért az értéket vásárolni 
lehet, 97 korona 50 fillér, azért az ér
tékpapír jövedelme meghaladja a 
6%-ot.

Lehet „szabad darabokat“ jegyezni. 
Ez azt jelenti, hogy ezeket az érték
papírokat akármikor eladhatja az illető. 
Ha az értékpapír értéke növekednék 
(például nagyobb győzelem esetén), 
úgy az az illető haszna ; ha pedig ér
téke kisebbednék, úgy az az illető kára.

Lehet „zárolt“ darabokat jegyezni. 
Ez pedig azt jelenti, hogy ezeket 
1920. nov. 1-ig nem lehet eladni. 
Addig 6°/o-ot jövedelmez s akkor — 
tekintet nélkül az értékpapír akkori 
állására, az állam teljes összegében 
beváltja. Tehát a 97 korona 50 fil
lérért vásárolt darabokat az állam 
visszaváltja 100 koronával.

A takarékpénztárak tartoznak a 
hadi kölcsön vásárlásra fordítandó 
betéteket kiadni. Az állam erre az 
értékpapírra kölcsönt is ad és pedig 
a mindenkori bankkamatlábon (jelen
leg öVaVo). Mivel pedig a takarék- 
pénztárak a kölcsönök után mindig 
magasabb kamatot fizettetnek, — ez 
is figyelemre méltó előny.



Hadi kölcsön értékpapírt jegyezni 
lehet a postatakarékpénztárnál, más 
takarékpsnztáraknál, adóhivatalnál stb. 
Jegyzési idő: november 16—novem
ber 23-ig. Valószínűnek tartjuk, hogy 
a rövid jegyzési idő s a nagy érdek
lődés miatt még egy jegyzést nyit 
majd a kormány.

1914. november 22.

Képes Luther Naptár.
Minden esztendőben valóságos ese

mény számba megy a Képes Luther 
Naptár megjelenése. A szerkesztőség 
igazán hálára kötelezi evang. népün
ket, midőn nagy figyelemmel és körül
tekintéssel valóságos értékes könyvvé 
növeli a Luther Naptár anyagát s azt, 
mint hűséges barátot, minden évben 
elküldi evang. népünk hajlékába.

Idén is tartalomban meggazdagodva 
lép elénk a mi kedves naptárunk. 
Szinte nehéz róla írnunk. Annyi szép 
cikk, lelket nyugtató közlemény (de 
nagy szükségünk van ezekre!), szó
rakoztató elbeszélés, vers sorakozik 
egymás mellé, hogy felsorolni is alig 
győzzük. Luther irataiból találunk 
szemelvényeket, Zsinati emlékek cím 
alatt visszaemlékezéseket, Karsay Sán
dor püspökről, Veres Józsefről, Kos
suth Ferencről, Bognár Endréről. Az 
evangélikus Nádasdiakról, Rosegger 
Péterről stb. szép cikket találunk. 
Csite Károly, Jeszenszkyné T. Irén, 
Szalay Mihály stb. elbeszélést, Sántha 
Károly, Albert József, Gyarmathy Dé
nes, Almási Brúnó, Petrovics Pál, 
Kozlayné Jenes Jolán stb. verset Ír
tak. Van még sok alkalmi közlemény, 
a trónörökös meggyilkoltatásának, az 
év krónikájának stb. ismertetése. Mind
egyiket szívesen olvassuk, mert szép, 
vonzó alakban van megírva s gazda
gítja lelkünket.

Hát a sok képről mit mondjunk ? 
Igazi gyönyörűség végignézni rajtuk, 
olyan szépek és olyan sok van 
belőlük.

Melegen ajánljuk a szép Luther 
Naptárt olvasóink figyelmébe! Egy 
példány ára portóval 70 fillér. Meg
rendelhető a Luther Naptár szerkesz
tőségénél, Sopron, Paprét 2.

A világháború eseményei.
Az elmúlt hét eseményeire gon

dolva, hálát adunk Isten megsegítő 
kegyelméért. Eredményeket érhettünk 
el s egész elhelyezkedésünk a győ-
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zelem reménységével kecsegtet. A 
háború közeli befejezésére még nem 
gondolhatunk. Sőt inkább úgy látjuk, 
hogy az nagyon messze van. De lát
juk azt, hogy immár hónapok óta 
folyó küzdelmünk kezdi megteremni 
gyümölcsét.

Galíciában.
Galíciában az utolsó napokban is

mét megkezdődött az erős küzdelem. 
Az oroszok nagyon előrenyomultak, 
úgyhogy a lakosság egy része Ma
gyarországba menekült. Przemysl vá
rát körülfogták az oroszok.

Szerbiában.
Eredményesebben végződött az el

múlt hét Szerbiában. Seregeink győ
zelmesen haladtak előre. A Száva 
mellett bevették Uscét, Beljlint, Bna- 
janit. A szerbek mindenütt hősiesen 
ellenálltak, de végül is kénytelenek 
voltak menekülni. Emberben, fegy
verben, felszerelésben nagy kárt szen
vedve, eljutottak Valjevóig. Tulajdon
képpen itt is megerősített védelmi 
vonaluk van, de ezt is kénytelenek 
voltak átengedni. Seregeink megszáll
ták Valjevót és Obrenovácot.

Belgrád bombázása is egyre tart. 
Napok kérdése: mikor esik el.

A Macsva vidékén, régen macsói 
bánság volt, magyar közigazgatást 
szerveznek. Már viszik is a postahi
vatalnokokat és a többi hivatalos em
bert. Valamikor ez a vidék úgyis 
magyar volt!

Német diadalok.
Az oroszok ellen nagy diadalokat 

arattak a németek. Stallupönennél 
megverték az orosz sereget, Waszla- 
wecz tájékán egy egész orosz had
testet visszavertek. A két helyen 2000 
foglyot ejtettek. Ny ugat-Poroszország
ban is vereséget szenvedtek az oroszok. 
A németek Kutason túl kergették 
őket. 28.000 oroszt elfogtak, 70 gép
fegyvert és sok ágyút zsákmányoltak.

Harcok a tengerpartért.
Nyugaton is még szakadatlanul 

tartanak a tengerpartért folyó rette
netes harcok. A franciák néhány üt
közetet elveszítettek. Nieuport mel
lett hétszáz francia fogságba került. 
Ipernnél 1500 volt a foglyok száma. 
Borzasztó elkeseredett harc folyik 
Ipern birtokáért. Egy híradás azt 
mondja, hogy a németek már elfog
lalták, de ez még nem nyert meg
erősítést.

45.

A törökök harca.
A törökök is hevesen támadják az 

oroszokat. Köprykő mellett az oroszok 
vereséget szenvedtek. — A török ha
talom beavatkozásakor meleghangú 
táviratváltás volt királyunk, a német 
császár s a szultán között. — A tö
rökök különben szent háborút hirdet
nek. Eszerint minden fegyverfogható 
férfi zászló alá vonul.

Szemüveggel felszerelt tehenek,
Birminghamben, mint a „Fricks 

Rundschau“ közli, egy gyár van, amely 
kizárólag tehenek számára készít szem
üvegeket. Ezekből kivált Szibéria ren
del meg óriási mennyiségeket.

0;t ugyanis nagyon korán hajtat
nak ki a marhák, úgyhogy gyakráfi 
és nagyrészben még hó borítja a le
gelőket s ez a napsütéstől csillogva, 
erősen megtámadja az állatok szemeit, 
úgyhogy sok bele is vakul.

Az elől említett birmingham-i gyár 
egy utazója Szibériában egyéb üzle
teket kötve, állapította meg e kalami- 
tást s visszaérkezve, ajánlatba hozta 
gazdájának, hogy gyártasson próbára 
bőrkeretbe foglalt, zöldüvegü okuláré- 
kat, melyeket szíjjak segélyével a 
szarvakra lehessen erősíteni s küldjön 
azokból próbára Szibériába. Megadott 
természetesen néhány címet is. A 
gyáros belement a dologba s azóta, 
ismételt rendelésekből Ítélve, a szem
üveggel való legeltetés hovatovább 
terjedőben van a hómezőkön. A gyá
ros egyébiránt „tehénszemüvegnek“ 
nevezi ezt a szemvédő készüléket.

Egyébiránt tény az, hogy messze- 
látó és rövidlátó, tehát hibás szemű 
lovakra kellő szemüvegeket alkalmaz
nak. mikor azokat munkáltatják; miért 
ne hát szarvasmarhára, más céllal, 
t. i. a szemet védendő. Ez végre is 
nincs oly „erős“ dolog, mint a köz
ismert Tolyás Dániel úr gazdájáé, aki 
azt ajánlta a hírneves Tolyásnak, hogy: 
ha nincs legelő, tegyen a barmok 
szemeire zöld okulárékat, akkor majd 
fűként eszik meg az avar hitvány 
dudváit is.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.
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A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .

P o s z v é k  Sándor.
Evangélikus egyházunknak ismét gyásza 

van. Kidőlt az élők sorából a soproni theol. 
akadémia volt igazgatója, az egyházi köz
élet lelkes m unkatársa: P oszvék Sándor. 
Kimagasló vezér egyéniség volt. Tiszta jel
leme, kiváló tudása, nyugodt és biztos íté
lete tiszteletre méltó működési kort bizto
sított számára. Poszvék Sándor 1839 ben 
született Sopronban; Meszlenben, mint 
lelkész kezdte meg áldásos munkálkodását; 
csakhamar a vasi közép egyházmegye es
perese, majd a soproni theol akad. tanára 
és igazgatója lett. A theológusoknak igazi 
atyjuk volt s szeretettel vette őket körül. 
A legutolsó püspökválasztás alkalmával 
nagy pártja volt. Mint a dunántúli egyház- 
kerület főszámvevőjének s az egyetemes 
egyház főjegyzőjének is maradandó érdemei 
vannak. Evekkel ezelőtt nyugalomba vonult, 
de azután is érdeklődéssel kísérte az egy
ház közügyéit. Halála csöndes volt. Este 
még elbúcsúzott övéitől, pihenni tért s az 
álommal együtt szállt a halál éjszakája lel
kére. Úgy volt, mint a zsoltárköltő mondja: 
„azért én most lefekszem, egyet mben el
alszom s minden reménységem ott vagyon 
lenálad.“ Nagy részvét mellett helyeztek 
sírjába. Koporsójánál Gyurátz Ferenc 
püspök tartott beszédet, a sírnál Menyhárd 
Frigyes lelkész imádkozott s Bancsó Antal 
theol. akad. igazgató tartott beszédeit. Ál
dott legyen a sokat munkálkodott, nemes- 
lelkű férfi emléke 1

Oyászrovat. Súlyos csapás érte S á n th a  
K á ro ly  nyug. lelkészt, ev. egyházunk költő 
papját, E rn ő  fia orsz. törvénytári és belügy
minisztériumi tisztviselő 41 éves korában 
váratlanul elhunyt, özvegyet és két árvát, 
gyászbaborult szülőket, hagyott maga után. 
A jó Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a 
gyászolókra.

Súlyos csapás érte K iss  Im re  nyug. urai- 
ujfalui ev. lelkészt. Hűséges élettársa, B a kk  
Ida , 63 éves korában Szentgotthárdon hir
telen elhunyt. A jó Isten álljon őrt a meg
tört férj, gyermekek es rokonok mellett.

Isten keze a világháborúban. Egyházi 
beszéd, irta Pröhle K á ro ly  theol. akad. 
tanár Sopron. Ára 20 fillér. A mai nehéz 
időben bizonyára sokféle lelki megnyugta
tást s a változó hadiszerencse áramlatai 
közt bi tos tanácsot nyújt ez az értékes 
egyházi beszéd. Az örökkévalóság fejével 
megvilágítja a háború borzalmait s meg
mutatja a megtérésre vezető Isten-kezet. 
A lelket gazdagító füzetet annál inkább 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe, mert 
a jövedelem a háború nyomorúságait eny
híti. Megrendelhető az Evang. Egyházi Élet 
kiadóhivatalában, Sopronban.

Templomavatás. Szomorú örömünnepe 
volt nov. 8-án a nagybarátfalui evang. gyü
lekezetnek. Ekkor avatták fel ugyanis tizen
kétezer korona költséggel renovált: új kar
zattal padokkal, orgonával, oltárral és 
szószékkel felszerelt templomukat. Az ün
nepélyre a gyülekezetből és nagy kiterje-

| désü szórványaiból, valamint a vidékről is 
oly számosán jöttek össze, hogy a badba- 
vonultak hiányzása dacára sem volt képes 
a templom az összes megjelenteket befo
gadni. Az orgona- és énekvezetésre a be
vonult kántortanító helyettesítőjéül Borbély  
János nyugalmazott tanító vállalkozott. Az 
oltári szolgálatot és a renoválás történe
tének felolvasását K iss  Samu helybeli lel
kész végezte. Az avatást püspöki megbízás
ból H orváth  Sámuel esperes tartotta, a szó- 
széki beszédet pedig M ad á r  Mátyás felpéci 
lelkész mondotta. Az alkalmi vonatkozá
sokkal bővelkedő gyönyörű avatási és szó
széki beszéd hatása alatt szem nem maradt 
szárazon. A gyülekezet buzgóságára és ál
dozatkészségére vall, hogy a renoválás 
költségeihez önkéntes adakozás útján közel 
ötezer koronával járultak a hívek. Maguk 
a nőegyletek 1350 koronát ajánlottak fel 
az oltár, kép és szószék készítésére. Isten
nek gazdag áldását kívánjuk a buzgó 
gyülekezetre !

Alapítvány. Özv. Bolla Jánosné férje 
emlékére annak a tárnokréti gyülekezetnél 
tett 40 koronás alapítványát 100 koronára 
egészítette ki azzal az óhajtással, hogy a 
60 korona kamatai gyámintézeti célra for
dításának. A vigasztalóknak Istene nyújt
son vigasztalást a bánatos özvegynek.

Tanítóválasztás. A nádasdi ev. leány
egyház Nagy Bálint tanító lemondásával 
megüresedett tanítói állásra egyhangúlag 
Mesterházy Imre tanítót, ennek helyere Mbs- 
terházy Imréné, Nagy Irént választotta meg.
A jó Isten adja, hogy a megválasztottak 
elődjük áldásos és eredményes munkálko
dásához hasonlóan működjenek.

Hadi segély és a gyülekezetek. Egy
házunk főpasztorainak lelkes felhívása nem 
hangzott el nyomtalanul, hanem gyülekeze
teink sietnek a haza iránti szent köteles
ségüknek eleget tenni. A hadi kölcsönből 
eddig a következő gyülekezetek jegyeztek : 
a soproni ev. gyülekezet 250.000 K, a kör
mendi ev. gyülekezet 14,000 K, a nádasdi 
ev. gyülekezet 1200 K, a szentgotthárdi ev. 
gyülekezet 500 K, a hegyháthodászi ev. 
gyülekezet 300 K, a szarvaskendi ev. gyü
lekezet 200 K, a körmendi ev. nőegylet 
200 K.

Iskolaszentelés. A kissomlyói evang. 
anyagyülekezet újonnan épült iskoláját f. 
hó 8 án avatta fel Varga Gyula esperes, 
dr. Ostffy Lajos egyházm. felügyelő, Takács 
Ferenc kir. kamarás, valamint a helyből 
és a filiákból összegyülekezett nagyszámú 
közönség részvételével. Az iskola a tanító
lakással együtt 9000 koronába került, mely
ből 3000 koronát a gyülekezet magtára, 2000 
koronát néh. özv. Nagy Károlyné szül. 
Sigmond Apollónia által a gyülekezetnek 
hagyományozott 10 hold föld tőkésített 
haszonbére fedezett. A többi 4000 koronát 
pedig kölcsön vette a gyülekezet, amely
nek törlesztése azonban ugyancsak a fent 
emlitett bútól-hagyomány évi haszonbé
rével és a magtár évi jövedelmével biz
tosítva van, úgy hogy sem az idén nem 
kellett sem a jövőben nem kell az építési 
összegből a hívekre egy fillért sem kivetni.
A kölcsön egy részét özv. Boda Józsefné I

buzgó hitsorsosunk adta a gyülekezetnek 
és pedig 5°/o kamatra, ami a mai drága 
pénzviszonyok mellett elismerésre méltó 
buzgóságra mulat, a többit pedig alapítvá
nyaiból vette kölcsön a gyülekezet.

Gyülekezeteink és a háború. Már a 
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

Abból a hazafias munkából, mely most 
országszerte folyik, a nagybará tfa lu i gyü
lekezet tagjai is kivették a részüket. Kiss 
Samuné, Borbély Emma és Jolán s Király 
Ida ugyanis a sebesültek részére a Vörös- 
keresztnek 124 drb kéthuzatos fejpárnát 
gyűjtöttek, ugyanők Szabó Júliával a hadba- 
vonultak részére a lelkészi hivatal utján 
összegyűlt 106 koronáért meleg alsóruhákat 
vettek, hasvédőket, érmelegítőket és hósap
kákat kötöttek s varrtak. Fejpárnát adakoz
tak N a q yb a rá tiró l: Németh Lina és Jolán, 
Nagy Istvánná, Kovács Jánosné, Varjú Mi- 
hályné, Varjú Erzsébet, Horváth Jánosné, 
Németh Lajosné, Bottyányi Istvánná, Doktor 
Mihályné, özv. Boczor Istvánné, Boczor 
Györgyné, Németh Jánosné, Tar Jánosné, 
Győri Istvánná, Karácsony Lajosné, Németh 
Lászlóné, Doktor Kálmánná, Nagy Mihályné 
(háromházi), Erős Sándorné, Kiss Samuné, 
Borbély Emma és Jolán, Nagy P. Mihályné, 
Nagy Vincéné, Rum Józsefné, Szombat Sán
dorné Nagy Józsefné (falusi), özv. Tar Ist
vánné, Horváth Sándorné (sikátori), id. 
Németh Györgyné, Mészáros Istvánné, Nagy 
józsefné (Kertaljai), Nagy P. Sándorné, Nagy 
Dánielné, Mészáros Sándorné, Szabados 
Jánosné, Győri Mihályné, Bors Lajosné 
(2 drb), Vendég Miklósné, Szabó Julia, Ki
rály Ida, Boczor Juliska, özv. Horváth Já
nosné, özv. Gar Mihályné, Győri Ju li; K is 
barátiről : Vörös Kálmánná, Bors Gyuláné, 
Bors Mihályné, Szalai Sándorné, Szalai 
Györgyné, Tar Mihályné, Szabados Sán
dorné (és 2 K), Pethő Károlyné (és 2 K), 
Madár Pálné, özv. Salakta Mihályné, özv. 
Borsodi Sándorné, Őri Istvánné, Sziládi 
Györgyné, Bozzai Istvánné, Borsodi Sán
dorné, Vörös Istvánné, Horváth Józsefné, 
Gzeiter Györgyné, Czeiter Istvánné, Gede 
Istvánné, Szalai Józsefné, Pintér Györgyné, 
Doktor Györgyné, Mózes Gyuláné (2 drb). 
Borsodi Istvánné, Bors Péterné, Borsodi 
Józsefné, Tar Istvánné, Nagy Gézáné, Er
délyi Józsefné, Bors Lajosné, özv. Tar Já
nosné, Bogdán Jánosné, Takács Józsefné, ifj. 
Melkovics Jánosné, Madár Jánosné, Fodor 
Mári, Madár Gyuláné'(2 drb), Szalai János
né, Czeiter Gyuláné, Bors Györgyné, Bottyá
nyi Mihályné, ifj. Németh Anorásné, Máj Jó
zsefné, Bottyányi Sándorné, Salakta Gyulá
né, Melkovics Mátyásné, Melkovics Ferencné. 
C satiakró l: Németh Dánielné, Liropakter 
Györgyné, Németh Ferencné, Doktor Sán
dorné, Pellek Józsefné, Pellek Mihályné, i 
Gritz Pálné, id. Pellek Istvánné ; M énfőről: | 
Limp György, ifj. Melkovics Józsefné, Né
meth Istvánné, Salakta Józsefné, Vinkler 
Sándorné (2 drb), Németh Jánosné, özv. 
Salakta Istvánné, Mózes Mártonné, Szalai
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Pálné, Balics Jstvánné, Szalay Györgyné, 
Polgár Sándorné, Rum György, Kovács Jó- 
zsefné, Limp Istvánné, özv. Varga Sándorné, 
Mózes Mihalyné (és négy drb. zsebkendő), 
Pintér Andrásné (és hat drb. zsebkendő). 
— A hadbavonultaknak téli meleg ruhával 
való ellátására adakoztak : Limp Istvánné, 
Bors Mihályné, Limp György 5—5 K ; özv. 
Karácsony Ferencné, Bors Tamásné, Czei- 
ter Gyuláné, Szalai Sándorné, Vinkler S án
dorné 4—4 K ; Szabados Sándorné, özv. 
Salakta Istvánné, Limpakter Györgyné, Vö
rös Kálmánné, Takács Józsefné, Takács 
Sándorné, Pethő Károlyné, Bors Gyüláné, 
Gritz Pálné, Takács Jolán, Takács Sándorné, 
id. Pellek István 3—3 K ; özv. Borsodi Sán
dorné, Horváth Józsefné Czeiter Istvánné, 
Balics Istvánné, Németh Jánosné, Bors Pé- 
terné, Mózes Gyuláné, Melkovics Sándorné, 
Madár Gyuláné, Bors vilma, Pápai Istvánné, 
Szalai Györgyné, Máj Józsefné testvérével, 
özv. Tar Jánosné 2—2 K ; Németh Jolán, 
ifj. Bogdán Jánosné, Németh Pálné, Boczor 
Istvánné, Boczor Györgyné, Győri Istvánné, 
Horváth Jánosné 1—1 K. Németh Lászlóné 
természetben adományozott 2 drb. hósap
kának, 2 drb. hasmelegítőnek valót, 2 pár 
térdmelegítőt és 2 pár érmelegítőt.

A  kem enesm ihályfa i evang nők a Vörös- 
Kereszt részére összegyűjtöttek 50 drb. kis 
vánkost és több ruhanem űt Azonkívül ada
koztak : Ev. nőegylet 30 drb. haskötőt, 
Bince Imréné 5, Páli Sándorné 5, Bertalan 
Józsefné 5, Szabó Ju csa 5, Timo Istvánné 
5, N. N. 5 drb. haskötőt és Szakonyi La- 
josné szintén e célra 1 korona 10 fillért.

A  várpalo ta i gyülekezet és nőegylete szin
tén kivette részét a hadbavonultak segélye
zését illetőleg a szeretet munkájával. Az 
általános mozgósítástól kezdve Varpalotán 
a bevonult családfők gyermekei részére 
„napközi otthon“ létesült, melyben az 5—14 
éves gyermekek nemcsak felügyelet alatt 
voltak, hanem ellátást nyertek és az anyák 
végezhették napi munkájukat és pénzt is 
kereshettek. A jótékony intézmény felállítása, 
fentartása, élelmi cikkekkel és pénzadomá
nyokkal! ellátása körül gyülekezetünk min
den tehetősebb tagja odaadással vette ki 
részét, a jobbmódu családtagok leánynö
vendékei pedig készséggel vállalták a napon
kénti főzést és felügyeletet. A napközi ott
hon körülbelül október közepéig állott fenn 
és teljesítette célját addig, míg a hadbavo
nultak csaladjai megkapták az államsegélyt, 
illetve míg gyermekeiket beiskoláztatták.

A gyülekezeti nőegylet pedig elhatározta, 
hogy szerény tehetségéhez képest meleg 
ruhát küld a hadbavonultaknak, el is kül
dött az országos hadsegélyző hivatal címére: 
50 drb hósapkát, 50 pár érmelegitöt, 26 
drb flanel hasvédőt, 25 drb parchet kapcát. 
A kötési és varrási munkákat szívesen tel
jesítették : Bisztricsány Emma, Róza és Er
zsébet, Biróczki Imréné, Bed nicz Zsig- 
mondné, Borbás Mariska, Pap Annus, Simák 
Margit, Tímár Jánosné, Vajda Mariska, Var
sányi Andrásné, Végh Teréz és Horváth 
Sándorné úrnők és urleányok.

Ezenkívül mint a nőegylet tagjai a saját 
részükről is küldtek a hadsegélyző hivatal
hoz. Bisztricsány nővérek: 6 pár érmele- 
gitőt, 2 drb vánkost 4 huzattal, 2 drb lepe
dőt, 6 pár kapcát, 6 drb haskötőt, 6 drb 
karfelkötő kendőt; Horváth Sándorné: 2 
drb vánkost 4 huzattal, 6 drb hósapkát, 8 
pár érmelegítőt, 6 drb haskötőt, 12 drb kar
felkötő kendőt, 12 pár harisnyát, 12 pár 
kapcát, 12 drb zsebkendőt. A szíves ado
mányokat ez utón köszöni és nyugtázza a 
gyülekezet elöljárósága.

HARANGSZŐ.

A  kissom lyói evang. anyagyülekezeti 
nőegylet 55 koronáért vett pamutot, mely
ből 25 drb hósapkát és 24 pár csuklvóvédöt 
kötöttek a harctéren küzdő katonáinknak 
a következők : Tompa Mihályné, özv. Szabó 
Antalné, H-gedüs Mariska, Koppányi Lídia, 
Mórotz Karola, Balog Stefánia, Varga Sa- 
muné, Varga Dénesné, Varga Ida, Fiiszár 
Eszti, Török Eszti, Kiss Istvánné, Mihe 
Zsófi, Horváth Sándorné, Hisch Tini' és 
Prépost Mári. — A hósapkákat és csuklyó- 
védőket f hó 5-én küldtük be Budapestre 
a Hadsegélyző hivatalnak.

Úgy a nőegylet, mint az egész község 
tagjai adakoztak ezen felül a .Jánosházán 
felállított Vörös-Kereszt kórház céljaira 
nagymennyiségű ágyneműt, alsó fehér ru
hát, élelmicikkeket és nagyobb összeg kész
pénzt is.

Az élelmiszerek adományozása tovább 
is tart, mert a Jánosházán ápolás alatt 
levő 120 sebesült katonát, Jánosháza és a 
szomszédos községek tartják el közadako
z á sé i.

B ü k  község evang. lakosai is kivették 
osztályrészüket azon hazafias munkából, 
mellyel a nemesen érző magyar társadalom 
a hadbavonultak sorsán igyekszik segíteni.

A hadbavonultak hátram aradt család
tagjainak felsegélésére a községi elöljáró
ság 700 koronán felüli összeget gyűjtött. 
A megalakított büki Vöröskereszt egyleti 
fiókra befolyt 1403 K Kórházat szerelt fel 
önkéntes adományokból 12 ággyal. Az evang. 
hívek míg adományaikkal ezen összegek
hez is szépen hozzájárultak, addig a gyü
lekezeti nőegylet egyévi bevételét fordította 
imakönyvek és téli ruhák beszerzésére A 
265 korona összegből 150 példányban 
megvette a „Lelki Fegyver“ című imád- 
ságos könyvet s azt nemcsak az anya- 
hanem a fiókegyházakból hadbavonult ösz- 
szes gyülekezeti tagok részére szétosztotta. 
A fentmaradó összegen pedig pamutot és 
flanelt vásárolt s abból az önként vállal
kozók 74 hósapkát, 43 hasmelegitőt, 29 
pár térdvédőt és 35 pár érmelegítőt készí
tettek.

A munkában résztvevők a következő 
ruhanemüeket készítették :

Balogh Emma 6 hósapka, 5 pár érme- 
legitő, 2 térdvedő. Szabó Irmus katb. 4 
hósapka. Francsics Lina 1 térdvédő. Ma- 
gyarosy Jolán 2 hósapka, 1 térdvédő. Gyu
rácz Lina 1 térdvédö. Kocsis Laura 1 hó
sapka, 2 érmelegdö Németh Teri 2 hósapka,
1 térdmelegilö. Gyurácz Samuné 2 i,ósapka,
2 térdmelegítö. Horváth Lidi 1 hósapka. 
Ábrahám Róza 1 hósapka, 3 tér Imelegítő. 
Kelemen Sándorné 1 térdmelegítö. Görbicz 
Margit 38 hasraelegitő, 2 térdvédő, l  hó
sapka. Hetyésy Lászlóné 2 térdvédő, 3 
érmelegítő. Németh Gyuláné 2 hósapka, 3 
térdvédö, 2 érmelegítő. Gyurácz Zsuzsi 2 
hósapka. Szedenics Istvánné 1 térdvédő. 
Nagy Istvánné 2 pár érmejegítö. Mester- 
házy Margit 1 p térdvédö. Ágoston Ilonka
1 hósapka. Gáspári Erzsiké 1 hósapka, 1 
p. érmelegítő. Hasza Fáni 2 hósapka, 2 p. 
térdvédő, 2 érrnelogítő. Németh Teri kath.
4 hósapka. Keménv Zsuzsi 1 hósapka, 1 
p. érmelegítö. Hasza Jolán 4 hósapka, 1 
térdvédő, 5 p. érmelegítö. Balogh Józsefné
5 p. érmelegítő. Németh Böske 2 hósapka. 
Hetyésy Ilonka 1 p. térdvédő. Fekete Sán
dorné 1 hósapka, 1 p. érmelegítö. Farkas 
Jolánka 12 hósapka, 4 p. érmelegítö. Far
kas Aranka 22 hósapka, 1 térdmelegítö,
2 p. érmelegítö, 5 hasmelegitő.

A fenti célokra tagságidíjaikon kívül kü
lön is adakoztak: Kiss Samuné 4 K, Né
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meth Györgyné 1 K, Weber Ferencné 1 K, 
Gorbicz Margit 1 K, Szabó testvérek 2 K, 
Balogh Sándorné 3 K.

A H a ra n g szó  perselye.
A  befolyó összegből nyer fedezetet a  ter

jesztés, m u ta tvá n yszá m - és ingyen példányok  
költsége, m iért is  a persely t a jó le lkü  ada
kozók pártfogásába  a já n lju k .

A HARANGSZÓ te r je s z té s é re  eddig 
befolyt 113 kor. 80 fill. Újabban adakoztak : 
Perlaky Emma 50 f, Bárdossy Dávid Nagy- 
simonyi 2'50 K, Nagy Sándorné Magyar- 
gencs 50 f, Nagy Jenöné Magyargencs 40 f, 
Somogyi Józsefné Magvargencs 60 f, Nagy 
Györgyné Magyargencs 60 f, Mód Sándorné 
Magyargencs 50 f, felső Mógor Józsefné Ma
gyargencs 50 f, Mógor Sándorné Magyar
gencs 50 f, Sülé Péterné Magyargencs 50 f, 
felső Sülé Sándorné Magyargencs 50 f, 
Molnár László Répcejánosfa 50 f, özv. Ha
gyó Károlyné Budapest 50 f, Ráth Arnold 
Budapest 2'50 K, Barcza Gyula Nemeskocs 
70 f, Gebauer Irma Sződ 1 30 K, özv. Ra
jos Sándorné Alsószeli 50 f, özv. Molnár 
Károlyné Budapest 50 f, Csatáry Sándor 
Szentes 50 f, özv. Duchon Béláné Zombor 
1 K, Kovács Ferencné Őrimagvarosd 50 f, 
Mesterházy Kálmán Tüskevár 2 K, Király 
János Csér 1 K, Bakó Sándor Beled 2 50 K, 
özv. G duly Ferencné Tápiószentmárton 
50 f, Pécsinger János Gór 1 K, Ábel Mik- 
lósné Kula 7'50 K. Összesen 144 korona 40  
fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

D. G. Pécs. Köszönet. Csodálkozom, 
hogy a csomag kése tt; rögtön küldöttük. 
Remélhetőleg megérkezett Előre is köszö
nöm további fáradozását. Üdv. — H. Gy.-né 
Kisbér. Vallásos könyvek árjegyzékét, úgy
szintén különböző nyomású bibliák árjegy
zékét szívesen megküldi a Luther Társaság 
könyvkereskedése, Budapest, VIII. Szent- 
királyi utca 51/a. Tisztelettel. — B. J. Le- 
génd. Inté kedtem, talán összehozzuk. Üdv. 
— M. K. Kispécz. Sajnálom a lapok el
maradását. Valahol útközben tévedhetett 
el, mert a nyomda pontosan elküldte. Azon
nal pótoltuk. Szív. üdv. — J. A. Kiscsa- 
lomja. Köszönöm a fáradozását. Minden
ben a kívánság szerint intézkedtem. — M. 
M. Felpécz. Bocsánat a tévedésért. Helye
sen van felvéve a listába, csak a kiolva
sásnál történt a tévedés. Pótoltuk. Üdv. — 
Sz. F. Sand. A cikk megérkezett, közöljük 
is, de egy kis türelmet kérünk. — M. J. 
Kemeneshögyész. Köszönöm fáradozáso
dat. Igazán jól esett a magyargencsiek lel
kesedése és ragaszkodása. Régen hallgatsz, 
pedig ilyen nehéz időben kétszeres szükség 
van szellemi támogatásra. Üdv. — K. J. 
Dabrony. A múlt évi előfizetés is rendben 
van. A szórvány részére Ígért Írásod nem 
akar megérkezni. Otthon is meleg üdvözlet 
s köszönet a régi, kedves emlék felújításá
ért. Üdv. — H. D. Veszprém. Köszönöm 
a sok fáradságot és utánjárást. Csoporto-

1 W ÍA J A
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san megy 21, címszalag alatt 6 -|- 2 tp. 
=  29, melyből csoportosan 23 megy. Üd
vözlettel. — V. M. Tokaj. Köszönöm a 
fáradozást. A nyomdánál intézkedtem az 
utánküldést illetőleg, csak az első számmal 
van sok bajunk. A bejelentett egyes elő
fizető még múlt évről hátralékban van. Üdv. 
— A. M. Kula. A kérdezett körülbelül 15 
évvel ezelőtt meghalt. Családja nincsen régi 
tartózkodási helyén. Körülbelül 7 gyermeke 
v o lt; Amerikába ment 2 fia, 2—3 leánya 
Budapesten tartózkodott. Ennyit sikerült 
megtudni.

Szalóky Zsigmond
szobrász és Uől'arog-ó

C B L L D Ö M Ö L K Ö N
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.; kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 6

A dunántúli ev. egyesület szép  sz ínes 
konfirm ációi em lék lap ja i megrendelhetők 
K ap i B éla evang lelkésznél K örm enden. 
25 darab ára 5 korona. Csomagolás és posta
díj 1 korona.

Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1914. évi nov. 19-én. 
Búza . . . .  40.40 
Rozs . . . .  32’— 
Zab . . . . 21 50

Az árak 100 kilo- 
grammonkint korona ér
tékben értetődnek.

Ki tud 
r ó l a * ?

Fiam, Németh Már
ton szakaszvezető, 
31. honvédgyalog
ezred 79. menet
zászlóalj 2. menet
század, tábori posta 
102., állítólag szep
tember 11-én Rava- 
ruskánál életveszé
lyesen megsebesült 
és azóta nyoma ve
szett. Kérem mind
azokat, akik róla 
tudnak, értesítsék 
aggódó édesapját. 
Címe: Németh Mar
ton, Bezi (Győr-m.) 

Karrós puszta.

PÖHL GÉPGYÁR
SZ O M B A TH E LY .

Alaplttatoíí 1856, —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótoFok.

T u r b i n á k .
6

M alom berendezések .
Teglagyártó gépek.

a

13

11̂ 9-7̂ 011
Elsonudu harauggyar, «/.erei a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harang fe lszere lő  gyár 6

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 18G8. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: e lső rendű  h a ran 
gok szállítását, régi harangok át- 
ö n tésé t, régi harangok  á tsze re 
lésé t Pozdech-féle fo rgatha tó  ön
tö ttvas-koronára , ese 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. 
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  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

K ívánatra s a já t kö ltségem en  utazom  a helyszínére. "35^2
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Feiwel
utódai

első  m. kir. s z a b a d a lm a z o tt  isk o lap ad -g y á r,

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.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tca  13.

Árjegyzék ingyen és bérmentve!

ANGSTER JÓZSEF és FIA
or^ona^pitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleninnii éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíthatott 1867-ben.

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

A jánlják kitűnő h an 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 iu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
E le k tro m o s fú jta tó  k észü lék ek . 0

I Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Miiipar“  szerkesztősége. , 
4 ^  .  ■ — i i — ■ —

S. K O V A 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 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 reszeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. ElváUalja 

azok javítását és hangolásit. 6

Nyomatott Wellisch Béla viUamüzemü 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 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.
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R te királyod jö n !...
Szomorú ádvent.
Máskor ujjongó lélekkel nyitjuk fel 

szívünk ajtaját s boldogan várjuk, 
hogy bevonuljon életünkbe a szere
tet örökkévaló királya.

Most elszorul szívünk. A fehér hó
lepel, mint valami halotti szemfedél 
borul a világra. Ha a távolba, nézünk: 
pirosló foltokat lát szemünk. Harc
mezőn küzdő fiaink vérét.

A te királyod jön ! Nyissunk előtte 
ajtót, fogadjuk szívünkbe. Végtelen 
nagy szükségünk van arra az Istenbe 
vetett bizodalomra, melyet csakis ő 
erősíthet szívünkben. Szükségünk van 
8rra a nyugalomra, melyet csak az 
érez, aki benne veti reménységét. 
Arra a szeretetre, melyre ő kötelezte 
lelkünket.

íme nézzétek, a mi királyunk jö n ! 
És mindent magával hoz, amire szük
ségünk van. Jézus jön 1

Pálmalevelet tart kezében s szere- 
tetet hoz szívében. Ahova az ő sze- 
retete elhatol, ott kihull a fegyver s 
az emberek pálmalevelet vesznek a 
kezükbe.

Jövel azért Jézus! Hozz békességet!

I  M  A . ,
Irta: Hering János.

Népeknek hatalmas Istene, szerető 
mennyei Atyánk!

Te irányítottad az emberiség útjait 
végeden idők óta, te vezetted az 
összes nemzeteket sötét századok 
útvesztőin keresztül. A te jóságodat 
érezte ennek a világnak minden 
lakója.

Te terjesztetted ki védő karjaidat 
a mi gyermekségünk bölcsője fölé 
és azóta is a te bölcsességed intézte 
életünknek változásait.

Amikor bűnbe estünk, haragod 
javító viharát küldötted mifölénk, de 
valahányszor bűneinkből hozzád for
dultunk és bocsánatodért imád
koztunk : te mindig meghallgattál 
bennünket.

íme Atyánk, újra csak tehozzád 
fordulunk, a mi nagy megpróbálta
tásunk idején. Tekints le reánk és 
hallgasd meg könyörgésünket.

Megsokasodtak a mi bűneink s 
jóllehet te hosszú-tűrő voltál és időt 
adtál a megtérésre, mi könnyelmű 
lélekkel mégis csak újabb bűnöket 
halmoztunk a régiekre.

Képmutatók voltunk. Folyton aj
kunkon lebegett a te szent neved, 
de a szívünkben messze jártunk te
tőled. Dicsekedve hirdettük keresztyén- 
ségünket, de tetteink szíveinknek 
pogányságát mutatták. E Ítéltük azo
kat, akik nem akartak tudni terólad, 
de azért mi magunk is földi istene
ket imádtunk a te szent neved színe 
alatt.

Nagyra voltunk a mi műveltségünk
kel. de a lelkünk műveltségét, amely 
a szeretet, egy gondolattal sem gya
rapítottuk.

S íme, most összeomlott a mi 
képmutató keresztyénségünknek, a 
mi hazug műveltségünknek Bábel- 
tornya és mi a romok alul kiáltunk 
hozzád: bocsáss meg minékünk.

Mert hozzú időn összehalmozott 
gonoszságunk zúgó vihart támasz
tott felettünk, a nemzetek, akiknek 
vállvetett munkával a te békességes 
országodat kellene terjeszteniük, most 
egymással szemben állva, a háború 
minden borzalmas eszközével pusz
títják egymást.

Apáink, fiaink, testvéreink, roko
naink, ezer éves nemzetünk színe- 
virága, kimondhatatlan nélkülözések
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közepette áll a harctéren, szembeállítva 
más népek jobb sorsra szánt fiaival.

Szerte a hazában pedig, de elle
neink földjén is, kínzó bizonytalanság, 
aggodalom, nem egy helyen éhínség 
és betegség alakjában érezteti hatá
sát a gyilkos küzdelem.

Megérdemeltük Uram. De még 
soha, mióta az emberiség eszmélni 
tűd, nem volt ilyen nehéz mi rajtunk 
a te sújtoló kezed nyomása.

Könyörülj hát rajtunk és a mi 
bűneinken. Vedd le rólunk a mi nagy 
keresztünket.

Nem kérjük mi tőled, hogy pusz
títsd el azokat, akik velünk szemben 
állanak, — ha ezt tennénk, imánk 
nem volna Krisztusnak szelleméből 
való, aki arra tanított bennünket, 
hogy még ellenségeinket is szeressük 
— csak azt kérjük, hogy ne engedd 
porba dönteni az igaz ügyet.

S mivel mi ú^y érezzük, hogy a 
mi ügyünk az igaz ügy — hiszen 
nemzeti létünk, ezer eves hagyo
mányaink és vallásunk forog kockán, 
hiszen, ha nem védekezünk, akkor 
elvakult ellenfeleink végig dúlják ha
zánkat, — azért arra kérünk: ne 
engedd, hogy elbukjunk a népek 
e nagy zűrzavarában, ne engedd, hogy 
fiaink karjai ellankadjanak a haza 
védelmében.

És őrizd meg azokat a harcosokat, 
akik a háború borzalmai közben 
megkomolyodott szívvel hozzád te
kintenek fel, engedd, hogy viszont
láthassák övéiket.

Tekints le kegyelmes szívvel azokra 
is, akik itihon aggódva várják a leg
kisebb híradást hadbatávozott sze
retteikről.

De UramI mindazáltal ne úgy le
gyen, amint mi akarjuk, hanem amint 
te akarod.

Hiszen te tudod, hogy minek kell 
történnie. És ha talán azt végezte 
volna rólunk bölcsességed, amiről 
beszélni is borzalmas, amire gondolni 
is alig m erünk... Uram! akkor is 
megnyugszunk a te akaratodon.

Csak arra kérünk, hogy akkor se 
hagyj el bennünket. Csak arra ké
rünk, hogy ha talán a mélységből 
kiállunk hozzád, emelj fel bennünket. 
Hegeszd be szívünk sebeit, add vissza 
önbizalmunkat, hitünket, hogy új 
életet kezdhessünk a romokon. Hozz 
mireánk jobb jövőt, hogy megújulva, 
újjászületve, minden erőnket a te 
országod építésére használhassuk.

Engedd Uram, hogy még a vesz
teségből is nyeresége legyen a mi 
lelkűnknek. A mi Urunkért, a Jézus 
Krisztusért kérünk. Amen.

HARANGOZÓ.

Lelkészek a harcmezön.
Érdekes írás fekszik előttünk. A 

pozsonyi theol. akad. ifjúsága elha
tározta, hogy a hazát fenyegető nagy 
veszedelmek ostromában nemcsak se
gítő munkájával dolgozik hazájáért, 
hanem ifjú életét, erejét is feláldozza 
s harcmezőre viszi. Az akad. ifjúság 
kimondta tehát, hogy lemond arról 
a törvény által biztosított jogáról, 
mely felmenti a fegyverviselés köte
lessége alól. Zászlót bont s a harc
mezőre hívja pályatársait. A lelkese
dés tüzében született meg a határozat 
s a honszerelem tiszta ereje vezette 
a lelkek elhatározását. Nem tudjuk: 
hova vezet ez a mozgalom, de szív
ből óhajtjuk: végezze el mindenki sa
ját lelkiismeretével azt, vájjon hol és 
hogyan szolgálhatja leginkább és leg- 
eredményeseboen hazáját.

Az érdekes okmányt emlékeztetőül 
itt közöljük:

Kedves Pályatársak!
Ifsúságutik f. hó 6-án tartott gyűlésén 

egyhangú lelkesedéssel a következő hatá
rozatot mondotta ki: „A magyarhoni ág. hitv. 
ev. keresztyén egyet, egyház pozsonyi theol. 
akadémiájának Ifsúsaga tiszteletteljesen 
hozza a Nagyméltóságú M. kir. Honvédelmi 
Minister Úr Őkegyelmességének nagybecsű 
tudomására, hogy az 1912-i véderötörvény 
29. §-ában biztosított hadmentességi ked
vezménnyel a jelen nehéz viszonyokra való 
tekintettel élni nem kíván és magát összes
ségében és egyenként bárminemű alkal
maztatásban a honvédelem rendelkezésére 
bocsátja.“

Kedves Barátaink 1 A nemes elhatározá
sok, a tettek idejét éljük, amelyben min
den kicsinyes szempontnak el kell törpülnie. 
Ellenségeinknek megszámlálhatatlan soka
sága mint vészes fergeteg tör közös anyank, 
a magyar haza ellen. Vitéz katonáink, köz
tük apáink, testvéreink titáni hősiességgel 
állják a harcot. Csatáról csatára győzel
mesen haladnak. De soraik fogynak, új 
erőt, új lelkesedést kell beiéjök öntenünk.

Szent meggyőződésünk, hogy a magyar 
theológus ifjúság, amelynek jövendő hiva
tása az erkölcsi eszmény s a kötelességek
nek a legjobb képesség szerinti teljesítése 
és hirdetése, nem nézheti ölhetett kezekkel 
azt a harcot, am elyet a z  ö békés jövőjéért, 
a z ö jövendő m unkálkodásának b iztosításáért 
is  v ívn a k  v é re in k !!  Avagy fedezheijük-e 
törvényadta kiváltságunkat a bib ia szelíd, 
békess’ gre intő szavaival ? Krisztus Urunk 
korbáccsal tisztította meg a jeruzsálemi 
templomot, hát akkor mi gyakorló emberek 
tétlenül nézzük, mint tör szentélyünkre, 
édes magyar hazánkra kúfár lelkű ellensé
günk ?

Barátaink 1 Ha száz meg ezer szentnek 
hitt kötelék tart is vissza attól, hogy fegy
ver után nyúljatok, szakítsátok ki mind 
egvtől egyig, ne legyen ma másnak lako
zása ti bennetek, mint Istenteknek, hazá
toknak. Itt az idő, bizonyítsuk be, hogy 
nem léleknélküli deklamáciok voltak már
ciusi szózataink, hogy az a dörgedelmes 
„Talpra magyar* nem betanult álpátosz
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volt, hanem hazaszeretettől áthatott igaz 
szív dobogott a szavak, a hangok mögött.

Fiúk, a zászló kibontva. . .  Alatta mi 
77-en. Kicsiny csapa t. . .  Növekednünk kell. 
Számítunk reátok.

Hazafias üdvözlettel

A pozsonyi evangélikus theológusok.

Világi uram kapzsisága.
Elbeszélés. I r ta : N ovak Gynla.

Világi János gazd’ uram portáját 
mindenki ugyancsak megnézte, ha 
az útja a falun vezetett keresztül. 
Formás gangos ház volt, cserepes 
fedéllel. Három ablakkal bámult át a 
túlsó sorra a Szomorú Andrásék 
szegényes vityillójára, váltig töprengve 
rajta, hol fér el benne az a nyolc 
gyerek, meg az a tenger sok szegény
ség, ami mind a hámlott fedele alatt 
szorongott.

Bezzeg a Világi gazd’ uram háza 
majdhogy nem kúriává nőtte ki már 
magát. Nem is számítva a sok szép 
magtárt, kamrát, felszert, magában a 
házban is két szoba nyílt a pitvarból 
az utcára, egy meg az udvarra vi
gyázott. Többen is elfértek volna biz’ 
abban, de csak hármacskán ődöngöt- 
tek a három szobában. Mert Világi 
Jánosnak a szelidképü feleségén kí
vül még csak az egy Pista fia volt. 
Többet nem is adott neki a jó Isten, 
amit Világi uram szerint jól is csele
kedett, mert így majd nem kell a fiú
nak kivel osztoznia. Divatos beszéd 
ez, de a jó asszony mégsem helye
selte, mert csak mindig azt mondotta 
erre a férje urának:

— Mit ér majd, ha az se lesz sok
kal elégültebb, mint kigyelmed, apju- 
kom I Lám, a Szomorú Andrásnak a 
nyolc gyerekhez neje sincs, mégse 
hallottam még soha panaszkodni. — 
Kend meg még sohase mondta, mióta 
egy kenyérből eszünk, hogy meg van 
elégedve azzal, amije van.

Hát az már igaz, hogy Világi Já
nos sohasem volt megelegedve sem
mivel. Tudja az ég, hogy van az, de 
a gazdagság egészen olyan, mint a 
részegség: aki egyszer a rabigájába 
került, sohase telik be vele. Aztán az 
is olyan különös, hogy a pénz is ott 
gyűlik halomra, ahol úgyis van. Olyan 
mint a szemét, amelyet a forgószél 
ott rak le, ahol anélkül is garmadá
ban hever.

Most is ugyancsak nagy örökség 
vár Világi Jánosra. A szomszéd vá
rosban lakott egy öreg rokona. Gaz-
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dag, nőtlen ember, de annál szegé
nyebb volt a rokonsága. Nem volt 
nagyobb öröme, mintha másoknak 
örömet szerezhetett. Most is arra ha
tározta magát, hogy magát is, atya
fiait is boldoggá teszi azzal, hogy 
még életében megmondja kinek-kinek, 
mit szánt neki örökségül. Hadd örül
jenek előre a jövendő gazdagságnak.

Az atyafiak ugyancsak szét voltak 
szóródva. Szegénysorban lévő ember 
sokszor szakad idegenbe szerencsét 
próbálni. Jó előre megírta hát min- 
deniknek, hogy az ő nevenapján, jú
nius 25 én, akik az örökségre just 
formálnak, minden esetre jelentkezze
nek érte, mert aki idején ott nem lesz, 
az bizony nem kap semmit. Ezért is 
a délelőtt folyamán hites emberek 
veszik majd írásba, ki volt ott s ki
nek mi jutott; aki hát elmarad, ma
gára vessen, ha mit se kap, mert el
maradását úgy veszik, hogy nem akar 
az örökségben részesedni.

Hogy Világi János nem akarna ? 
Dehogyis nem akar. Hátha nem is 
a városba, hanem a tizedik várme
gyébe kellene utána mennie, ott
hagyná-e ? Igaz, hogy rosszkor, a leg
nagyobb munkaidőben tartja a gaz
dag rokon az osztozkodást, de már 
ezen nem lehet segíteni. Hát hogy a 
munkától legalább embert, lovat ne 
vonjanak el, úgy határozták, hogy 
gyalogszerrel lódulnak be a városba. 
A nyári délelőtt úgyis hosszú, a vá
ros sincs messze, még akkor is oda
érnek idején, ha útközben a kis ta
nyára betekintenek.

Világi János nagy szerencséjének 
hamar hire futott. Meg is bolygatta 
az irigyei lelkét. Mert voltak irigyei 
neki is. De olyan egyse volt köztük, 
mint Fekete Péter. Gyerek korától 
fogva mindig éreztette Világi János
sal, hogy ellenese. Irigyelte az elő
menetelét, szaporodó gazdaságát, nö
vekedő nyáját, a jármos ökreit, a szép 
házát, a jó feleségét, a derék fiát és 
mindenét, amije csak volt. Most is, 
hogy az örökség hire a fülébe jutott, 
se éjjele, se nappala azóta. Neki azt, 
ha törik, ha szakad, meg kell aka
dályoznia. Nincs ugyan belőle semmi 
haszna, de ne legyen másnak se. 
Mert az igigység rettentő egy beteg
ség, melyből haszna senkinek sincs,

amelynek a nyomán csak kár és pusz
tulás sarjad. És Fekete Péter elhatá
rozta, hogy ha a fele vagyona rámegy 
is, de Világi János szerencséjét meg
akadályozza. De mikép ? De mivel ?

Teltek-folytak a napok s lassan 
szépen elérkezett június 25 ike is. 
Alig kezdte magára hagyni a többi 
égi pajtás a hajnalcsillagot, már tal
pon volt a Világi porta. Előkerült a 
rojtos tarisznya, amelyből szinte ki
kandikált a telt kulacs mellett szo
rongó friss, fehér cipó. Az asszony 
csinos kis kosara is alig bírta ölében 
tartani a pogácsás zacskót. A Pista- 
gyerek vállát is félrenyomta egy ter
metes iszák, de az csak a kis tanyára 
valót cipelte magával, mert őt nem 
akarta a nagy munkaidőben a városba 
nógatni a gazda.

Mikorra a nap bíboros sugarai 
annyira megemberkedtek, hogy vilá
gosan meg tudták mutatni az úton 
átvágó bogárka nyomát is, akkorra 
a Világi família már a kis tanya kö
rül járt. Hogy egy kissé szétnézze
nek, bementek s lerakták az úti kész
séget. De melyik gazda az, aki a 
terhe alatt hajladozó, éredező termé
séi csak úgy egy-egy pillantással öleli 
át ? Bizony jól a fejük fölé kereke
dett már az Isten ragyogó szép napja, 
mikor az asszony nógatására végre 
megint útnak kerekedtek.

Útközben nem igen eredtek beszéd
nek, csak néha-néha dörmögte el 
János gazda az útszéli gabona kalá
szait nézegetve nagy megelégedéssel: 
Az idén jó termésünk van. Az any
juk tudta, hogy erre neki nem szük
séges felelnie, csendesen ballagott 
tovább. Egyszer csak János gazda 
hirtelen megáll, lehajlik a földre:

— Nini anyjuk, nézd csak, egy 
hatost találtam. — Nyomban fel is 
vette, meg is mutatta.

— Az ám, de nézze csak apjukom, 
itt meg egy másik. Mondja az asz- 
szony egy lépéssel odább.

— No de ilyet! Ki veszíthette el ?
De még ki sem csudálkozhatták

magukat, mikor megint egy hatost, 
majd ismét egy másikat találtak. Az
után, amint tovább mentek, hol egy 
pár krajcár, hol egy hatos akadt 
eléjük.

így érkeztek ahhoz a fordulóhoz,

amely a város alatt levő kis erdőbe 
vezetett. Látják ám, hogy azon az 
úton is itt-ott már messziről felcsil
lan a ragyogó napfényben egy-egy 
fényes pénzdarab.

— De már ezt csak nem hagyhat
juk itt, úgy e anyjuk ? — mondja Já
nos gazda felindulva s szinte bele
izzadva a nagy, buzgó keresésbe.

— Jó, jó apjukom, de sok időt nem 
fecsérelhetünk el, mert az idő múlik, 
majd eltalálunk késni az örökségtől, 
mondja a higgadtabb asszony.

— Ugyan ne okoskodj! — feleli 
a gazda, hiszen bolond volna, aki a 
pénz mellett elmenne, amikor a lába 
alatt csillog.

— Csak el ne késsünk.
— Hát ki akar elkésni ? Én ugyan 

nem. Hiszen már itt a város az or
runk előtt, egy kettőre bent vagyunk. 
Aztán ne félj, nem tartják az osztoz
kodást olyan nagyon pontosan. De 
ha tartják se hagyom itt ezt a pénzt. 
Mert aki ezt elhullajtotta, nem csak 
aprót vihetett az magával. Ráakadunk 
mi még a nagyjára is. Talán letele
pedett itt a kis erdőn valahol, aztán 
a lyukas zsákját letette. Ott lesz a 
dandárja, csak gyerünk a pénz nyo
mán tovább.

így biztatta az asszonyt a gazda, 
akit már teljesen hatalmába kerített 
a kapzsiság ördöge. Ott bolygott a 
kis erdőben s hol jobbra, hol balra 
talált egy-egy hatost, sőt a többi kö
zött még egy forintot is. Ez aztán 
végkép megbolondította. Itt sok pénz
nek kell lenni valahol. S kereste, ku
tatta órákon át mind lázasabban, mind 
nagyobb türelmetlenséggel, hogy 
szinte izzadt bele az üstöké. S ha az 
asszony néha nagy felve a városi 
Örökségre figyelmeztette, már rá se 
hallgatott. Csak kereste, hajszolta a 
szerencséjét, amely olyan közelről 
mosolyog feléje.

Órák teltek, hatosok fogytak, a 
nap is kívánkozott már ölelkezni 
a földdel, a két öreg hát nagy fárad
tan, egészen kimerülve s kiéhezve 
elhagyta az erdőt. Útközben falogat- 
tak egy-két pogácsát, mert a nagy 
keresésben enni sem értek rá. Men
nél jobban közeledtek a városhoz, 
annál szorongóbb érzés fogta el a 
lelkét Világi Jánosnak. Hátha már

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 7
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 58 millió K évi áruforgalommal.



52 HARANGSZÓ. 1914. november 29.

elkéstek és csakugyan nem kapnak 
az örökségből semmit ?

Végre odaértek a gazdag rokon 
házához.

— Jó napot adjon az Isten, ked
ves bátyám, mi is megjöttünk.

— Jó este is megjárná már János 
fiam, feleli az öreg.

— Igaz biz’ az, egy kicsit meg
késtünk ebben a nagy dologidőben, 
mentegeti magát Világi.

— Nem kicsit késtetek ti meg, 
fiaim, hanem egészen.

— Mit, csak nem történt meg az 
osztozkodás nélkülünk ? hüledezett 
János gazda.

— Meg biz’ az fiam, megtörtént. 
Mind megkapta, ami után járt. Szá
mítottam rád is, de hát nem jöttél.

Világi Jánossal forogni kezdett a 
világ. Siránkozó hangon mondotta: 
De édes bátyám, úgy-e csak tréfál 
velem. Hiszen tudhatta, hogy én is 
számot tartok az örökségre. Nem 
azért maradtam el, mert lemondtam 
róla, hanem mert útközben fönnakad
tam. Látja, nézze, pénzt találtam. 
Krajcáronként, hatosonként, forinton
ként egész zsebre valót. Nem hagy
hattam ott, mikor úgy kínálkozott.

— Fiam, a kapzsiságod vert meg. 
Krajcárokon most százakat vesztettél. 
Tudtad, hogy ma osztozkodás lesz. 
Mégis elmaradtál, mert a kapzsiságod 
tőrbe csalt. Valaki félre vezetett. Jól 
ismert, aki tette. Ma reggel itt járt 
Fekete Péter. Tudom, hogy ellensé
ged. Mikor a sok rokont itt látta, be
kiáltotta a kapun: Hat Világi János 
itt van-e már ? Nincsen, felelte valaki. 
Nohát nem is lesz, mondotta nagy 
nevetve Fekete Péter és elment be
felé. Ez ejtett meg tréfából és irigy
ségből. Viseld a sorsodat fiam, a ma
gad telhetetlensége ütött el a soktól, 
mert a kevés hálójába csalt.

Csak úgy tántorgott a portáról ki
felé Világi János. Mikor az utcára ért, 
a sarokról a Fekete Péter arcát látta 
feléje vigyorogni.

— Talán az örökséget viszi kend 
a tarisznyában ? Kiáltotta neki oda 
messziről!

Világi Jánost elfutotta a méreg. 
Fogta, belemarkolt a nagy kínnal 
összekeresgélt drága pénzbe és ma
rékkai vágta Fekete Péter után. De az 
már akkor nagy nevetve tovább ment.

Világi János pedig szégyenkezve 
és bánkódva szótalanul ballagott az 
esti szürkületben hazafelé.

* **
Mikor ezt a történetet meghallottam, 

önkéntelenül is arra gondoltam, hogy

Világi János — maga az ember. Az
zal is tudatta jó előre a kegyelemből 
kifogyhatatlan Isten, hogy nagy örök
séget tartogat a számára s az ő ne
vének dicsőséges nagy napján szét 
fogja azt osztogatni. Mit sem köt ki 
érte mást, csak azt, hogy az ember 
számítson rá, el ne feledje, járjon 
utána, személyesen kérje azt. De a 
világi gyönyörűségek haszonhajhászat, 
a garasoskodó kapzsiság feledteti a 
nagyobb célt, a szentebb örökséget. 
A leggyengébb oldalán támadja, a 
legnagyobb gyarlóságánál fogva ejti 
el a gazdag örökségtől az embert.

Az ut, amelyen az örökség után 
kell járnunk maga az élet. Indulata
ink, vágyaink, múló örömeink szere- 
tete sohase térítsen le mellék utakra, 
hanem csak tartsuk szem előtt az 
egyetlen főcélt: a mennyei örökséget.

A mi nevünk.
Irta: Balikó Lajos.

(Folytatás.)

A harmadik név az ág. hitv. evan
gélikus nevezet. Ez a név két részből 
áll s ennek megfelelően két igazságot 
tartalmaz. Az egyik igazság, hogy mi 
evangélikusok, vagyis olyan keresz
tyének vagyunk, kik hitük igazságait 
az Istennek kijelentéséből az evangéli- 
omból merítik s kik élet dolgában az 
evangéliomhoz szabják magukat. A 
másik igazság arra utal, hogy az evan- 
géliom tartalmát olyan értelemben fog
juk fel, ahogyan azt az ágostai hitvallás 
megállapítja. Hitünk forrása s életünk 
zsinórmértéke az evangéliom s csak az 
evangéliont. Mivel azonban az evan
géliom a hitigazságokat nagy terjede
lemben foglalja magában, azért szük
séges, hogy annak főtartalma röviden 
s áttekinthetően is összefoglaltassék.

Ez történik meg az ágostai hitval
lásban, amely tehát hitvallás, vagyis 
olyan irat, amelyben az egyház hité
ről tesz vallomást. Az evangéliom 
egyházához tartozók először a német- 
országi Augsburg, magyarosan Ágosta 
városában tettek vallást hitükről. Itt 
olvasták fel azon iratot, melyet aztán 
ágostai hitvallásnak neveztek el. V. 
Károly császár ugyanis felszólította 
az újítókat, valamint a régi hiten le
vőket is, hogy hitük főtartalmát fog
lalják össze röviden s az Augsburgban, 
1530-ban tartandó birodalmi gyűlésen 
mutassák be. A római egyház hívei 
e felszólításnak nem tettek eleget. A 
reformációhoz tartozó rendek meg

fogadták a császár rendelkezését s 
közülök többen készítettek hitvallást. 
Mikor azonban a Melanchton által 
készítettek s Luther által is jóváha
gyott hitvallást megismerték, a többit 
elejtették, ehhez csatlakoztak s ezt 
az iratot olvasták fel a gyűlésen. Mi
vel pedig a ref. hívei később is ezt 
az iratot tekintették hitük summájá
nak, azért a ref. híveit 1530 óta az 
ágostai hitvalláshoz csatlakozottaknak 
vagy ágostai hitvallásuaknak nevezik.

Használatos a név manapság is s 
tulajdonképen ez a mi hivatalos ne
vünk. Ha vallási hovatartozandósá- 
gunkról kell számot adnunk, nem az 
előbb említett két nevet használjuk, 
hanem a harmadikat: ágostai hitval
lású evangélikus keresztyéneknek ne
vezzük magunkat. Utal bennünket e 
név arra, hogy mik vagyunk s minek 
kell lennünk. Evangélikusok vagyunk, 
vagyis olyan emberek, kik az evan
géliumból merítjük lelkünk táplálékát 
s kik életünkben az evangéliomhoz 
ragaszkodunk; és ágostai hitvallásuak 
vagyunk, vagyis olyan keresztyének, 
kik az ágostai birodalmi gyűlésen fel
olvasott hitvallásban látjuk hitünk fő
tartalmát s akik ezen hitről bátran 
vallást is tesznek. Amiről hitbeli elő
deink az augsburgi gyűlésen a császár f 
és rendek előtt vallást tettek, azt mi 
sem rejtegetjük, hanem azt bárhol és 
bárki előtt valljuk is.

Az ágostai hitvallású evangélikus 
név tehát kifejezi azt, hogy mi nem 
kerüljük a világosságot, tudván azt, 
hogy a mi hitünk jó s kiállja a vilá
gosságot, sőt éppen a világosságban 
tündököl teljes szépségében. Olyan 
a mi hitünk, mint a drágakő, világos
ságot áraszt s a világosságban ra
gyog.

Ez az erő azonban csak akkor lesz 
nyilvánvaló, ha mi kifejtjük és érvé
nyesítjük. Tartozunk tehát azzal, hogy 
hitünket megbizonyítsuk. Tartozunk 
ezzel önmagunknak, felebarátainknak 
a mi Urunknak, önmagunknak, mert 
a mi érdekünkben áll, hogy bennün- ;
két embertársaink igazán megismer
jenek s valódi értékünk szerint becsül
jenek, de tartozunk ezzel embertársa
inknak is, hogy az igazságot ők is 
megismerjék, megszeressék s elsajá
títsák. Végül tartozunk ezzel a mi 
Urunknak is, mert kötelességünk az 
ő nevének hirdetése, megdicsőitése, 
valamint az üdvözítő evangéliomának 
terjesztése.

Kérdés azonban, vájjon teljesítjük-e 
mi ezt a kötelességet, melyet nevünk, ' 
kiváltképen az evangélikus név, tőlünk 
megkövetel ? Ebben a tekintetben azt
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hiszem egyikünknek sem tiszta a lelki
ismerete. Sokat mulasztottunk és so
kat mulasztunk. Evangélikusoknak 
neveztetünk, de nem vagyunk igazán 
azok. Vajha ezt mindnyájan beismer
nék s komolyan megszívlelnők. Vajha 
mi mind szent fogadást tennénk, hogy 
ezután főtörekvésünk lesz nevünkhöz 
méltóan élni.

Három névről szólottunk most. Mind
egyik névnek más és más az eredete, 
de jelentősége jóformán azonos. Ha 
közülök bármelyik illik ránk, akkor 
a másik kettőt is joggal alkalmazhat
juk magunkra. Szégyelnünk egyiket 
sem kell, mindegyik becsületünkre 
válik, ha mi magunk becsületet szer
zünk neki. Az ősök megtették e te
kintetben a magukét, éppen azért mél
tán várható, hogy az utódok, a most 
élő nemzedék is hű legyen az apákhoz. 
A múlt dicsőségéből megélni nem le
het, csak a jelen munkája biztosít
hatja gyarapodásunkat, fennmaradá
sunkat. Azért a jelenben éljünk ne
vünkhöz méltóan: legyünk azok, ami
nek a név bennünket mond.

Szép boldog jövő vár egyházunkra, 
ha minden fia tudatában van hivatá
sának s e hivatást a maga körében 
a maga erejéhez mérten teljesíti is. 
Másokért jót nem állhatunk, magunk
ért felelősek vagyunk. Magunkért 
igenis számadással tartozunk: a tör
ténelem, az utókor egyaránt megítél 
bennünket s megítél az Úr Jézus is, 
úgy cselekedjünk azért, hogy neki 
kárhoztatni ne kelljen bennünket.

(Vége.)

Karácsony ünnepe a 
kórházakban 

é s  a h a r c m e z ő n .
Közeledik karácsony szent ünnepe. 

Néhány hét választ el attól a szent 
naptól, melyen földre szállt az örök 
szeretet és békesség. Megtelnek a 
templomok s a csöndes boltívek alatt 
felcsendül az ének: „Boldog örömnap 
derült ránk!“ . . .  Hány szív meg
nyugszik, hány lélek gyötrelme el- 
csöndesedik, midőn újra hallja az Is
ten igéjét: „Ma született néktek a 
Megtartó! “

Ebben az esztendőben szomorúság 
húzódik karácsonyi örömünkbe. Majd
nem minden családból hiányzanak 
néhányan. Nincs otthon a kenyérke
reső apa, a fiú, a testvér, a férj. Mi
kor eljön a szent ünnep, nem hallják 
a templomba hívogató harangszót, kinn 
feküsznek a hóval fedett lövészárkok
ban, vagy idegen város kórházában.

A jó magyar szív megmozdult, 
gyűjtögeti az ajándékokat a harcme
zőn küzdő katonák és sebesültek szá
mára. Meleg ruhát, szivart, süteményt, 
hasznos apróságot halmoznak össze 
s mindazt elküldik nekik. Jól teszik 1 
A jó Isten áldja meg az embereket 
ezért az újabb jóságukért 1

De ne elégedjünk meg ezzel! Mert 
nem az ajándék teszi ünneppé kará
csony napját, hanem az örökkévaló 
isteni ige, mely megmutatja a földre 
szállt mennyei szeretetet, az égbe 
vezető isteni kegyelmet. Szegény ka

tonáink nem jöhetnek templomba 1 
Nem hallják az ünnepi prédikációt, 
nem énekelhetik a koráit- Hát pró
báljunk segíteni ezen a szomorúságon. 
Tegyünk valamit, hogy templom le
hessen a lövészárok, a kórház s min
den magyar katonánk erősíthesse szí
vét, lelkét karácsony szent ünnepén.

Ezt az igazán magasztos célt szol
gálja az a kis füzet, mit Kapi Béla 
körmendi lelkész írt. „Karácsonyi 
ieenet“ a címe s a karácsonyi ünnepi 
istentisztelet egész anyagát egybe
foglalja. Van benne a harcmezőn 
küzdő katonához és sebesülthez inté
zett karácsonyi elmélkedés, imádság, 
karácsonyi ének, szóval minden, ami 
az istentisztelethez szükséges. Vigasz
talást, erőt, bizodalmát, reménységet 
önt a küzdő katona leikébe, pedig 
erre ugyancsak nagy szükség van 1

Már előre felhívjuk erre a köny
vecskére a figyelmet. Ára 8 fillér lesz. 
50 drb 3 K, 100 drb 7 K. Jól teszik 
családaink, ha mielőbb megszerzik és 
elküldik táborban lévő kedveseiknek.

De ugyanekkor kérő szóval fordu
lunk a gyámintézetekhez, nőegyletek
hez, gyülekezetekhez Tegyék maguké
vá ezt az ügyet 1 Áldozzanak erre a célra 
néhány koronát. Ha mindegyik néhány 
száz példányt rendelne s elküldené 
a táborba, kórházakba, akkor kará
csony napján templommá lenne a 
legtávolabbi lövészárok és kórterem is s 
felhangzanék mindenütt a vigasztaló 
ének: „Boldog örömnap derült ránk, 
vigadjon szívünk, zengjen szánk!. . . “

Tegyük meg ezt, mert ez a mi 
kötelességünk 1 . . .

T érik é  ese te .
Irta: Csitt- Károly.

A kis Tériké a kert végében álló, • 
terebélyes körtefa alatt állt, sóvárgó 
tekintettel lesett föl a fára. Azt leste, 
várta a kicsike, hogy mikor hull le 
róla egy-egy érésnek indult, férges 
körte? Ámde mielőtt lehullt volna 
számára egy gyümölcs, szólította édes
anyja a konyhaajtóból:

— Gyere hamar, leányom! Elkül
delek a boltba élesztőért.

Tériké, mint aféle jó szófogadó 
leányka, futott azonnal édesanyjához, 
aki a jobb markocskájába két darab

két fillérest tett, azzal az utasítással, 
hogy kérjen érte a boltban élesztőt. 
Egyúttal tett a Tériké bal markocs
kájába is egy darab két fillérest s azt 
mondta neki:

— Ezért pedig kérj magadnak 
cukrot, leányom, de sokáig el ne 
ácsorogj az utcán, mert az élesztőre 
szükségem van. Kenyeret sütök.

Teiike szaladt erre a fölszeg felé, 
ahol ugyanis a szövetkezeti bolt van. 
S míg lábacskáit fürgén rakosgatta 
előre, folyton mondogatta fennhangon, 
hogy hiba ne legyen a dologban:

— Ezért élesztőt, ezért cukrot 1 
Ezért élesztőt, ezért cukrot I. . .

A bolt ajtóig rendben ment a do
log : nem tévesztette össze a mar- 
kocskáiban szorongatott filléreket, ha
nem mikor a boltos bácsi előtt állt, 
már így adta elő kérését:

— Ezért az egy pénzért kérek bol
tos bácsitól élesztőt, a kettőért pedig 
nekem cukrot!

— Tán megfordítva mondta édes
anyád, kis violám ? Hisz’ mindig négy 
fillérért vitetett eddig élesztőt, — fi
gyelmeztette a boltos bácsi Terikét.

— Igen, úgy mondta édesanyám, 
de elfelejtettem 1 — mondta Tériké 
némi kis ijedséggel.

így tehát nem lett semmi baj. Édes-
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anyja utasítása szerint történt meg 
a vásárlás s Tériké illedelmesen kö
szönve, kilépett már a boltból, mikor 
a szomszédék Zsuzsikája jött szintén 
élesztőt venni.

— Várj meg Teri, én is rögtön 
megyek, akkor viszlek hazafelé put- 
tont a hátamon! — mondta a har
madfél évvel idősebb Zsuzsika a ná
lánál sokkal kisebb Terikének. Persze, 
meglátta, hogy cukorka van nála.

Pár perc múlva jött Zsuzsi is s 
kíváncsian kérte Terikét:

— Mutasd, mennyi cukrod van ?
— Úgy-e, milyen szép piros cuk

rok ! — mutatta Teri boldog dicsek
véssel cukorkáit.

Zsuzsi sóvárogva pislogott a kívá
natos cukorka szemekre s azt mondta 
Terikének:

— Adj egyet nekem, akkor viszlek 
puttont I

Teri kész volt azonnal az alkura. 
Átadta az egy szem cukorkát s fel
kapaszkodott Zsuzsi hátára.

Zsuzsika zsebébe dugta a kapott 
fuvardíját, de alig vitte tíz lépésnyire 
a hátán kapaszkodó boldogan mo
solygó Terikét, megállóit:

—■ Tovább nem viszlek, ennyi is 
igen elég az egy szem cukorért. 
Szállj le a hátamról 1

— Vigyél még egy kicsit, Zsuzsii 
— kérlelte Teri, miután igen tetszett

A világháború eseményei.
Télre fordult az idő. Északon épp

úgy, mint délen vastag hótakaró fedi 
a hegyeket. Hideg szél süvít a hegy
szorosokon és lapályokon s fagyos 
hópihéket csap szegény katonáink 
szeme közé. Uj fejezetet jelöl az év
szak változás a háboiú történetében. 
Megkezdődött a téli háború. Megnö
vekedett derék katonáink szenvedése. 
Eddig is sokat kellett kibirniok, most 
azonban igazán nehéz lett életük. 
Azok, kik teljesítették a felebaráti szere
tet kötelességét s téli ruhákkal ellátták 
katonáinkat, nyugodt lelkiismerettel 
nézhetik az idő zc rJra válását. Azok, 
kik még eddig nem tették, siessenek 
s küldjenek meleg ruhát a táborba!

A háború eseményeiről a követke
zőkben számolunk be:

Az oroszok ellen.
Galíciában a helyzet változatlan. 

Przemysl körül van zárva, de kato
náink hősiesen harcolnak s védik 
az erősséget. Orosz-Lengyelországban 
nagy csaták voltak, melyben a mieink 
7000 oroszt foglyul ejtettek, 18 gép

neki a puttont való vivés.
— Adjál még egy cukrot, akkor 

viszlek! — mondta Zsuzsi.
Tériké hajlandó volt azt is megfi

zetni. így tovább vitte Zsuzsika, de 
csak tíz-tizenkét lépésnyi távolságban 
mialatt még jobban megtetszett Teri
kének a puttonvivés. Ennélfogva a 
harmadik szem cukorka a ravasz 
Zsuzsika zsebébe vándorolt s majdan 
a negyedik és ötödik is. Mire aztán 
Tériké azt vette észre, hogy neki 
egy szem cukorka sem marad: üres 
lett a cukorka papírja. S ráadásul 
az édesanyja meg is korholta Terikét, 
amiért nem sietett haza az élesztővel.

Zsuzsika kiült az utcai árokpartra 
s boldogan vizsgálgatta a szerzett 
cukorkáit. Tériké pedig szomorúan, 
sóvár szemecskével nézte nézte az ő 
volt, édes tulajdonát, amit azért a 
rövid puttont való vivésért, gyorsan 
múló kis élvezetért, oktalanul mind oda 
adta, noha ő is nagyon szerette a 
cukrot. Bezzeg jó volna most, ha csak 
egy szem volna is neki belőle!

Végre esdő kérleléssel szólt a cu
korkák boldog tulajdonosához:

— Adj vissza egy szemet, Zsu
zsika 1 Szeretném megkóstolni, hogy 
milyen jó ? 1

— Hát te mit adsz nekem érte 
cserébe ? — kérdezte az önző szívű 
Zsuzsika.

puskát, ágyút és sok fegyvert zsák
mányoltak.

Az oroszok újra megkísérelték a 
Kárpátoknál a benyomulást. Tervük 
sikerült s mi kénytetenek voltunk 
nekik néhány szorost átengedni az 
oroszoknak. A hadvezetőség jelentése 
azt mondja, hogy az egész betörés 
lényegtelen dolog s e miatt nem kell 
félnünk. Annyi seregünk van odafenn, 
hogy azok elbánnak az oroszokkal s 
kiverik őket.

A németek is több csatát nyertek 
az oroszok ellen. Soldautól délkeletre 
nagy ütközet volt s az oroszok visz- 
szahuzódtak. Általában a német had
erő ismét nagy súllyal nehezedik az 
oroszokra.

A szerbek ellen.

A szerbek ellen diadalmasan vo
nulnak előre seregeink. Irtuk már, 
hogy Valjevót is elfoglaltuk. Azóta 
is több ütközetet nyertünk, bár elő
nyomulásunkat a téli hideg és hó 
erősen megnehezíti. A szerb sereg 
mindenütt futva menekül. Valószínű
leg Kragujevácnál gyűjtik őket össze 
s itt készülnek ellenállásra. Potioreket

Tériké gondolkodott, vájjon mit 
tudna adni ? Eszébe jutott a kert régi 
körtefája. Tán azóta hullt le róla 
egy körte I Nosza szaladt a kis Té
riké a fa alá s meg is izzadt, mire 
visszatért egy kis sárga körtével.

— Nesze Zsuzsi, ezt neked adom, 
ha adsz egy cukrot 1

— Azért az egyért ? I Hozz még 
egyet, akkor oda adom ezt a szép 
kis piros cukrot 1 — mondta csábí
tóan a kis ravasz Zsuzsika.

Szegény Tériké most már szomo
rúan ment vissza a körtefa alá, s 
szerencséjére talált alatt, még egy 
kis körtét.

— Ez meg igen kicsi, éretlen körte I 
Hozz még egy boralmát is, akkor 
bizonyosan odaadom ezt a pici, ara
nyos cukorkát I — küldte ismét Zsu
zsika a szegény Terikét, aki tízszer 
oly hosszú utat szaladgált meg azért 
az egy szem cukorkáért, gyümölcsöt 
is adva érte, mint amily hosszú utón 
Zsuzsi puttont vitte a hátán.. . .

A kis Tériké esetéből az a tanul
ság, hogy gyorsan múló, haszon
talan élvezetekért ne tékozoljuk el 
szerzeményeinket, vagyonúnkat, mert 
az eltékozolt vagyont, teljesen soha 
sem, s kis részecskéit is csak nagy 
küzdelemmel, fáradsággal és sok-sok 
csalódással tudjuk visszaszerezni.

a Szerbia elleni háború fővezérét, a 
király magas kitüntetésben részesí
tette. A fővezér külön napiparancsban 
dicsérte meg seregeinket magatartá
sukért és különösen kiemelte hősies 
magyar honvédeink bátorságát és 
elszántságát. Mindig tudtuk, hogy 
hősiesek a mi derék honvédeink, de 
azért mégis mindannyiunknak jól esik 
ez az elismerés s még büszkébbek 
vagyunk derék katonáinkra.

A szerb hadsereg helyzetét nyo
morúságosnak mondják. Halottban és 
sebesültben rettenetes sok a veszte
ségük. Egy hiradás azt mondja, hogy 
Peter király megtébolyodott, de biz
tosat nem tudni.

A franciák és angolok ellen.
A tengerpartért folyik a nagy üt

közet. A felázott talaj megnehezíti a 
hadműveleteket. Dixmuiden-nél a fran
ciák 20.000 embert veszítettek. Egy 
újságíró azt jelentette lapjának, hogy 
az angol, francia seregek nagyon ki
merültek. — Az Yser-Ypern-i elkesere
dett harc után sok franciát és angolt a 
csatornába szorítottak s mintegy 2500 
ember a vízbe fulladt.
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A törökök.
Néhány török hajó Szebasztopolnál 

harcba állt néhány orosz hajóval. 
Az egyik orosz páncélos súlyosan 
megsérült. A törökök az angolok el
len is megkezdték csatározásaikat. 
Az egyiptomi határon küzdő csapatok 
elfoglaltak néhány helységet.

Adab magaslatait a török seregek 
szuronyrohammal elfoglalták az oro
szoktól s Batum táján az ellenséget 
újra megverték.

Tisza István a német 
főhadiszálláson.

Élénk feltűnést keltett, hogy Tisza 
István magyar miniszterelnök Berlinbe,

majd onnan a német főhadiszállásra 
utazott. Utazásának célja, hogy a 
szövetségesek közti kapcsolatot még 
erősebbé tegye.

Más hírek.
A franciák állítólag nem tudják 

tartalékosaikat felruházni. — Az angol 
és francia iskolákban nincsen tanítás.
— A hadi kölcsönre gyönyörű ered
ménnyel folyt a gyűjtés. Az összes 
jegyzés eléri az ezer millió koronát.
— Az amerikai Egyesült Államok el
nöke, Hollandia királynője, Svájc 
elnöke tárgyalásokat kezdtek, vájjon 
nem lehetne-e a békekötés ügyét 
megpendíteni.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt 119., 105.

Hol biblia a bájban nincs, Tanyát a sálán fitOtl on, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isién nem lel Hajlékot.
November 29. vasárnap, Luk. 1, 5 —17.

, 30. hétfő, Luk. 1, 18—25.
December 1. kedd, Luk. 1, 57—66.

„ 2. szerda, Luk. 1, 67—80.
, 3. csütörtök, Máthé 3, 1 —12.
„ 4. péntek, Márk 1, 1—8.
„ 5. szombat, Rom. lev. 13, |8— 14.

Megjelent a L u t h e r  N a p tá r .
Ára 60 fillér. Megrendelhető Sopron, 
Paprét 2. szám.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Új énekeskönyv. A bajai ág. h. evan

gélikus egyha/kozség f. hó 18-án tartott 
közgyűlésén Imrék Sámuel lelkész indítvá
nyára egyhangúlag elhatározta az új Du
nántúli > nekeskönyvnek az 1915.-ik év kéz 
detévet az egyházba leendő bevezetését. 
Ez alkalommal a gyülekezetnek egyik ne- 
messzlvü tagja és kegyes pártfogója, önagy- 
sága özv. Schumacher Frigyesné úrnő, fel
ajánlotta 25 drb. énekeskönyvnek az egyház 
számára altala eszközlendó bevásárlását, 
amit a közgyűlés hálás köszönettel vett 
tudomásul es e helyen is hálás szívvel 
nyugtáz.

Hadi kölcsön. Az államnak a nemzet
hez intézett kérő s avat a bajai evang. 
egyház is meghallotta és igyekezvén annak 
a maga körében is visszhangot adni, f. hó 
18-án Imrék Sámuel lelkész és Pfeiffer Fe
renc masodfelűgyelö elnöklete alatt tartott 
közgyűlésén a hadikölcsön nemes céljaira 
a gyülekezet tőkéiből 5000 (ötezer) koronát 
szavazott meg. E nemes és hazatias csele
kedet önmagát dicséri.

Gyülekezeteink és a háború. Már a 
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A  dukai ev. nöegylet elnöke Méltóságos 
Dukai Takách Ferencné és leánya D. Takách 
Edith úrnők nagy buzgósaggal fáradtak 
azon, hogy a vezetésük alatt álló egyesület 
is kivegye részét a szeretet munkájából. 
E munkában, az ő buzdításuk folytan, val- 
láskülónbseg nélkül osztozoit mindenKi, aki 
arra képesnek érezte magát. Készítettek 40 
drb hósapkat, 40 pár csublóvédőt, 40 drb 
hasvédőt, 40 pár kapcat és 12 drb térd- 
védöt. Ez»n mennyiségből f Iruhaztak 21 
harctérre vonult dukai katonát, a többi 
fennmaradt készlet pedig, nevezetesen -■ 21 
drb hósapka, 24 pár csuklóvédő, 8 drb térd

védő, 27 drb hasvédő és 26 pár kapca a 
szombathelyi 83-ik hadtestparancsnokság cí
mére küldetett el. A nőegylet pénztára javára 
Mélt. Dukai Takách Ferenc úr cs. és kir. 
kam. egy közig, bizottsági gyűlés alkalmá
val 56 Koronát gyűjtött, melyhez Horváth 
Miklós 20 K, Balhduser Ottó 2 K, Vidos 
Árpád 2 K, Kuliszeky Ernő 2 K, dr. Mezih- 
radszky N. 2 K, Hozdovics Antal 4 K, Weöres 
István 5 K, Békássy István főispán 10 K, 
Geiger Ignác 1 K, Gerstenberger M. 2 K, 
Szige'hvary Géza 3 K, dr. Maróthy László 
1 K, Kiss Gyula 2 K-val járultak. Ezenkívül 
adakoztak még Ajkay Elemérné 5 K-nát és 
Nagy Sándor egyh.-hetyei róm. kaih. val- 
lásu nagybirtokos 50 koronát. Fogadják a 
kegyes adikozók nőegyletünk hálás köszö
netét. A kiadások fedezése utáD fennmaradt 
összegből a nőegylet 50 koronát adott a 
Vöröskereszt egylet jánosházai fiókjának. 
Ezenkívül gyűjtött ugyan e célra nagyobb 
mennyiségben fehér- és ágyneműt. — Meg
takarított tőkéjéből 200 koronát jegyezte
tett a hadi kölcsön céljaira.

A  la joskom árom i evang. gyülekezet a 
hadbavonultak számára gyűjtött 120 kgr. 
súlyú fehérneműt, lepedőt, vánkost stb., 
16 zsák földi szeder cserje levelet yteapótiék) 
és 15 zsák aszalt gyümölcsöt (alma, barack, 
meggy slb.) A tekintélyes küldemény egy 
részéért, mely a vánkosokból és fehérne
műkből állott, a hadügyminisztérium szép 
levélben mondott a gyülekezet buzgó hölgyei
nek hálás köszönetét.

A  sárvári ev gyülekezet a hadbavonultak 
részére szintén gyűjtést rendezett s a befolyt 
pénzen meleg ruhát készíttetett. Itt közöl
jük az adakozók és a munkábm résztvevők 
névsorát: Oslffy Miklós és Gayer Józsefné 
20—20 K, Varga Józsefné, Dubovay Gézán», 
Mód Adolfné, özv. Roth Karolyné, N. N. 
10—10 K, Herczeg Karolyné, Fonyad Gyu- 
láné, Király Jánosné, N. N., Kis Karolyné 
5—5 K, Morocz Lajosné 3 K. Monyoróke- 
réhről: Mester Istvánná, Vébel Erzsi, Berke 
Gézáné 3—3 K, Kis Józsefné, Mód Adolfné, 
Talabőr Istvánná. N. N. 2—2 K, Bajki N.-né 
1 K. összesen 136 K. Einbeknó 4 m. flanel.

A munkát végezték: Mód Adolfné, Varga 
Józsefné, Morocz Lajosné, Berke Gézáné, 
Herczeg Károlyné, Dubovay Gézáné, Moldo- 
ván Sandurné, Király Janosné, Vébel Erzsi, 
Bognár Róza, Bokor Gizella, Rajki Margit, 
Talabér Annus, Berzsenyi Karola, Holloné, 
Horváth Józsefné, Szakunyi Istvánná, Nagy 
Lajosné, Halász k. a., Nemes k. a., Kisné, 
Müller Margit és az iskolás lánykák.

A H a ra n g szó  perselye.
A H A RA NG SZÓ  te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 144 kor. 40 fill. Újabban adakoztak : 
Raposa Ferenc Felsőcsaiogány 1 K, Köhler 
Gusztávné Igló 1 K, özv. Mógor Ferencné 
Kemeneshögyész 1 K, Mógor Józsefné Ke- 
meneshögyész 1 K, Stern Janka izr. Ke
meneshögyész 1 K. Weiszbrod Sándor Kis
kőrös 1 K, Zatkalik Károly Oroszlán 50 f, 
Kardos László Egyed 50 f, Németh Samuné 
Bük 1 K, Korcsek Zsigmond Frigyes Po
zsony 80 f, Fouor Gizella Alszopor 1 K, 
Szabó István Lajoskomárom 1 K, Wánde- 
rer Marton Lajoskomárom 1 K, Wizind 
Pálné Lajoskomárom. 50 f, Remete Kál
mánná Sárvár 1 K. Összesen 157-70 K .

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

%sLwmTŐ FíÜSTIÁIL

E. J. Lajoskomárom. Utazás előtt va
gyok, — mikor olvasod, — voltam, így 
tehát nem tudtam utánanézni. Hamar rendbe 
hozom. Szeretettel. — N. J. Zalaistvánd. 
Intézkedtem. 43 4 - |- 5 =  53 peld. megy.
Szívesen küldöm. Köszönöm a fáradozást. 
Mikor kapok valami Írást? Szív.üdv. — N. 
Gy. Szekszárd. Köszönet. A feles példá
nyokat a katona-kórházaknak küldöm. 
Szeretettel.
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Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1914. évi nov. 26 án. 
Búza . . . .  45'20 
Rozs . . . .  33'— 
Zab . . .  . 21'50

Az árak 100 kilo- 
grammonkint korona ér
tékben értetődnek.

SZflLÓKY
Z S IG M O N D

szobrász és kőfaragó 
CELLDÖMÖLKÖN. 

Kossuth Lajos u. 14. 
és Szenthárom ság

tér 4.
Gránit-, syenit-, már

vány- és homokkő

sirkM Ura.
Mindenféle kőfaragó- 
és szobrász-munkát 
ú. m.: kriptát, sírfe
delet, utikeresztet stb. 
továbbá épületmunkát 

és javítást készít 
j u t á n y o s  á r o n

Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal.

SÁNDOR. FERENCZ

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 

bérmmtve. s_i8
Számtalan elismerő bizonyítvány.

p n u i  g épg y á r
i U V IL SZOMBATHELY.
Alapíttatott 1856, —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 

N yerso la j m ó to rok .
T u r b i n á k .

• 7

Malomberendezések.
T ég lag y ártó  gépek.

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
o r g p o n a é p i t ó k .

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy millenlnmi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíttatott 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
* legjutányosabb árak  mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n lu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 1

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi ífüipar“ szerkesztősége.

S . K O V A T S  
M E N Y H É R T
mű-orgona építő intézete

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 reszetoen gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különiéle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 7

E SOPEEggníK □
Elsőrendű harangitjv.r, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURIS1CS MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és  

harangfelszerelő gyár 6

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
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 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 
3JWSP“ Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.

=  ■ ■ =nEgaanaE =.:. b a

Feiwel
Lipót
utóda.!

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

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.
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Ki keresztyén . . .
Ki keresztyén voltát 
Bebizonyítani 
Kicsit is akarja:
Ezer alkalmat ád
— Csak meg kell ragadni, —
A mai nap arra.

Ki betöltni vágyik 
Az emberszeretet 
Krisztusi parancsát:
Ezer ember áhit
— Csak nyújtsd ki kezedet, —

' Egy kenyérfalatkát.

Ki felveszi ügyét 
E kemény napokon 
Az Úr gyengéinek:
Mennyben rakja kövét 
Romlatlan alapon 
Üdvépületinek.

Bohár László.

Babonás imádság.
Irta : Endreffy János.

A minap egy buzgó evangélikus 
egyháztagunk egy öt filléres leve
lező lapot hozott hozzám, melyet a 
postai lebélyegzés után Ítélve hely
ben adott föl valami ismeretlen ba
bonás ember, hogy a hiszékeny em
bereket vele megtévessze. Úgy hi
szem, hogy ilyen babonás levelező
lapokat másfelé is terjesztenek, azért 
jó előre figyelmeztetjük evangélikus 
hiveinket, hogy e különös babonának, 
mely -5?pen az imádság szent formá
jában akarja bejárni az egész világot, 
ne hig’. írnek herein azt megaka- 
dályozT"  T* - Az illető le
velező lap .... u; így hangzik:

„Oh Istenem, áldd meg az egész 
emberiséget, távolíts el tőle minden 
rosszat. Mi veled akarunk maradni 
most és mindörökké. Ámen“.

(Most egy vonás van húzva végig 
az ima alá. A vonás alatt ez ol
vasható :)

„Amint ezt az imát hozzánk küld
ték, mi is úgy küldjük hozzátok. Be 
kell járnia az egész világot. írjad

nyolc lapra, küldjed nyolc kézre négy 
napon belül, akkor szerencse vár rád, 
de ha nem, akkor nagy szerencsét
lenség ér benneteket. Isten veletek.“

Eddig szól a levelező lap. Az eleje 
imádság, a vége babona. Imádságos 
babona, vagy ha jobban tetszik ba
bonás imádság. Hogy kinek telik 
kedve a szent dolgokból csúnya ba
bonát űzni, azt nem is sejtjük. Az 
azonban bizonyos, hogy nem egy 
ember zavaros találmánya ez, hanem 
valami szervezet torzszülötte. Ezt 
azokból a szavakból következtetjük, 
hogy „be kell járnia az egész világot“. 
Egy ember nem vállalkozik arra, hogy 
e babonás imádsággal bejárassa „az 
egész világot“. Csakis valami vallá
sos rajongó szervezet találhat ki 
ilyesmit.

Hiszen ha újra átolvassuk a fönti 
imádságot, az ellen semmi kifogást 
tenni nem lehet. Szép fohász az, 
mely az egész emberiségre áldást 
kér s azt kéri Istentől, hogy távolít- 
son el tőle minden rosszat. A Miatyánk
ban is arra tanított imádkozni Jézus, 
hogy „szabadíts meg a gonosztól“. 
És bizony melyik keresztyén ember 
nem imádkozza szíve szerint azt,
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hogy „mi veled akarunk maradni 
most és mindörökké. Ámen*. Szép 
és igaz imádság. Ennek az imának 
kívánjuk mi is, hogy „be kell járnia 
az egész világot“. Nem is az imád
ság az, amit kifogásolunk e levelező 
lapon, hanem a mellé fűzött csúnya 
babona. A babona ördöglován nem 
szeretjük látni utazni — az imádsá
got. Bármennyire is kegyes lelkű le
gyen valaki, bármennyire forrón száll
jon föl kebléből az imádság, lehetet
len, hogy az imádsághoz fűzött bo
szorkánykodás ki ne rázza áhítatából.

Hiába ringatja magát imádságos 
hangulatba a levelező lap tulajdonosa, 
ha utána keservesen kiábrándítja az 
utána fityegő bolondság, a hiszékeny
ségre hajlandó gyáva emberek lépre 
csalogatója: „írjad nyolc lapra, küld- 
jed nyolc kézre négy napon belül, 
akkor szerencse vár rád, de ha nem, 
akkor nagy szerencsétlenség ér ben
neteket“.

A plánétákon szokott lenni ilyes
féle, amit papagállyal, fehér egérrel 
vagy tengeri nyúllal szoktak két 
krajcárért huzatni maguknak a ba
bonás emberek vagy szerelmes párok. 
Ha plánétákon vannak ilyen jó vagy 
rossz jövendölések (ezek mindenki
nek többnyire egyformán jövendölnek), 
az még hagyján. Bohóság az egész, 
melyen nevetünk egyet, aztán napi
rendre térünk fölötte. Nem vesszük 
komolyan. De imádság után babona 
— az már hihetetlenül beteges és 
szánalomra méltó dolog. Beteg agy
velőből jöhet ki csak ilyen gondolat, 
mely nem tud józanul ítélni. Hisz 
az imádság és babona nem férnek 
meg egymás mellett, hanem teljesen 
kizárják egymást. Áz imában Isten 
akarta alá alázódunk, hogy általunk 
is szenteltessék meg szent neve. A 
babonában meg éppen föllázadunk 
Isten mindenhatósága ellen, létét ta
gadjuk meg benne, akarata alól von
szoljuk ki magunkat, hogy hódoljunk 
a véletlen találgatás néma bálványá
nak. Az imádság istentisztelet, a 
babona éles tiltakozás az istentiszte
let ellen; az imádság a lélek egész
sége és ereje, a babona rothadás és 
penészvirág; az imádság felemelke
dés a magasságok felé, lendület az 
örökkévalóság felé, a babona elterü- 
lés a nyáron kiszáradó kanális szú- 
nyogos pocsolyájába; az imádság 
élet, a babona halál. Hogy hirdethet 
egy és ugyanazon ember imádságot 
és babonát ? Hogy írhat egy és ugyan
azon kéz, egy és ugyanazon leve
lezőlapra bölcsességet és bolondsá
got egyszerre ? Érthetetlen. Csak

ÜAÉANŐS2Ó.

szánni lehet azt a szegény embert, 
aki ilyet kitalált. Uram bocsáss meg 
neki, mert nem tudja, mit cselekedett. 
Az imában azt írja, hogy „mi veled 
akarunk maradni“ — s két sorral 
lejjebb már elszakad Istentől, mert 
nagy szerencsétlenséget jósol annak, 
ki nem írja le „nyolc lapra, nyolc 
kézre, négy napon belül“. Vájjon 
miért érje szerencse azt, ki babonát 
terjeszt embertársai között, farkas 
létére báránybőrben bujkál, édes 
orvosságba — mérget csepeget ? Nem 
imát, de babonát terjeszt az, aki 
leírja. Mert az emberek nem az ima 
szépségében fognak gyönyörködni, ha
nem az utána következő sorokon fognak 
szörnyüködni. Micsoda imádság az, 
amit azért mondunk el és azért ter
jesztünk, mert „szerencse vár ránk“ ? 
És micsoda lelki eldurvultság kell 
ahhoz, hogy imával kezdjük leve
lünket — s azzal végezzük: nagy 
szerencsétlenség ér benneteket“.

Őrizkedjünk a rajongó szekták 
aknamunkájától, mely a háború ál
tal felzaklatott szívekbe az imádság
gal együtt babonát is akar belopni. 
Istenem, mit ne tenne meg a csata
mezőn harcoló kedvesért a hitves, 
az anya ? Ha szerencséről, szeren
csétlenségről esik szó, mindjárt az 
ő képe jelenik meg szeme előtt. An
nál csúfabb dolog, hogy e nehéz 
időkben a fölzaklatott idegzetű em
berek gyengéit egyesek ki akarják 
használni a babonás imádságok cél
jaira. Az igazi imádságnak nincs 
szüksége arra, hogy ilyen eszközök
kel terjesszék. Utasítsuk vissza e 
hitelő álpróféták levelező lapjait a 
protestáns fölvilágosodottság ama ne
mes öntudatával, mely elvet mindent, 
ami ellenkezik a Szentírás és a jó
zan ész bizonyságával.

„Vigyázzatok és imádkozzatok, 
hogy kísérteibe ne essetek! “

Hogyan lett Pálból Saul?
Elbeszélés Irta : Fábián Imre.

Talán a nyájas olvasó előtt külö
nösnek látszik a cím, ami jelen sorok 
fölé vastag betűkkel került. Egyesek 
azt gondolhatják, hogy az író felcse
rélte a szavakat, mások azt hihetik, 
hogy a nyomdász hibázta el munkáját. 
Aki ugyanis az apostolok cselekede
teiről Írott könyvet felüti, a IX. rész
ben olvashatja, hogy Pál, az Urnák 
rettenthetetlen apostola a Krisztus 
híveire vészt hozó Saulból lett a 
Krisztus híveinek örömhirtvivő Pállá,

1914. december Ő.

az emlékezetes dama^kusi utón. Va
lójában tehát arról beszélhetnénk so
kat, hogyan lett Saulból Pál ?

Pál életének erről az örökké em
lékezetes fordulatáról csakugyan már 
igen sok szépet írtak. Magam is sok
szor nagy örömmel hirdettem a kedves 
történetet. De eddig úgy tapasztaltam, 
hogy bár sokat írnak és beszélnek 
Saul megtéréséről, mégis a mi nap
jainkban kevés Saulus lesz Pállá, de 
annál több Pál szánalomra méltó 
Saullá.

Valamennyi között a legjellemzőbb 
az a történet, ami szemeiem előtt 
folyt le, amit néhány szóval itt óhaj
tok elmondani.

I. Pál otthon.
Történetünk hősének, bár Pál ne

vet viselt, bölcsője nem Tarzuszban 
ringott, hanem Hosszutőn, itt a mi 
édes hazánkban. Hosszutő nem oly 
nevezetes város, mint a távoli Tar- 
zusz. Nincs nagy ipara, gazdag keres
kedelme, nincsenek hatalmas kőből 
épült házai. Legnagyobb háza az is
kola épülete, amelynek öt ablaka te
kint nyájasan a hosszú, egyenes ut
cára. Hosszutő lakosai arra büszkék 
voltak, hogy nemcsak az ő helysé
gükben legtekintélyesebb ház az is
kola épülete, hanem az egész vidéken 
sincs olyan szépen épített magas is
kola, mint az övék. Vaskerítés keríti 
az egész épületet s azt a tágas ud
vart, amelyen az iskolának 120— 130 
növendéke kedve szerint futkározhat.

De Fekete Mihály uram is épen 
olyan önérzetesen vallotta, hogy az 
iskolaépületen kívül nincs több olyan 
hajlék Hosszutőn, mint az ő lakóháza, 
amely a falu közepén az iskolával 
szemben épült. Egyik ház előtt sem 
volt olyan hosszú zöldre festett léc
kerítés, egyik házon sem voltak olyan 
barátságosan hívogató zöld zsalugá- 
terek, egyik portán sem volt olyan 
8 szép árnyas hársfa, mint az ő 
otthonában.

Azt meg a hosszutőiek mondották, 
hogy náluk senkinek sincs olyan 
pompás 80 holdja egy tagban, mint- 
Fekete Mihálynak. Senki udvarából 
sem jár ki olyan hat szép ökör, mint 
Fekete Mihályéból. Azt is beszélték 
utón, útfélen, hogy nemcsak magtárai 
vannak tele előző évi gabonával, 
nemcsak pincéjében vannak meg a 
harmadévi borok, hanem a ládafiában 
is telt erszény szokott állani. Adós
levél is jó csomó volt a pénztárca 
mellett elhelyezve. Sőt olyan is akadt, 
aki azt újságolta, hogy a kis városi
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takarékok már nem fogadják el Fe
kete Mihály pénzét, mert már eddig 
is többet tett be, mint amennyit egy 
embertől el szoktak fogadni. A sok 
szóbeszéd mellett egészen bizonyos, 
hogy Fekete Mihályéknak volt mit 
aprítani a tejbe.

Ha az előbbiekhez hozzávesszük, 
hogy a templom helyét is Fekete 
Mihály egyik elődje adományozta a 
gyülekezetnek a türelmi rendelet ide
jén, akkor megértjük, hogy falujának 
legtekintélyesebb polgára volt.

Már két ízben viselte elég fiatalon 
a bírói tisztet. Azóta pedig a gyüle
kezetnek folyton első gondnoka egy
folytában.

A templomban a legelső pad Fe
kete Mihály családjáé volt, minthogy 
a templomhelyet ők adományozták. 
Az iskolában fiai, hacsak lehetett az 
első helyre kerültek.

A nagy tekintélyt azonban nemcsak 
vagyonának, pénzének köszönhette 
Fekete Mihály. Náluk szorgalmasabb, 
becsületesebb, emberbecsülőbb isten
félőbb népet nem igen lehetett találni. 
A templomban az ő padjuk nem 
szokott üresen állani. Még szinte köz
mondásossá vált, hogy tőlük egy kis 
leereszkedést mindenki, még az utolsó 
cseléd is tanulhat. Nem esett nehe
zükre a beszéd a szegényekkel sem. 
Sírva is ment el tőlük a cseléd, ha 
néha kiadták neki az útlevelet.

Egy szelíd lelkű feleség mellett 
három fiúgyermekkel ajándékozta meg 
Fekete Mihály uram családját a jó 
Isten. Mind a három szófogadó, okos 
gyermek volt, de az apa mégis a leg 
kisebbet, Pált szerette leginkább. Azért 
is, mert a legkisebb volt, azért is 
mert határozottan a legélénkebb esze 
volt fiai között. Ép ezért sokat várt 
tőle a jövőben.

Fekete uram a tisztelendő ur pré
dikációját csaknem szószerint eltudta 
mondani. A szebbekre még évek múlva 
is egész jól emlékezett. Képzelhető, 
hogy milyen nagy volt öröme, mikor 
a kis Pál otthon is megtudta mondani, 
hányadik énekszámot énekelték. Las
sanként az éneket is fel tudta keresni. 
Majd a prédikációnak egy-egy tör
ténetéről is be tudott otthon számolni. 
Milyen örömmel látta az édesapa 
ezt a fokozatos haladást. Hogyan

csillogott örömtől szeme, mikor kis 
fia egész szépen elmondta, hogy a 
tisztelendő ur arról prédikált, milyen 
nagyon szereti a kis Jézus a jó gyer
mekeket. S milyen örömmel hallgatta 
az édes anya gyermekének szavait, 
mikor a hallottakat ez még avval 
toldotta meg, hogy ő is igyekszik jó 
gyermek lenni, hogy érdemes legyen 
a kis Jézus szeretetére.

Esténkint a kis fiú szorgalmasan 
imádkozott az édesanyjával. Mikor 
azután a gyermekek elszenderültek, 
a szülők sokszor elbeszélgettek gyer
mekeik s különösen a legkisebbnek 
jövőjéről. Azt határozták egyakarattal, 
hogy a két nagyobb fiút, otthon fog
ják, megosztják közöttük a 80 holdas 
telket. Elég jut abból még mindegyik
nek a megélhetésre. A legkisebbet, 
Pált azonban, aki úgyis testileg nem 
valami erős s ilyenformán nem való 
az erős mezei munkára, tanulni kül
dik. És pedig, ha a jó Isten abba is 
olyan szándékot ad, mint amilyen 
őket eltölti, papnak taníttatják. Hadd 
hirdesse Isten igéjét az embereknek!

Különösen az édes apa óhajtotta 
volna gyermekét őzen a pályán látni. 
Akármerre tekintett, neki mégis csak ez 
a pálya tetszett legjobban. Ügyvéd
nek az apa, ha akarná, se adhatná, 
mert az édesanyjának szíve akkor 
bizonyosan megrepedne bánatában. 
Azt hitte a jó lélek, hogy az ügyvéd 
mind csupa rossz lelkű ember, aki
nek öröme telik abban, ha a sze
gény feje felül ellicitáltathatja a há
zat. Inkább ravatalon, mint ilyen pá
lyán lássa legkedvesebb gyermekét 
— szokta mondani.

Orvosnak se szeretné taníttatni, 
mert azok foglalkozása ellen is sok 
kitogása volt. Sokszor vagdalnak, 
boncolnak. Olyan munkát végeznek, 
amelyet ő még csak megnézni se 
tudna.

Egyéb pályát nem is igen ismert. 
A pap már hivatalánál fogva is arra 
van utalva, hogy jó ember legyen. 
Ő pedig fiát csak jó emberré akarta 
nevelni, akit mindenki, a jó Isten is 
szeret. Olyan sokat szolgálnak az 
emberek a világnak és nagyon keve
set a teremtés Érának. Hadd szolgál
jon az ő gyermeke hivatala szerint 
is egész életében annak a mennyei

Atyának, akinek ő egész életében 
csak hálaadással tartozott.

II. Pál a falusi iskolában.
Fekete Mihály és felesége lelkében 

a kis Pál az élet útjának nagy, ne
héz, válságos részét megfutotta olyan 
irányban, amilyenben azt a szerető 
szülői szív óhajtotta. Gyermekük 
még az iskolapadot sem látta és ők 
gondolatban már az iskolát jól elvég
zett gyermeket látták maguk előtt. 
Még a betűvetéshez se értett és ők 
már kész, tanult, bölcs embernek lát
ták a jövendőben. Nem is gondoltak 
arra, hogy a hosszútői iskola alacsony 
padjaitól milyen hosszú út vezet a 
főiskolák végső bizonyítványáig. Arra 
se gondoltak, hogy míg ezen a hosszú 
úton olyan sok szülő számára az 
öröm rózsái teremnek, addig sok, 
nagyon sok szülő azon a virágok 
között sok, szúrós, vérző törzsre buk
kan.

Csak az otthoni iskolába kísérte fel 
az édesapa hat éves gyermekét és 
az édesanya szeméből mégis könny 
csordult, mikor erre a rövid útra el
indultak. Annál nagyobb jókedvvel 
jött haza a gyermek a déli harangszó 
megkondulásakor. Nem győzte di
csérni, hogy milyen jó helye van neki 
ott az iskolában. Alig is várta, hogy 
az asztal mellől felkelhessen, sietett 
vissza az iskolába a jó tanító úrhoz, 
a jó barátok közé.

Először csak azt tudta elujságolni, 
mit beszélt nekik a tanító úr, mit 
játszottak az iskola udvarán. Egyszer 
azonban csak hozta nagy diadallal 
palatábláját édes anyjának, amelyen 
tanulásának első jutalmát, ismeretei
nek első zsengéjét hozta néhány félve 
megtámaszkodó í betű alakjában. Az 
első betűt azután szép rendben sorra 
követte a többi. Úgyhogy az évzáró 
vizsgán a tanító úr nagyon meg
dicsérte Fekete Mihály uram előtt a 
szorgalmas gyermeket. Gyors felfo
gású, jó magaviseletü, szorgalmas 
gyermek volt Pál. Osztályában meg
érdemelte az első helyet. Ha így foly
tatja, édes apja nem bánja meg, hogy 
nem hagyja az ekeszarva mellett. Még 
nagy öröme telhetik benne szüleinek, 
testvéreinek.

Minden év vége a kis Pál számára

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 8
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 58 millió K évi áruforgalommal.
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újabb dicséretet, a szülőknek újabb 
örömöt hozott. Gyermekükre csak jót, 
csak szépet mondott a tanító úr és 
mindenki. A legnagyobb örömöt mégis 
az a nap hozta, mikor az utolsó 
éven pünkösd ünnepén Pál társaival 
a szépen felvirágozott templomban 
az Úr oltára előtt megállóit, hogy a 
gyülekezet és jó szüleik előtt vallást 
tegyen Istenben vetett boldogító hité
ről. Örömkönnyek csillogtak a szülők 
szemében, mikor gyermekük az egész 
gyülekezet szine előtt vallotta bátor, 
csengő hangon: mind életemben, mind 
halálomban nyereség nekem a Krisz
tus é s : akár élek, akár halok, Jézu
somhoz hű maradok.

Öröm volt nekik e bátor szavakat 
hallani. Arra gondoltak, hogy imád
ságuk, intő, buzdító szózatuk nem 
volt hiába való. Gyermekük arra az 
útra lépett, amelyen utitársa és segí
tője lesz az a Krisztus, aki megígérte, 
hogy övéivel marad mind a világ vé
gezetéig.

Gyermekének ez az Istenfélő, sze
líd lelke adott erőt az anyának arra, 
hogy az oldala mellől elbocsássa. 
Mert, amint az idő haladt folyton 
azon aggódott, mi vár gyermekére a 
házon kívül, idegen emberek között. 
Gondját viselik-e neki, vigyáznak-e rá, 
nem vezetik-e rossz emberek téves 
útra az ő gyermekét?

Ahányszor a jövő miatti aggoda
lomnak sötét felhője megjelent Feke- 
téné homlokán, a szerető férj mindig 
talált számára vigaszt. Ne félj, édes 
anyjuk, szokta mondani. Istennek 
kedves dolgot cselekszünk, ha gyer
mekünket az ő igéjének szolgálatára 
akarjuk nevelni. Aki benne bizik, az 
meg nem csalatkozik. Míg benne bí
zunk, nem csalódunk meg mi sem. 
Azért hagyjad az Urra minden utadat, 
bízzál ő benne és ő megcselekszi.

Folytatjuk .

G y e r m e k  imája.
Gondviselő édes Atyám,
Tehozzád száll buzgó imám.
Hálát adok szívből Néked,
Hogy gyermeked őrződ véded.
Szent igédben megígérted,
Most is arra esdve kérlek,
Hogy javunkat Te munkáljad, 
Szüléimét védjed-áldjad,
Óvd meg őket bajtól, vésztől, 
Testi-lelki betegségtől.
Ez volt mindig imádságom,
Szívből jövő hő fohászom.
De ellened most sem vétek,
Mikor Tőled újat kérek:

Amióta elment apám,
Sokszor sír az édes anyám, 
Gyermekei vele sírunk,
Fájó szívvel imádkozunk :
Ne késs Uram, légy segítség, 
Nincsen kenyér, itt az ínség.
Jön karácsony.... nem lesz öröm, 
Ha dúl a vész s a vérözön,
Kis lakunkban elhagyottan,
Böjtöt ülünk szomorúan,
Esdve várjuk nagy követed, 
Harcszüntető békességed. Amen.

Molnár Gyula.

Szedik a pap borát.*)
Elbeszélés. Irta : Szalay Mihály.

Feltesznek két hordót szutyakos 
Tót Márton kocsijára, aki rövidszárú 
pipájából most is egykedvűen szutya- 
kol, felülnek a kurátorok, rávág Már
ton a vékonyhátú, vastaglábú dere
sekre és megindulnak a hegy felé.

Nem azért fogadják a kurátorok; 
évről-évre szutyakos Tót Mártont, 
mintha pipájának szortyogását gyö
nyörű muzsikának tartanák, vagy ke
serű füstjét túlságosan kívánnák, nem 
is, mintha a dereseken való kocsiká
zás különös parádé volna, hanem 
mivel ettől a jóravaló lélektől semmi
féle egyházi járulékot beszedni nem 
lehet, legalább így szolgáltatnak le 
vele valamit. Ha felszólítják, hogy 
fizessen, csak egykedvűen szutyakol 
és a pipaszár mellett a keserű füsttel 
együtt ilyen szavakat ereget k i :

— Még az utolsó pakli dohánnyal 
meg a tegnapi literrel is tartozom a 
Mitetszik zsidónak. Pedig a zsidó 
előbbre való. Mert a zsidó mindig 
zsidó, de a pap csak pap.

— Mit akarsz evvel mondani ? — 
kérdik a kurátorok.

— Mit ? Hát mit mondanék ? Azt, 
ami a vélekedésem, hogy a zsidó 
könnyen perrel boldogítja az embert, 
a pap meg elvár jó reménységgel.

— Elég nem szép, hogy így vissza
élsz a jóságával.

— Nem tudják azt, kurátor uramék. 
Esz kell ahhoz. . .  Mert ha látná a 
pap, hogy tudok fizetni, megneheztelne 
rám, hogy azt a százötven forintot 
is meg nem adom, amit valami húsz 
esztendeje kölcsön kértem tőle. Pedig 
inkább szálljak sírba a magam tar
tozásával, mint más ember nehezte
lésével. Én se haragszom senkire, de 
nem is tudom ám más haragját se 
a lelkemre venni.

*) Mutató az 1915-ik évi Képes Luther 
Naptárból.

— Hát legalább az egyéb egy
házi járulékokat megfizethetnéd!

— Meg ? Na, szép eklézsia, aki az 
én pénzem nélkül nem tud megélni. 
De a mienk megtud, mert eddig is 
megtudott. Van itt elég tisztességes 
ember, aki becsülettel megfizet. De 
ha már nálam nélkül nem tudnak 
boldogulni, hát borszedéskor egy na
pot szolgálhatok. A pincék körül szo
kott akadni egy kis dohány is, egy
két pohár is. Az én jó dereseim meg 
mintha csak arra termettek volna: nem 
kell félni, hogy megállás közben el
iramodjanak.

A papnak minden gyónó után egy 
liter bor jár, tehát semmi sem termé
szetesebb, mint hogy csak mustot 
kap. Ha néha szól érte, szépen meg
nyugtatják :

— Lássa, Tisztelendő uram, az Is
ten se ád egyenesen bort, hanem 
mustot, abból lesz aztán bor.

— Csakhogy sokszor igen gyönge, 
amit összeszednek, alig van borize.

— Ó, Tisztelendő uram, nem való 
a papnak mérges bor, mert megakad
nának rajt a népek, ha megártana 
neki.

— Hát akkor jó volna, ha pénz
ben megváltanák. . .

Ez már egyszer indítványképpen 
is fölmerült a gyűlésen, de jóformán 
csak a kurátorok pártolták, azok is 
csak azért, hogy a borszedéstől meg
szabaduljanak. A többiek különféle 
okokat hoztak fel ellene:

— Eddig is így volt, jó volt. Kár 
volna az eklézsiát egészen felforgatni. 
Mindig azt tanultuk : ne tagadjuk meg 
az ősöket. Ragaszkodjunk hát nemes 
példájukhoz. A kurátorok ne keres
sék mindig a maguk könnyebbségét. 
Nem azért tiszteltük meg őket a hi
vatallal. Szutyakos Tót Mártonnal is 
mit csináljunk ? Egészen felmentsük 
minden alól ? így legalább leszolgál 
valamit.

Lehettek, akik ilyenformát is gon
doltak magukban: csak maradjon 
minden a régiben, mert a pénzt nem 
lehet mással keverni, — de ezt nem 
hozták fel, még a szomszédjuknak 
sem súgták meg, pedig talán az is 
épen arra gondolt.

Az öreg Csák Lőrinc csupa jóaka
ratból szólt az indítvány ellen.

— Nem tartanám Tisztelendő urra 
nézve hasznosnak a bor megváltását. 
Nagyon megkárosodnék. A pénzből 
csak annyi gyűlne be, amennyi jár; 
de a mustot minden jóravaló ember 
illendően megszerezve adja. Entölern 
csak két liter járna, de mindig leg
alább háromra valót adtam. Sohasem
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méricsgelték a kurátorok. Tudom, a 
többi tisztességes ember is így szo
kott tenni. Ezzel csak a lelkipászto
runkat és magunkat becsüljük meg. 
Nem így van e, atyafiak?

Csák Lőrinc szava döntött, mert 
nemcsak presbiter, hanem biró, sőt 
ezeknél sokkal több, gazdag is az 
öreg. Presbiterré és bíróvá is a gaz
dagságáért választották, meg egy ki
csit az eszéért és becsületéért is, mert 
aki gazdagabb, mindjárt okosabb és 
becsületesebb is másoknál.

A kurátorok hát régi jó szokás 
szerint elkezdik az első pincénél és 
úgy mennek sorba. Sok helyen kel
letlenül fogadják őket.

— Most nem érek rá, majd vissza
jövő nézzenek he hozzám.

— Nem tart ez sokáig. Minek jön
nének megint alkalmatlankodni ? Egy
kettőre meglesz. Ott folyik a prés 
alól, csak ki kell mérni, amennyi jár.

— Nem úgy van az, kurátor uraim, 
én nem a prés alól akarok adni, ha
nem szinmustot, a legjavából. Most 
szedik a legszebb szőlőmet, abból lesz, 
mire visszafordulnak, amilyent oda
szántam.

— Köszönjük, megelégszünk mink 
a préselttel is. Elég jó az, csak me
rítsük.

Néhol enged a gazda, de gondosan 
vigyáz, hogy egy cseppel se adjon 
többet; másutt sokáig kell kocolódni, 
csaknem összeveszés lesz a vége. 
Nem érti az ember, hogyan lehet va
lakiben olyan túlságos nagy jóakarat, 
hogy mindenáron jobbat akar adni, 
mikor senkisem kívánja tőle. Szu- 
tyakos Tót Márton azonban mintha 
megértené, sunyit rá a szemével és 
megelégedetten mondja:

— Megelőztük a deresekkel az atya
fit. Nem vihette ki, amit eltervezett. 
Alkalmas kis lovaim vannak nekem.

Legtöbb pincénél, szerencsére, nem 
kell így késlekedni. Már várják őket 
a musttal, csak a hordóba kell ön
teni. Szépen meg is szerzik, jóval 
többet adnak, hadd mondják el ott
hon a kurátorok, mert ezzel Csák 
Lőrinc szerint csak a lelkipásztorukat 
és magukat becsülik meg.

Csák Lőrinc is kikészített már úgy 
három literre valót, pedig csak ketten 
vannak a feleségével. De nem mondta 
meg a cselédjének sem, hogy ezt hová 
szánta. Nem szeret ő az adakozó 
kedvével akárki előtt dicsekedni. Mi 
őneki ez a csekélység, mikor már 
többet elszürt nyolcvan akónál, pedig 
még sok van a tőkén szedetlenül. 
Nem sajnálja ő mástól sem, nemhogy 
a papjától.

Az öreg átmegy a szomszéd pin
céhez, ahol egy borkereskedő aluszik. 
Hívja a magáéhoz:

— Nekem is volna egy-két korty 
eladó. Úgyis tudja az úr, mert már 
többször megalkudtunk, hogy az én 
borom nem szokott az utolsó lenni. 
Az idei sem alább való másokénál. 
Aztán velem lehet is beszélni, igen 
engedékeny ember vagyok. Az a hi
bám, hogy jobban őrzök mást, mint 
magamat.

Mikor a kereskedővel a pincéje elé 
érnek, leszól a cselédnek:

— Csicsa! hozz fel egy pohár mus
tot az úrnak.

A cseléd hoz egy pohárral s vissza
fordul a lépcsőn. A kereskedő meg
kóstolja a mustot s arcát fintorítva 
kifújja a szájából.

— Nem kell ez nékem, semmiért 
s e ! — És már indulni akar.

— Nem ? Hogyan ? Miért ? Mi van 
vele ? Nem jó ? — kérdi meglepetve 
Csák Lőrinc.

Kóstolja meg, biró uram ! Mit csi
náltak vele ? Valamennyi ilyen ?

Megkóstolja az öreg, összeszorítja 
a száját, megcsóválja a fejét, leha
jol a pince szája (elé és boszúsan 
morogja:

— Csicsa, ördög bujjk a dolgodba, 
isz te a pap borából hoztál!

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázban nincs, Tanyát a sálán ütőit ou, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákot.
December 6. vasárnap, Márk 6, 14—20.

„ 7. hétfő, Máthé 11, 20—30.
„ 8. kedd, Máthé 12, 22—37.
„ 9. szerda, Máthé 14, 22—33.
„ 10. csütörtök, Máthé 21, 1—9.
„ 11. péntek, Máthé 21, 23—32.
„ 12. szombat, Máthé 23, 13—32.

A világháború eseményei.
Az elmúlt hét sem vezetett döntő 

eseményekhez. Eredményeket értünk 
ugyan el, különösen a betört oro
szokkal, a szerbekkel szemben, vala
mint a Lengyelországban dúló üt
közetekben, de a franciák elleni ne
héz küzdelem óriási nehézségeket 
támaszt. A hirteten beállott téli idő
szak még nehezebbé teszi a küzdel
met úgy délen, mint északon.

A részletes eseményeket a követ
kezőkben ismertetjük:

Az oroszok betörése.
Az oroszok több helyen betörtek

Magyarországba, de mindenütt nagy 
vereséget szenvedtek. Uzsoknál, úgy 
szintén Zemplén, Ung és Sáros me
gyében is visszaszorították őket. Az 
oroszok foglyokban is nagyon sokat 
veszítettek. Homonnánál 1500 oroszt 
elfogtak.

Orosz vereségek.
Nagy harcok voltak Wolbrom és 

Pilica környékén. Hősiesen küzdő 
seregeink kitartását siker koronázta 
s ebben, a több napig tartó ütközet
ben 29.000 oroszt elfogtunk s 49 
gépfegyvert zsákmányoltunk.

Nagy győzelmet arattak az oroszok 
felett a németek is. Lodznál és Lo- 
vicnál megverték őket s a sok ha- 
lottan, sebesültön kivül 40.000 sebe- 
sületlen oroszt elfogtak, 70 ágyút, 
160 lövőszer kocsit, 166 gépfegyvert 
zsákmányoltak.

Bukovinában az oroszok ismét elő
renyomultak, úgyhogy a mieink Cser- 
noviezot újból kiürítették.

Szerbiában.

Délen szintén eredménnyel harcol
tak seregeink. Az ellenséges hadállá
sokat sokszor rohammal vették be. 
Lazarovicz előtt 1500 foglyot ejtettek.

Egy másik seregünk ugyanekkor 
győzelmesen harcolt a Boszniába be
tört szerbek ellen s Romanja Planinán 
nagy sikereket ért el.

Franciaországban.
F'ranciaországban rettenetes elkese

redéssel folyik a harc. Látható ered
mény eddigelé nincsen.

Egyéb hírek.
A törökök is értek el eredménye

ket az oroszok ellen. Seregeik Batam- 
tól 15 kilométernyire állnak. — A 
perzsa törzsek szintén fegyvert fog
tak. Sok helyen leöldösték az oro
szokat. — Portugália törvényt foga
dott el, mely szerint a hadsereget 
újra szervezik s általános lelkesedés
sel fogadták azt a nyilatkozatot, hogy 
szükség esetén Anglia segítségére 
sietnek.

Karácsonyi fegyverszünet.
A Nemzetközi Békehivatal, amely

nek székhelye Bernben van, egyez
séget akar létrehozni a hadakozó ha
talmak közt, amely szerint karácsony
kor déltől estig és másnap teljesen 
szüneteljen az ellenségeskedés.

Adakozzunk a H a r a n g s z ó  terjesztésére!
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Megöszült a háborúban.
A Debrecenben ápolt sebesültek 

közül Laube Sándor osztrák landwehr- 
zászlós, aki egészen fiatal ember, 
hófehér hajjal került vissza a hábo
rúból. Egy éjszaka alatt őszült meg 
s ennek történetét így adta elő:

— Egy éjszaka a galíciai harctéren 
vagy negyvenen elhatároztuk, hogy 
szétnézünk a muszka táborban. Nem 
volt könnyű feladat, de mivel a sö
tét éjszaka kedvezett, észrevétlenül, 
hason csúszva eljutottunk az orosz 
lövészárkok közelébe. Húsz lépésnyire 
lehettünk, amikor katonáimnak roha

mot vezényeltem. Megrohantuk az 
alvó oroszokat, akik védekezni sem 
tudtak. Iszonyú vérfürdőt rendeztünk. 
Az első sorokban fekvő oroszok közül 
csak azok maradtak élve, akik elmene
kültek. Egyszerre csak a hátsó sorok
ból kancsukával kergették elő az orosz 
tisztek a legénységüket. Rémes harc 
fejlődött ki, amelyben megsebesültem. 
Elvágódtam az egyik árokban. Érez
tem, hogy valami puhaságba estem; 
tapogatóztam jobbra, balra, mindenütt 
hideg arcokat, hideg emberi végtago
kat éreztem. Az orosz halottak kö
zött feküdtem egész éjszaka. Ezt az 
éjjelt sohasem fogom elfelejteni. Alig 
vártam a reggelt. Akkor láttam csak

igazán, hogy hős katonáim mit vé
geztek. Az orosz halottak egymás 
hátán feküdtek, nagy csomóban. Reg
gel felé lódobogást hallottam. Oroszok 
vágtattak a lövészárkokhoz. Az egyik 
tiszt leszállott lováról és amikor en
gem megpillantott, kardjával négyszer 
belém döfött. Eszméletlenül maradtam 
az árokban. Aznap győzelmes csatát 
vívtak előrenyomuló katonáink és en
gem is megtaláltak. Mikor bajtársaim 
megláttak, nem akarták elhinni, hogy 
az a fehérhaju ember én vagyok. 
Magam sem hittem el, hogy fekete 
hajam hófehérré változott, csak ami
kor megnéztem magam a tükörben, 
láttam, hogy egészen megőszültem.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyülekezeteink és a hadi kölcsön.

A  sárszentlőrinci ev. egyház alapítványi 
tökéinek negyedét, 5000 koronát jegyezte 
a hadi kölcsönre. — A  takácsi ev. gyüleke
zet ugyanerre a célra 1200 koronát jegyzett.

Örök emlék. Napról-napra szaporodik 
azoknak a száma, akik az északi, vagy a 
déli harctéren elesett s jeltelen sírokban 
nyugvó, hősi halált halt kedveseik után a 
fájdalom könnyeit hullatják.

A felejthetetlen halottjaik után setét 
gyászt öltöttek sorába tartoznak Bükön 
Gyurácz Ferencz és neje Szabó Ida érde
mes híveink is, kiknek szép reményekre jo
gosító, nemes gondolkozásu egyetlen fiuk : 
Gyurácz Ferencz, ki hivatva lett volna 
arra, hogy jó  szüleinek hanyatló korukban 
támasza legyen s szeretetével aranyozza 
be azok sirfelé vezető ösvényét, augusztus 
hó 26 án Thomasovtól északra az első fa
lunál, mint 9-es huszár a haza védelmében 
jobblétre szenderült

A megboldogult ifjú, mintha érezte volna, 
hogy ő a nagy harcnak áldozata lesz s jó 
szüleit, nőtestvérét, szülőföldjét többé nem 
láthatja, egy július hó 27-én kelt levélben, 
melyet katonaládájában helyezett el, vett 
búcsút szerető feleitől. Soraiban, melyek 
a legnemesebb érzésről tanúskodnak s me
lyeket még a tőle távol állók sem olvas
hatnak el könnyhullatás nélkül, mig mély
séges fájdalmának ád kifejezést a fölött, 
hogy ő, aki katonaidejét szolgálta, a hadba 
indulás előtt kedveseinek egy Istenhozzádot 
sem mondhatott s jó szüleit arra kéri, 
hogyha vissza nem tér, nyugodjanak meg 
Istennek bölcs végzésén, ne keseregjenek 
soká utána, felejtsék el, addig azon hő óhaj
tását is hango tatja, hogy a büki templom
nál nevére örök alapítványt tegyenek

A fájdalom által megtört szülők kedves 
fiuk óhajtását teljesítették. — Nevére örök 
alapítványul a büki evang. templomra 1000 
— ezer koronát fizettek be az egyházköz
ség pénztárába.

Míg ez az alapítvány őrizni fogja örökké 
a megboldogult, hősi halált halt ifjú emlé

két s míg az áldott lesz úgy a most élő, 
mint a késői nemzedékek előtt is, addig a 
jó Isten takarja be, kegyelmével a távol 
idegenben nyugvó vitéz huszár porrészeit 
s nyújtson az elvesztett támaszukat sirató 

j szülőknek, kik fiuk kérése dacára is a fe- 
[ lejthetetient. feledni nem tudják, enyhüle- 

tet és vigasztalást.
Iskolaavatás. Az apostagi egyház nov. 

22-én avatta fel két tantermét s egy taní
tói lakot magában foglaló, mintegy, 25.000 
koronába kerülő iskolaépületét A felavatás, 
melyet Schultz Aladár dunaegyházai és a 
helybeli lelkész végeztek tekintettel a hábo
rús viszonyokra szűk családi körben, min
den ünnepélyesség mellőzésével, de Isten 
iránti mély hálával eltelten ment végbe. 
A szép épület hirdetni fogja a hívek hit- 
hűségét, nemes áldozatkészségét, melynek 
a sok között említésre méltó szép példája 
Dvornyiczki Mihály és felesége Farkas Krisz
tina jótékonysága, kik jó szívvel tetemesebb 
összeggel járultak a nemes cél megvaló
sításához.

Az Úr bő áldása legyen az új épületen !
Karácsonyi üzenet. Mindenfelé élénk 

visszhangot keltett az a gondolat, hogy a 
harctéren küzdő katonáinknak, valamint 
idegen városok kórházaiban gyógyulást 
kereső vitézeinknek karácsony ünnepére 
küldjük el egyházunk üdvözletét: a kará
csonyi ünnep békességet hirdető szavát. 
A visszhang legerőteljesebb bizonyítékakép
pen egyszerre első nap megjöttek az első 
buzgó megrendelők : a magyarszombatholyi 
nöegylet 150 példányt, a nádasdi, szarvas- 
lcendi, hegyháthodászi nőegyletek 300—300 
példányt, a kemcnesaljai belmissiói egye
sület 150 péld., az egyházker. evangéliumi 
egyesület 300 péld., a farádi ev. gyülekezet 
120 péld. rendelt. Itt említjük, hogy múltkori 
cikkünkbe zavaró sajtóhiba csúszott be, mert 
50 példány karácsonyi üzenet ára nem 3 
k o r , hanem 3 kor. 70 fillér.

Új imádságos könyv. Kovács Andor 
orosházai lelkész „Béke a  harcban“ cím 
alatt, a harctéren küzdő katonák és itthon 
maradt, hozzájuk tartozó, utánuk búsuló 
lelkek megnyugtatására imádságos könyvet

ad ki. A mű 5 nyomatott ív lesz s előfize
tési ára egész vászonkötésben 1 korona. 
Gyűjtőknek 10 példány után 1 tiszteletpél
dány jár.

Alapítvány. Kiss Imre elhunyt neje, néh. 
Kiss lmréné született Bakk Ida emlékére 
a szentgotthárdi evang. egyháznál 100 koro
nás alapítványt tett

Adomány. Joó József, a szarvaskendi 
ev. leánygyülekezet hitbuzgó tagja, gyüle
kezetének 50 K-t adományozott, amely 
összeget adományozó óhajára a gyülekezet 
hadikölcsön, kötvény jegyzésére fordított.

Gyülekezeteink és a háború. Már a 
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A  szergényi nöegylet is kivette részét 
ama hazafias kötelességből, melyet a há
borús helyzet mindnyájunk elébe mért. 
Szíves készséggel adakozott mindenki, hogy 
a harcmezön megsebesült katonáink fájó 
szenvedésein enyhítsen. A gyűjtés ered
ménye 71 K 90 üli., melyből tolihéj és hu
zatnak való vászon lett véve. Sokan kész 
vánkosokat adtak 2 huzattal. Ezzel együtt 
összegyűlt 136 drb fejvánkos. Ebből 60 
drb a budapesti országos Vörös-kereszt 
egyletnek, 70 drb a Szombathelyen fekvő se
besült katonák számára lett elküldve. 
Összegyűlt továbbá 14 férfi ing, 10 lábra- 
való, 12 törülköző, 10 drb zsebkendő, 5 drb 
lepedő. Eme fehérnemilek Szombathelyre 
lettek küldve. Valamint 85 drb tojás is. 
Ékszer is ju to tt a haza oltárára.

Hálás köszönet a nemesszívü adakozók
nak, a Mindenható gondviselő Isten adjon 
érte ezer annyit, hogy a háború által súj
tott anyáknak, özvegyeknek s az ártatlan 
árváknak hulló könnyeit letörölhessük s 
pótolhatatlan veszteségüket némileg eny
híthessük. Akinek szíve van — cselekedjék.

Végül testvéri köszönet azoknak az asz- 
szonyoknak és leányoknak, akik. a tolihéját



és a huzatokat szabni, varrni, mosni, mán- 
golni és csomagolni segítettek.

A  homokbödögei ev. gyülekezet szinte te
vékeny részt vett a hadbavonultak segélye
zésében nyilvánuló szeretetmunkában. A 
gyülekezet, nöegylet, két Ízben gyűjtött fe
hérneműt, párnát, a papai katonai kórhá
zak részére. Egy évi bevételét szinte a haza 
oltárára szánta áldozatul. A gyülekezet 
ugyancsak a pápai katonai kórházak ré
szére gyűjtött s küldött élelmiszert — átlag 
200 K értékben. Az egyházmegye területén 
levő katonai kórházakban elhelyezett hí
veknek vallásos iratokkal, imakönyvekkel 
ellátása céljából gyűjtött 65 K 20 fillért, 
mely összeget további eljárás végett az 
egyházm. belmissziói egylet pénztárába 
küldött be. A gyülekezet liliáiban Nagygyi- 
móton s Tapolcaion szinte ismételten gyűj
töttek pénzbeli s természetbeli adományo
kat a hadbavonultak segélyezésére.

A hadikölcsönből a homokbödögei gyü
lekezet 500 K-t, a nöegylet 100 K-t jegyzett.

A  kü ld i ev. nöegylet is kivette részét a 
szeretet munkájából, amidőn a sebesültek 
számára több vánkost és fehérneműt gyűj
tött, melyeket a Vörös-kereszt egylet sár
vári fiókjához juttatott.

A hadbavonultak segélyezésére gyűjtött 
a nöegylet 36 K-t, melyből 12 K-t az Au
guszta gyorssegély alapnak, 12 K-t katoná
inknak melegruhára, 12 K-t pedig a kato
nák karácsonyára küldött.

A gyűjtéshez hozzájárultak a következők: 
özv. Kaldy Gyuláné, Péter Józsefné, Haj
nal Endréné 4—4 K. Ihász Antalné, Varga 
Mihályné, Pordán Julianna, Prépost Józsefné, 
Dán Karola, Nagy Józsefné, Németh Jó
zsefné 2—2 K. Szabó Istvánná, Kocsis 
Eszter, Prépost Fáni, Molnár Istvánná, 
Silinger Jánosné, Horváth Józsefné, Horváth 
Julianna, Flider Pálné, Horváth Istvánná, 
Péter Ferencné, Kis Gyuláné, Schwarcz 
Rudolfné, Németh Lina, Imre Istvánná 1—1 
K. Németh Károlyné 120 K. Bordács Sa- 
muné 90 f. Flider Ferencné, Imre Lajosné 
40—40 f. Tömböly Ferencné, Péter Istvánné, 
ifj. Péter Istvánné 20 — 20 f. Néh. Sebes
tyén János a gyülekezetnek 250 K-t. Néh. 
özv. Sebestyén Jánosné szül. Péter Anna 
a gyülekezetnek 200 K, harangra 100 K, 
összesen 300 K hagyományozott.

A nöegylet a hadikölcsönre, megtakarí
tott tőkéjéből 200 K-t jegyzett.

A  borgdtai evang. leánygyülekezet s a 
kebelében működő nőegylet is kivette s ezu
tán is kiveszi részét szeretetadományaival a 
hadbavonultak s az itthonmaradottak gyámo- 
lításából. Már az általános mozgósítás alkalmá
val két társzekér élelmet gyűjtött és küldött 
a Celldömölkön átvonuló katonaság számára. 
Azután a jánosházai Vörös Kereszt részére 
rendezett fehérnemű gyűjtést, melynek ered
ménye 150 drb. különféle ruhanemű. Hogy 
harcbavonult katonáinkat is védjük a hidegtől, 
a nőegylet kezdésére meleg ruhák készítését 
határoztuk el. Szorgalmas kezek ilyenekből 
is összeállítottak 11 drb. hósapkát, 9 pár térd
védőt, 15 pár érmelegitőt, 20 drb. haskötőt 
és 10 pár kapcát. A pamuk feldolgozásában 
szíves készséggel közreműködtek: Somogyi 
Anna és Klára, Somogyi Julcsa és Lina, Gőce 
Ida és Lina, Szőr Julcsa és Ida, Varga Ida 
és Lidi, Sebestyén Károlyné, Bödecs Lina, 
Tóth Lóri, Cirfusz Józsefné, Varga Lóri, Szekér 
Istvánné és lánya Lina, ifj. Tima Józsefné, 
ilj. Tóth Józsefné, Varga Mári, Varga Lidi.

Most újból készen várja gyülekezetünk a 
jánosházai Vörös Kereszt elnöknőjének felhí
vását, hogy a sebesült katonák istápolására 
élelmiszert gyűjtsön,
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Hittel, bizalommal nézünk a jövőbe, hogy 
a jóságos Isten nem hagyja el sokat szen
vedett nemzetünket, győzelemre vezeti vitéz 
hadseregünket.

M agyarkeresztur község asszonyai és leá 
nyai nagy lelkesedéssel vették ki részüket az 
áldozatkész munkából, mellyel a háború szen
vedéseit mindenfelé enyhíteni igyekeznek. Már 
előbb megindult a gyűjtés vánkosokra és me
leg ruhákra, melynek eredményeként az alábbi 
ruhaneműt küldték el a Vörös-Kereszt egylet 
soproni fiókjának: 150 drb. kisvánkost 300 
huzattal, 6 lepedőt, 115 drb. flanell haskötőt, 
20 pár fehérruhát, 60 pár kapcát, 6 törülkö
zőt, sok hósapkát, térdvédőt és érmelegitőt. 
Most pedig a magyarkeresztúri nőegylet in
dított újra pénzbeli gyűjtést, hogy karácsonyra, 
a szeretet ünnepére szintén eljuttassa szere- 
tetből folyó ajándékait a távolban küzdő hős 
magyar katonáknak 1 Valláskülömbség nélkül 
hozták meg a község lakosai igazán elismerésre 
méltó adományaikat, melyekből a katonák ka
rácsonyi ajándékara (Auguszta dobozra) 120 
korona, a katonák részére küldendő Lelki 
fegyver c. imakönyvre 25 korona s a Vörös- 
keresztnek 55 korona jutott.

A  m agyarszom bathelyi ev. nöegylet tagjai 
már mindjárt az első mozgósítás után meg
hozták első áldozatukat. Sebesült katonáink 
részére nagyszámú vánkost, ágyneműt gyűj
töttek, majd utóbb a harcvonalban levő 
katonáink részére térdmelegítőt, csuklóvé
dőt és hósapkát kötöttek. Most pedig, hogy 
nekik is egy kis karácsonyi örömet szerez
zenek, karácsonyi ajándékra gyűjtést ren
deztek, mi úgyszólván egy fél nap alatt 
275'50 koronát eredményezett.

Az adakozók névsora: Esterházy Béla 
gr. 100 K, Letenyei János 10 K, Haftl De
zső dr. 10 K, Karlovitz Miklósné, Boór La
josné, Molnár Gyula 5—5 K, ids. Varga 
József, Szekér Józsefné 3—3 K, Karlovitz 
Antalné 4 K, Tóth Istvánné, Kiss Margit, 
Kovács B. József, Csikár Imre, Kovács Jó
zsefné, Kállai Márton, Kovács Mártonné, 
ifj. Letenyei Mihályné, Kok Istvánné, Schus
ter Lajosné, Farkas István, Varga János, 
Magyar János, K. Varga József, Csurgai 
Pál, Kiss Julia, Pleyer Henrik, N. N., Varga 
M. Mihály, Bagó Mihály 2—2 K-t, Borsos 
István 1/20 K, B. Kovács Mihály, Raáb La
jos, Kovács István M., F. Varga Mihály, 
Varga Pálné, Kállai Mihály, Varga Ferenc, 
Szűcs Mihály, Farkas Pál, Horváth Péter, 
Németh Péterné, Balogh Istvánné, Tóth Mi
hály, Bocska János, Polgár János, Bors 
Vince, Németh János, Bárány László, Hor
váth János, Dákai István, Miszlai Mihály, 
Katona János, Polgár Ferenc, Fűzi Pál, 
Szeier Vendelné, Kovács Jánosné, Mrázik 
Rudolf, Zámbó Mártonné, Major Jánosné, 
Varga Imréné, Frajkó Mihály, Nagy Imre, 
Wágner, Czigány Bertalanná, Szabó János
né, Szabó Mihályné, Bécsi János, Bauer 
Kristóf, Galambos György, Osgyán Juliska, 
özv. Virág Mihályné, Takács Józsefné, Neh- 
mann Istvánné, Takács Károly, Veltner 
Borka József, Rehling Győző, Polcsik Vik
tor, Kovács Jánosné, felső Letenyei Mihály, 
Sebess Frigyesné, Letenyei Pálné, alsó Le
tenyei Mihályné, Hirschler Sándor, özv. 
Germán Józsefné, Lachmann, Dáka Pál, 
Benedekné, Varga Péter, Bécsi Mihály, Bi- 
kali Zsuzsanna, Klopfer Dávid, Major Dezső 
1—1 kor., Molnár Ferencné, Varga Sándor- 
né, Németh Dániel, özv. Kovács Istvánné, 
Polgár Istvánné, Magyar Istvánné, Horváth 
Pál, Varga Józsefné, Szente Pál, Bécsi Már
ton, Polgár Mihályné, Imre Sándorné, Takács 
Mihály 60—60 fillér, Szabó József, Kovács 
Imre, Bikali István, Kovács Péter, Tóth
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Mihály, Kovács Mihályné 50—50 fillér, Ta
kács Imre, Germán János, Janó István, 
Kovács János, Klopfer Árpád, Hajnal, Virág 
Istvánné, Kovács Jánosné, Imre Ferenc, 
Kállai István, Magyar Mihályné, Takács 
István, Lengyel Mihályné, Tóth Jánosné, ids. 
Maracskó Imre, Maracskó István, Kovács 
Ferenc, ifj. Maracskó Imre, Csere Lajosné, 
Nagy Józsefné 40—40 fillér, Varga József, 
Varga István, Németh Kálmánné, Balog Ist
ván, Ihász István 30—30 fillér, Szabó Mi
hály, Varga Imre, Szabó Andrásné, Kalmár 
Lajos, Maracskó Rozi, Nagy Pál 20—20 fil
lér, Bálint Vicza 10 fillér.

Hadbavonult katonáink téli ruhával való 
felszerelésére az alszopori kisded leány  g yü 
lekezet kebelében Fodor Jolán és Mesterházy 
Irén gyűjtést rendezett, mely 86 kor. 04 
fillért eredményezett. A kötésre szánt anya
got lelkes honleányok segítségével gyorsan 
feldolgoztuk s elkészült: 17 drb hósapka, 
46 pár térdvédő, 16 pár érmelegitö, 20 drb 
hasmelegítő és 5 pár kapca. Az elkészült 
holmikat részben hazatérő sebesültjeink 
között osztottuk ki, részben a „Hadsegélyző 
hivatalnak“ küldtük be Budapestre.

A z  o r s z á g  d o lg á r ó l .
Országgyűlés. Hosszas szünetelés után 

ú jra összeült a magyar képviselőház. A 
képviselők majdnem teljes számban össze
gyűltek és pedig sokan katonatiszti egyen
ruhában. A gyűlést Szász Károly alelnök 
nyitotta meg, majd Tisza István miniszterel
nök nyilatkozott s a hadbavonultak család
tagjainak segítéséről, a hadiadóról, a megyei 
tisztviselők mandátumának meghosszabbítá
sáról stb. terjesztett be törvényjavaslatokat.

A H a ra n g szó  perselye.
A HARANGSZÓ te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 157 kor. 70 fill. Újabban adakoztak : 
Kiss Imre Egyed 2 50 K, Baranyai Istvánné 
Lovászpatona 1 K, László Lajos Kiskölked 
50 fill., Szántó István Kispirit 2 K, Jakócs 
Ádám Sárvár 1 K, özv. Pandler Lajosné 
Selmecbánya 1-50, Teiszl Ilonka Somorja 
50 fill., özv. László Károlyné Alsómesteri 
2 K, Horváth István Nádasd 50 f. Összesen 
169-20 K .

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

|teK £Sm  hiH áf
Sz. M. Gyékényes. Köszönet. Intézked

tem. Régóta készülök az íráshoz, de nem 
jutok hozzá. Füzetedből küldj kérlek szám
lámra 100 darabot. Szív. üdv. — H. B. F.- 
lövő. Nagyon kedves. Legközelebb sorát 
ejtjük. — B. I. Csóth. A biztosító társaság 
kötvényén olvasható feltételek ma is fenn
állnak. A biztosítás megkötésénél az alá
írással ezeket elfogadta, így tehát a bizto
sítási pénzt ezután is fizetni kell, annál 
inkább, mert a fizetés megtagadásával a 
társaság kötelezettsége is megszűnnék. Kü
lönben oly községben lakik, mely több, mint 
bizonyos, elkerüli a háború pusztításait. — 
H. K.-né Bpest. A számokat pontosan el
küldtük, tehát csak az úton veszhetett el. 
Első ízben az ajtószámot nem írta meg, 
most ezt is feljegyeztük s reméljük, hogy 
ezután a lapok, a pótlólag újra megküldöt-
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tekkel együtt, megérkeznek. — S. A Szer- 
gény. Nagyon szívesen. Üdv. — T. E. 
Hbödöge. L. M. Vadosfa. K. K. Borgáta.
Nem voltam itthon, azért kése tt! Szeretet
tel. — Sz. I. K. S.-on. A vers nincs tehet
ség hijján, de még nem üti meg a mértéket. 
Szorgalmas olvasás, tanulás adja meg a 
gondolatgazdagságot, hosszas gyakorlat a 
forma ügyességét. Hisszük, hogy még job
bat is kapunk onnan. — M. S. Rszemere. 
Hálás köszönet a sokféle szíves fáradságért. 
A bibliai képek darabja 60 fillér, portó és 
csomagolási díjjal együtt 56 fillér. Őszinte 
tisztelettel. — P. Gy. Pécs. Melegen köszö
nöm, gyönyörű szép. Annál jobban esett, 
mert már azt hittem, hogy egészen meg
felejtkeztél a Harangszóról. De miért közöl
jük névtelenül ? Szeretettel.

Gondoljunk a harcmezön küzdőkre, az 
idegen kórházakban szenvedőkre!
Küldjünk minél több

KARÁCSONYI ÜZENET-et,
mely karácsonyi elmélkedést, imád
ságot, énekeket tartalmaz.

Magyar vigasztaló szó csendüljön 
a lövészárkokban és kórházakban 
karácsony szent ünnepén!

Egy füzet ára 8 fillér; 50 példány 
3 kor. 70 fül., 100 példány 7 kor.

Megrendelhető a Harangszó szer
kesztőségében Körmenden.

Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1914. évi dec. 3-án. 
Búza . . . .  39'— 
Rozs . . . .  31'— 
Zab . . .  . 27'—

Az árak 100 kilo- 
grammonkint korona ér
tékben értetődnek.

SZflLÓKY
ZS1G M O N D

szobrász és kőfaragó
CELLDÖMÖLKÖN.

Kossuth Lajos u. 14. 
és Szenthárom ság

tér 4.
Gránit-, syenit-, már

vány- és homokkő

sirkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- 
és szobrász-munkát 
ú. m.: kriptát, sírfe
delet, utikeresztet stb. 
továbbá épületmunkát 

és javítást készít 
jutányos áron

Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
org’onaépitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniuml 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 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

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 in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek.

Árjegyzéket kiT&natrn lairyea kaid az „Egyházi Műipar“ szerkesztősége.

S. K O V A T S  
M E N Y H É R T
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 részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolásét. 8

Ä E S I g

Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok á tszere
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.
Ü IQ ^ C lV li:

fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 
harangfelszerelő gyár 7

Budapest, Rózsa-utca 51-53.

Elsőrendű haranggyar, szeret a ki- 
i-féle rend«tűnő Pozdech-I s rendszer szerint.

JURIS1CS MÁRTON

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 templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X .,  K o lo zsv á r i-u tc a  18.

Árjegyzők ing-yen és bérmentve !

P ()U | GÉPGYÁR
r U i l L  S Z O M B A T H E L Y .
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

G yártm ányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

Turbinák.
8

M alom berendezések .
Téglagyárié gépek.

Nyomatott Welfisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Előfizetési á ra  é g é s i  évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kéziratok  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.

TA R TA LO M  : Varga M árton : Harci dal. (Vers.) — Ne Ítéljetek idő e lő tt! — Csite K áro ly : Isten áldása. (Elbeszélés.) — A hadi
foglyokról. — Karácsonyi üzenet. — F ábián Im re :  Hogyan lett Pálból Saul? (Elbeszélés. Folytatás.) — Egy jó tanító^jnlékezete. 

— A világháború eseményei. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

Harci dal.
— A maga hangja szerint. —

Fel a szent háborúra,
Minden magyar előálljon!

Te segíts, ég-föld Ura, 
Pusztulást e nép ne lásson; 

Irgalmazz,
Oltalmazz;

El ne fogyjunk, ki ne dőljünk: 
Sohse lesz 
Több hazánk,

Hogyha ezt elveszik tőlünk.

Észak, dél, kelet, nyugat, 
Egész világ négy határa 

Ellenünk harcra gyuladt 
Szép fajunknak romlására.

Nagy a vész,
Jön a vég,

Hordják már a véres kardot; 
Légy velünk,
Istenünk:

Hisz eddig is kezed tartott I

Boldog egy édes otthon, 
Mikor térünk hozzád vissza ?

Vággyal néz ablakodon,
Ki minket vár esdve, sírva.

Bízz csak, bízz,
Igaz szív,

Meg ne törjön a búbánat;
Mit se félj,
Higyj, remélj:

Érted vívunk hős csatákat!
V arg a  M árton.

Ne ítéljetek idő előtt!
Válasz sok levélre.

Egy csomó levél. Papirosra, tintá
val írták, és mégis más, mint a kö
zönséges levél. Az egymás alá illesz
kedő sorokban megérezzük vérző szí
vek lüktetését, megtépett lelkek gyöt
rődését. „Elesett a fiam I — írja egy 
szegény édesanya. Kárba veszett 
minden munkám s megsemmisült 
minden reménységem 1 . . .M Egy má
sik levélben ezt olvasom: „nekem 
már mindegy : győzünk-e vagy veszí
tünk. Az uram elesett Galíciában, 
magam maradtam öt kis gyermekem
mel. Mi biztosan mindent elveszítet
tünk I. .  . “ És így tovább I

Keresgélem a választ. Tudom, hogy 
mit lehetne és mit kellene írni és mé

gis olyan nehéz. Sokszor a szó úgy 
csendül, hogy csak szó és nem lélek. 
Én pedig kevés szóban sok lelket 
szeretnék küldeni. De nem a magam 
lelkét. Emberiélek mindig csak töre
dékes vigasztalást adhat, az élet meg
semmisítő nagy csapásaiban pedig 
még azt sem adhat. A Krisztus lel
két szeretném elküldeni minden házba, 
minden családba, ahol gyászba öltöz
nek s éjszaka és nappal egyformán 
az órákat számolgatják. Krisztus pe
dig azt mondja: tűrj gyermeki alá
zatossággal 1 Isten akarta így. És lá
tod, ez nemcsak üres szó, ez valóság, 
komoly, megálló valóság. Éppen arra 
kell törekedned, hogy Isten akaratát 
megismerd ebben a rettenetes világ
háborúban. Reménységed és boldog
ságod összeomlásában is lásd meg 
az ő akaratát. Mikor vihar száguldja 
be az erdő mélyét s szálfákat tör 
pozdorjává, kicsoda mondaná, hogy 
nincsen Isten ? Az ő akarata tisztítja 
meg a természetet s viharszélben új 
tenyészet magvát hintegeti. Nagy szen
vedéseink éppenúgy az ő akarata 
szerint látogatnak meg. Ha a boldog
ságot elfogadtuk, fogadjuk ezt is 
gyermekszívvel. Hivő, engedelmes,



66. Harang szó . 1914. december 13.

alázatos gyermekszívvel. Mondjuk: 
Uram, nehéz, nagyon nehéz! Uram, 
sötét, egészen sötét éjszaka! De azért 
könynyemen át is látlak téged és így 
szólok hozzád : édes Atyám I

Azután tanulj meg várni. „Mit vár
hatnék még az élettől“, — kérdezed. 
A megnyugvást és a világosságot. 
De előre mondhatom: csak akkor 
találod meg, ha megtanulsz Istennel 
várni. Ő sok rejtett dolgot megvilá
gít. Fényt hullat a romokra, verő
fénybe vonja a tövises utakat. Szi
várványt von könnyezésedből s szent
énekké teszj jajgatásodat. Hogyan ? 
kérdezed. Úgy, hogy megmutatja 
szenvedésed értelmét és célját. Fel
tárja azt az utolsó és legnagyobb 
kincset, melyért mindent odaadunk. 
Elveszítetted a jó fiút ? . . .  Elveszí
tetted a férjet, gyermekeid kenyér
kereső apját ?. . .  De ebben a nehéz 
veszteségben is meg kell találnod lel
kedet s a fájdalom utján is közelebb 
kell jutnod üdvösségedhez. Nézd, ez 
a minden! Nézd, ezért szenvedsz I 
Tanuld meg az írás szavát: „sem- 
mitse Ítéljetek idő előtt, mígnem eljő 
az Úr, ki világosságra hozza a sötét
ség titkait és nyilvánvalókká teszi a 
szívek tanácsait.“ (I. Kor. 4, 5.)

A jó Isten legyen veletek ti sirók!

Olvasd el a Karácsonyi üzenetről 
szóló cikket és hallgass szíved szavára.

I nteii áldása.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

— Adj Isten jó estét I Van-e valami 
jó vacsora, kis gazdaasszony ? — kö
szöntött be a kajla bajuszu Puskás 
Vendel, egy felsőmagyarországi kis 
falu mezőcsősze, a konyhaajtóján.

— Csak egy kicsi ebédmaradékunk 
van most, édesapán, mert nem értem 
rá semmit sem készíteni, — felelte 
a kérdezett, a kis Giziké, aki nem 
töltötte be a tizenegyedik évét sem, 
mégis, az iskolába járás mellett, végzi 
a múlt éven elhunyt édesanyja he
lyett az összes házkörüli teendőket.

— Tyűha, hogyan lehet az ? 1 — 
csodálkozott Vendel, egy kis méltat
lankodással. — Tán nem tudtad a 
leckét s a tanító ur ott marasztalt 
büntetésül az iskolában?

— Oh, tudtam én leckémet, hanem 
azért nem értem rá, mert az öreg 
cocánk óljába friss szalmát kellett 
tennem. Nekünk pedig nem volt szal
mánk, azért a keresztapámtól kértem.

Három kis malaccal meggyarapodott 
ugyanis a gazdaságunk, — mondta 
Giziké, boldog mosollyal.

— Az bíz’ nem valami nagy gya
rapodás. Igen okosan tettem tehát, 
hogy egy negyediket szereztem hoz
zájuk, — mondta Vendel, ravasz 
mosollyal, miközben valami zsákfélét 
emelt le válláról, melyből egy kis 
tehérszőrü, eleven malacot emelt elő.

— Jézusom, hol vette ezt, édes
apám ?! — kérdezte Giziké ijedten, 
rossz sejtelemmel.

— Találtam, — felelte Vendel kurtán 
s a konyha földjére helyezte a malacot.

— Hiszen ilyent nem lehet csak 
úgy találni 1 — veté ellen Giziké, 
mélyen megszomorodva.

— Már pedig én találtam ezt a 
kis portékát. Mindjárt kiviszem a 
többi közé. Értem én a mesterségét, 
mit kell tenni, hogy elfogadja az 
anya-disznó sajátjának az idegen 
malacot, — mondta Vendel, mialatt 
pipára gyújtott nagy pöfékeléssel.

— Bizonyosan ezt is olyan helyen 
találta, édesapám, ahol nem szabadott 
volna megtalálni! — szólt Giziké, 
szomorú, vádló hangon édesatyjához, 
akinek szörnyű, megrögzött természe
te, azaz bűne volt, a tolvajlás. Ami 
csak kezeügyébe került, azt elemelte.

— Ott talál a szegény ember, ahol 
van. Varga Antiék disznója kilenc 
malaccal ajándékozta meg gazdáját, 
tehát még ez egy hijjával is kétszer 
annyi maradt nekik, mint most ne
künk van, — védekezett Vendel.

— Nincs az ilyen szerzeményen 
Istenáldás, édesapám. Iskolában is 
tanultuk és a keresztapám is mondta. 
Legjobb lesz, ha vissza viszi oda, 
ahonnét hozta.

— Hej, leányom szentem, nem 
sokat adok én az olyan prédikációs 
beszédre. Istenáldás ide, istenáldás 
oda, az az egy bizonyos valami, amit 
megfoghat az ember. Meglátod maj
dan, milyen szép és nagy disznó 
kerekedik ebből a kis szerzeményből, 
— mondta Puskás Vendel, gonosz 
megrögzöttséggel s kivitte a lopott 
malacot a többi közé az ólba.

A kis lopott jószág különöskép 
növekedett, gyarapodott a többi kö
zött. Pár hó múlva elkerülte társait 
a növésben. Giziké valahányszor enni
valót vitt a kis falánk állatoknak, 
mindig elszomorodva tekintett az ide
gen állatkára. Előtte ugyanis mindig 
csak idegen jószág maradt, nem tar
totta övékének.

— Szépen nőnek az állatkáim s 
mint látom, mindannyiok közt leg
szebben a jövevény ma'ac. Mintha

azon volna a legnagyobb Istenáldás, 
— mondta Vendel gonosz lélekkel, 
miközben boldog megelégedéssel szem
lélte állatjait.

Giziké nem szólt most semmit, 
ellenben odabent a szobában, mikor 
egyedül volt, buzgón imádkozott, azon 
szent óhajjal, hogy térítse le a jó Isten 
édesapját a tolvajlás bűnös útjáról.

Pár nap múlva a máskor oly fürge 
állatkák, a lopottat kivéve, búsan ló
gatták fejüket. Hiába kínálta őket 
Giziké bármi étekkel s hasztalan vitte 
nekik a saját reggelijéül szolgáló fe
jecskéjét is, orrocskájukat sem ér
tették hozzá a beteg malacok.

Harmadnap múlva kimúlt az egyik 
állatka s a következő napon pedig a 
másik kettő.

Szegény Giziké, úgy megsiratta az 
elpusztult állatkákat, hogy zokogott 
is, mikor édesapja, szörnyű boszan- 
kodással és káromlások közt, eltemette 
azokat a kertekalja végében. Aztán 
elrejtőzött ismét a szoba sarkába, 
imádkozott buzgó áhítattal s esdekelve 
kérte Istent, hogy ne büntesse őket. 
Addig kéri édesapját, mígnem tel
jesen fennhagy a tolvajlással.

Egy hétre rá megtámadta a vész 
az öreg disznót. Hasztalan gyógyí
totta Vendel, elpusztult az is. S cso
dálatoskép a lopott állat nem esett 
betegségbe, sőt inkább oly pompásan 
növekedett, hogy mindenki megbá
multa, mikor Giziké reggelenkint ki
eresztette a sertésfalka közé.

— Ezután csakis lopott disznót 
tartok, mert úgy látszik, csakis azon 
van Istenáldási — mondta Puskás 
Vendel szörnyű káromlással.

— Jaj, ne mondjon olyant édes
apám . . .  nem szabad olyant mon
dani ! — szólt Giziké borzadállyal s 
nem múlt el oly nap, melyen ne kér
lelte volna édesapját, hogy mondjon 
le végleg a tolvajlásról. Megélnek 
tisztességes munkájuk utáni keres
ményükből. Ő is dolgozni fog, elbírja 
már a kapát.

Sajnos, Puskás mindannyiszor el- 
ereszté füle mellett az ártatlan gyer
meki ajakról elhangzott esdő, Isten
hez vezető szavakat.

A megmaradt egyetlen disznaját, 
azaz a lopottat, a következő nyár 
közepén hizlalásra fogta s a fiatal 
állat oly rohamosan hízott, mintha 
csak ügy fújták volna fel.

Vendel boldogan dörzsölte össze 
kezét.

— Pompás állat, mondhatom 1 Jó
falatokat eszünk majd belőle, zsírunk 
pedig annyi lesz, hogy jócskán el is 
adhatunk. *
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Egyik délutáni napon, csodálkozva, 
nagy megdöbbenéssel tekintgettek a 
falu népei az égre, az északkeleti 
Kárpátok irányában, honnét folytonos 
dörgés volt hallható, noha egy te
nyérnyi felhő sem volt az égen. A 
szokatlan dörgés nem szűnt meg al
konyaira sem. Úgy esti harangozás
kor közelből hangzó, borzasztó pus
karopogás riasztotta ki a népeket a 
házukból s a szomszéd falvakból 
egész sereg menekülő nép jött, ki 
szekéren, ki pedig gyalog.

— Jönnek a muszkák, felgyújtot
ták a szomszédos falukat I — mond
ták rémülettel a menekülők, akik el
hagyták félelemből a tűzhelyüket, a 
helyett, hogy bátor lélekkel helyükön 
maradtak volna, mint békés polgárok. 
Úgy bizonyosan nem tett volna va
gyonúkban annyipusztítást az ellenség.

Puskás Vendelben épen nem lako
zott valami erős, bátor lélek, mene
kült tehát ő is leányával a hegyek 
közé. Mielőtt azonban elhagyták volna 
az udvart, Gizikének eszébe jutott a 
hízójuk.

— Jaj, elpusztul éhségében a co
cánk 1 Várjon egy pillanatig, édes
apám. Betöltők hozzá egy zsombor 
krumplit.

Teljes egy hétig voltak a mene
külők a hegyek közt, a szabad ég 
alatt, szélben és esőben, rettegés és 
kétség közt. Mi lesz velük s minden 
javaikkal, hazájukkal ?! A nagy szen
vedés megtörte Puskás Vendelt. S 
látva kis leányától a jó példát, imád
ságra kulcsolta ő is kezét. Negyvenöt 
éves korában megtanult a saját leá
nyától kint az Isten szabad ege alatt 
imádkozni.

Node a dicső magyar hadsereg 
kiverte nagy hősiességgel hazánkból 
a nagy erővel betört, pusztító, gálád 
hadat s a menekülők visszatértek el
hagyott s a rabló kozák csorda által 
kifosztott, kirabolt hajlékaikba.

Puskás Vendel szép hízója is hiány
zott az ólból.

— Lássa, édesapám, nem volt rajta 
Istenáldás I — mondta Giziké szo
morúan, behúzódva a kicsi s nagyon 
szegény, de mégis oly édes kis haj
lékukba.

— Igaz, leányom, igaz! — szólt 
Vendel könnytelt szemmel, bűnbánó

ajakkal. — S most megfogadom előt
ted és a mindenütt jelenvaló, igaz 
Isten előtt, hogy soha többé nem 
nyúlok bűnös szándékkal senki tulaj
donához 1.. .

Giziké szemében az édes öröm 
fénye csillant fel s apja ölébe borult 
örömkönnyet hullatva.

A néma csöndben hangos disznó- 
röfögés hallatszott be kívülről az ud
var felől.

— Mi az ? 1 ... — ugrott fel Ven
del nagy meglepetéssel. Kiiramodott 
az udvarra, utána pedig Giziké s íme 
ott állt előttük az elveszettnek hitt, 
a muszkák által elhajlottnak vélt hí
zójuk, boldog röfögést hallatva.

Giziké ajakéról boldog örömsikoly 
röppent el, Puskás Vendel pedig le
kapta a fejéről lelki megindulásában 
vásott kalapját, kezét összekulcsolta, 
megtisztult lelke érzé, hogy mellette, 
vele van mindenütt a mi irgalmas 
mennyei Atyánk.

Bizonyosan úgy történt a dolog, 
hogy azért nem váshatott a kozákok 
foga a szép hizó pecsenyéjében, mert 
Giziké nyitva felejtette menekülés al
kalmával az ólajtót, s a coca, miután 
hasztalan várt másnap reggel kis 
gazdaasszonyára, kijött az ólból s 
elballagott az erdőbe. Csakis esténkint 
tért haza az óljába.

— Van Isten s az ő áldása a mi 
igazi kincsünk, boldogságunk! — 
szólt Puskás Vendel a kis leányához. 
— S az Ő áldását kérjük az ellen
ségtől megtámadott édes hazánkra, 
amely engemet is hív a védelmére. 
Még jó erőben vagyok, voltam is ka
tona, holnap jelentkezem volt ezre- 
demnél. S ma pedig megkérem az 
öreg Varga Anti bácsit és feleségét, 
hogy fogadjanak addig téged, kis ár
vaságom, magukhoz, míg én hazám
ért harcolok. Hízónkat fogyasszák el 
veled közösen, hisz úgyis az ő malacuk 
volt. Úgy aztán az Isten áldása lesz 
azon is.

A hadifoglyokról.
Akármilyen vitéz és hősies legyen 

a hadsereg és a katonák, nem lehet 
elkerülni, hogy kisebb, nagyobb szám
ban az ellenség kezébe ne kerülje

nek. Ezeket nevezzük hadifoglyok
nak. A legtöbb sebesülten kerül az 
ellenség hatalmába. Az is előfordul, 
hogy a sereget bekerítik s mivel a 
vezérek nem akarják hasztalan vér
ontással felkoncoltatni embereiket, in
kább megadják magukat. Az oroszok
nak, szerbeknek nagyon sok foglyuk 
van nálunk. Néhol egész nagy tábort 
alkotnak s nyolc-, tízezer ember is egy 
helyen lakik, külön erre a célra épí
tett épületekben.

A hadifoglyokat nemzetközi meg
egyezés védelmezi. Az ellenséges nép 
tartozik vele tisztességesen bánni, 
becsületesen élelmezni. A sebesülte
ket kórházakba viszik s éppen úgy 
ápolják, mint saját katonáikat. Ha 
meghalnak, tisztességes temetésben 
részesítik őket. Az orosz és szerb 
tisztek közül is halt meg néhány 
Magyarországon. Ezeket tiszti rang
jukhoz illően, katonai pompával te
mették el. És ez így van jól, hiszen 
azok is kötelességüket teljesítették 
hazájuk iránt s hősi küzdelem után 
kerültek az ellenfél hatalmába.

Azok a semleges államok, melyek 
a háborúban nem vesznek részt, el
lenőrzik: vájjon jól bánnak-e a hadi
foglyokkal. Meglátogatják a fogoly
tábort s megkérdezik a katonáktól: 
nincsen-e valami panaszuk.

Azt is nemzetközi egyezmény biz
tosítja, hogy a kedveseikért aggódók 
érintkezhessenek fogságba jutott hoz
zátartozójukkal. Lehet nekik levelet 
írni. A borítékra rá kell írni a pontos 
címet (név, ezred, század, rangfoko
zat stb.). azt a helyet, ahova szállí
tották. Mindezt a boríték bal sarkára 
kell írni. Felül pedig ezt kell ráírni: 
„Prisonnir de guerre“ (hadifogoly). 
A levélboríték alsó sarkát üresen kell 
hagyni, mert oda cirill betűkkel ve
zetik rá a helységnevet. A levelet 
leragasztani nem lehet, hanem bele 
kell tenni egy másik borítékba s el 
kell küldeni a Vörös-Kereszt Egylet 
Hadifoglyokat Gyámolító és Tudósító 
hivatalának, Budapest, IX., Köztelek
utca 8. szám, II. emelet. Ez a hiva
tal gondoskodik a levél elküldéséről.

Pénzt szintén lehet küldeni a hadi
foglyoknak és pedig 300 koronáig 
terjedő összeget. Ezt is a fenti hiva
tal végzi el s az orosz és szerb vörös-

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 9
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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kereszt egyesület közvetítésével igyek
szik a pénzt az illető kezeihez kül
deni. Természetesen ennél még fon
tosabb a pontos cím. A hivatal nem 
is vállalhat felelősséget arra nézve, 
hogy a pénz odaérkezik.

Csomagot újabb időben szintén lehet 
küldeni, és pedig ruhát, nem könnyen 
romló élelmiszert stb. A csomagot 
viaszkos vászonba kell bevarrni, bal
oldalt ráirni a pontos címet, épp úgy, 
mint ahogy a levélnél el van mondva. 
Árubevallási lapokat is kell kitölteni 
s az egész csomagot a Hadifoglyokat 
gyámolító hivatalba kell küldeni.

Ugyanez a hivatal tudakozódik is 
eltűntek után. Ha tehát valakinek a 
hozzátartozója eltűnt a háborúban és 
sehogyse tud nyomára akadni, úgy 
írjon a hadifoglyokat gyámolító hiva
talnak. írja meg keresett hozzátarto
zója nevét, rangját, ezredét, századát, 
hol harcolt, mikor kapott tőle utolszor 
értesítést stb. A hivatal megindítja a 
nyomozást s mihelyt megtud valamit, 
azonnal értesíti az illetőket. A hadi
foglyok egészen a háború befejezéséig 
az ellenséges népnél maradnak.

Sok szív megnyugtatására és ta
nácstalan lélek felvilágosítására irtuk 
le ezeket a sorokat. Bővebb tanács
csal is szívesen segítünk olvasóinkon 
ezekben a nehéz időkben, csak for
duljanak bizalommal hozzánk.

K arácsonyi üzenet.
Mindig szélesebb hullámokat vet 

az a mozgalom, mely feladatul tűzte 
maga elé, hogy a harcmezőn levő 
s idegen kórházakban szenvedő ka
tonáinkat karácsony ünnepére az 
örökkévaló kenyérrel, Isten igéjével 
lássa el. Szegény katonáink eleget 
szenvednek 1 Karácsony ünnepén, 
amidőn az egész világ örül s min
denki boldogan húzódik családja kö
rébe, ők kinn feküsznek a lövészárok
ban, kinn strázsálnak a fagyos vár
tán járva, vagy valami idegen kórház 
betegei közt, szeretteiktől távol szám
olgatják az órák múlását. Templomba 
alig néhány mehet közűlök. Igehir
detést, vigasztalást, pedig de nagy 
szükség van mindegyikre, nem hall
gathatnak. Mit gondoltok, vájjon nem 
szent kötelességünk-e, hogy rájuk 
gondoljunk s az égtájak minden irá
nyában szétküldjük a karácsonyi éne
keket, elmélkedést, imádságot, kará
csonyi szentírási szakaszokat tartal
mazó Karácsonyi üzenetet ? Tegyük 
meg, még nem késő. Mindenki vegye 
ki ebből a kötelességteljesítésből a

maga részét. Gyújtsunk karácsony
fánkra kevesebb gyertyát, vegyünk egy 
darab ajándékkal kevesebbet, süssünk 
kisebb kalácsot s amit így megta
karítunk, azt váltsuk Karácsonyi üze
netre s küldjük szerteszét. Mert csak 
gondoljuk meg, mennyi füzetre volna 
szükség I Hány ezred, század, tábori 
posta, hány kórház, sebesült állom ás stb 
van. Mindezekről nekünk kell gondos
kodnunk. Vagy azt várjuk, hogy a más 
vallásuak törődjenek a mi hiveinkkel ?

A múlt héten is sok megrendelés 
érkezett: a büki nőegylet 150 pél
dányt rendelt s a füzet terjesztésére 
külön 2 kor.-t küldött. Kemeneshö- 
gyész és Magyargencs 100 példányt 
rendeltek s a füzet terjesztésére 10 
kor.-t küldtek. Ujcsanálos, Surd, Tolna- 
némedi, Győr, Felsőszakony, Bat- 
tyánd, Iharosberény, Ostffyasszonyfa, 
Sárvár, a pozsonyi Diakonisszaház, 
Sand, Boba egyenkint 100— 100 
példányt rendeltek. Boba 53 példányt 
szabad rendelkezésre adott, melyből 
Büki Ádámné úrnő 46 drbot, Csatári 
Józsefné szegénysorsú asszony 7 
darabot adományonyott. Uraiujfalu, 
Sárszentlőrinc, Pápa, Nagyvázsony, 
őrimagyarósd, Zalaistvánd, Mencs- 
hely, Zalaegerszeg 50—50 példányt 
hozattak híveik közt való kiosztásra, 
illetőleg szétküldésre. Egy magát 
névtelenségbe rejtő buzgó állomás- 
elöljáró 100 példányt vett szabad 
rendelkezésre, egy másik buzgó egy
háztag 5 kor.-t adományozott ugyan
erre a célra. Egy buzgó kemenesaljai 
úrnő 100 példányt rendelt s küldetett 
századparancsnok fia részére. A nagy- 
barátfalui lelkészi hivatal utján Né
meth Mihályné 50 drb-ot, Vinkler 
Sándor 20 drb-ot, Czeiter Andrásné 
10 drbot rendelt.

Buzdításban sincs hiány. Egyik 
buzgó tanítónk biztató levelében azt 
írja, hogy a Karácsonyi üzenet terve 
erkölcsi hatásában alig mérlegelhető. 
De nagyon helyesen mondja, hogy 
„nem elégedhetünk meg azzal, ha 
csak azok kapják meg, kiknek van vala
kijük, hanem meg kell kapnia minden
kinek és olyanok számára is kell kül
deni, kiknek lelki épülésével senkisem 
törődik. Felszólítottam tehát— mondja 
— nőegyletünket, hogy a Karácsonyi 
üzenetet több példányban rendeljék 
meg, hogy ezeknek a szegény el
hagyottaknak is kerüljön. Asszonyaink 
mindjárt elhatározták, hogy 300 pél
dányt megrendelnek. Reméljük, hogy 
más gyülekezetekben is hasonló buz- 
góság hatja át a nőegyesületeket, 
ami nagyon óhajtandó volna.“

Teljes egészében magunkévá tesz-

szük ezt a levelet. De, hogy ezt az 
általunk is szükégesnek tartott fel
adatot megoldhassuk: kérve kérjük 
a gyülekezeteket, nőegyleteket, gyám
intézeteket, belmissziói egyesületeket, 
kérve kérjük egyházunk tehetős tag
jait, mozduljanak meg és érezzék, 
hogy nekünk most ez a kötelessé
günk. Vigyük a harcmezőre Kará
csony üzenetét. Szivarra, süteményre, 
egyéb ajándékra másoknak is van 
gondjuk, de a lélek táplálékát ne
künk kell elküldenünk, mert az a 
mi kötelességünk.

De még nagyon messze állunk at
tól, hogy ezt a kötelességünket telje
síthessük. A táborba, nagy ausztriai 
kórházakba nagyon-nagyon sok pél
dányra van szükségünk, nekünk pe
dig még csak 1500 példány áll ren
delkezésünkre. Itt jegyezzük meg, 
hogy a kis füzet belső oldalán hely 
van hagyva az adományozó nevének. 
A rendelkezésenkre bocsátott példá
nyokba az adományozó nőegyletek 
nevét bevezetjük és úgy küldjük a 
kórházakba és a táborba.

A Karácsonyi üzenet szétküldését 
a hét elején megkezdtük. Egy péld. 
ára 8 fillér, 50 példány 3‘70 kor., 
100 példány 7 korona.

Hogyan lett Pálból Saul?
Elbeszélés Irta : Fábián Imre.

III. Pál a városi iskolában.
Folytatás.

Az idő szekerét sebes futásában 
megállítani nem lehet. Még az olyan 
szerető lelkű édesanyával is gyorsan 
elrohan, amilyen Fekete Mihályné 
volt. Alig volt abban az esztendőben 
pünkösd, mindjárt szeptember eleje 
következett utána. Igaz, hogy Feketé- 
éknél közben igen nagy munkát vé
geztek. A kis Pálnak készítettek min
denféle szükséges holmit ahoz a nagy 
úthoz. Mint valami eladó lányos ház
nál, úgy sürgölődtek Feketéék házá
nál. Készítettek a kis vándor számára 
mindenféle új fehérneműt, hogy sem
miben hiányt ne szenvedjen. Jól fel 
kellett szerelni, mert azon a messze 
helyen nem lesz senkije sem, akitől 
valamit kérhetne.

A sürgés forgás tetőfokát érte el 
az utolsó napon, ekkor már a varró
gépek nem berregtek, a teljesen új 
láda tele volt a szépen kivasalt fehér
neművel. Ekkor azonban a baromfi- 
udvarban és a konyhában volt élénk 
az élet. Ennivalóval is jól el kellett 
az édesanyának látni kedves gyerme
két, mert ki tudja, adnak-e majd ott
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neki elegendőt. Estére kelve, a 
fehérnemüs láda mellé egy szintén 
vadonatúj bőrönd került, amely még 
bezárva is ontotta a benne felhalmo
zott sok jó elemózsiának illatát. En
nek társaságában jó ideig nem kellett 
félni Pálnak a koplalástól.

Amint az indulás ideje elérkezett, 
az egész család együtt volt. Az édes
apa elővette az énekeskönyvet, meg
kereste benne a 168 ik számú éne
ket, mely így kezdődik: Uram, a 
Jézus nevében, Elindulok utamra.. . .  
Míg énekeltek az apa szemei megned- 
vesedtek, az édesanya pedig hangos 
zokogásra fakadt. A kis Pál szíve is 
úgy összefacsarodott, hogy a bucsu- 
zás pillanatában nem tudott egy szót 
sem kiejteni, csak csókolta édesany
jának kezét és könnyáztatott arcát.

A következő reggel Pál egy nagy 
háznak második emeletén ébredt fel. 
Amint az ablakon kitekintett, mintha 
csak otthon a toronyablakban lett 
volna, ahonnét sokszor lenézett, mi
kor harangozni felment a harango
zóék Jancsijával.

Egyébként ő nem érezte magát 
rosszul az új környezetben. Az igaz
gató úr, akivel az intézetben legelő
ször beszéltek, mindjárt nagyon nyá
jas, barátságos ember volt. Biztatta 
Pált, ne féljen, olyan jó dolga lesz 
ebben a szép városban, a jó pajtások 
között, amilyen még sohasem volt.

Az intézetből elmentek egy szép 
könyves boltba. Ott vettek Pálnak 
mindenféle könyvet. Egész kis könyv
tára lett. Valamennyi könyve kö
zött legjobban örült annak a szép 
földrajzi mappának, amelyben a világ 
minden országának térképe benne 
volt. Nem sokkal kevesebb örömöt 
okozott azonban a szép új tollszár, 
ceruza és egy ragyogó szép sárgaréz 
körző. Alig győzött csodálásukkal 
betelni. Este is alig tudott tőlük nagy 
nehezen megválni. Vett neki édesapja 
még egy nagy doboz levélpapirost is 
avval a meghagyással, hogy abból 
minden héten két levelet Írjon haza 
szüleinek.

Bár mindennel fel volt szerelve, 
édes apja még néhány koronát is 
olvasott kezébe, de lelkére kötötte, 
hogy csak amire szükséges, arra 
költsön. Kiadásait Írja fel naplójába, 
hogy édesanyjának vakációkor el
számolhasson, mert a rendes ember 
mindig tudja, melyik fillérjét hova tette.

Pál jókedvét, csak az édesapjától 
való búcsuzás zavarta meg kissé. 
Nagyon szeretett volna arra a zaka
toló vonatra felszállani, amely édes 
apját vitte haza anyjához, testvéreihez.

Még aznap, hogy egyedül maradt, 
írt haza levelet. Bizony az szomorú 
levél volt. De a szomorú után jöttek 
vígabbak is. Örömmel számolt be 
arról, hogy milyen sokan vannak az 
osztályban, milyen jó tanárai vannak. 
Olyan szépen beszélnek ezek, hogy 
rossz emberek nem is tudnának lenni. 
Különösen azt, aki vallástanáruk volt, 
nem győzte dicsérni. Az már az 
első órán felszólította Pált. Persze, 
hogy a kérdésre megtudott felelni. 
A következő levelek még azt is el
mondták, hogy mit magyarázott ez 
a tanár úr a bibliából. Olyan szépen 
megírta mindazt Pál, hogy a szülők 
szinte maguk is látták a tanár úr 
jóságos arcát, hallották szeretettel 
teljes szavait. Volt is nagy öröm Fe- 
ketééknél, mikor Páltól levelet hozott 
a postás. Elolvasta egyik, rendesen 
az apa hangosan, azután az anya, 
testvérek külön külön is elolvasták. 
Sőt a rokonok is alig várták a leve
leket. Mert Pál olyan szép leveleket 
tudott írni, hogy még a jó rokon né- 
nék is megkeseredtek egyet rajtuk.

Karácsony máskor is örömünnep 
volt Feketéék házában, de ilyen örö
möt nem hozott, mint az első kará
csonyi vakáció alkalmával. A temp
lomban rendes padjukban ültek csa
ládostól. Talán soha nem érezte a 
család annyira, mint ekkor, az an
gyali szózat igazságát: „nagy örömet 
hirdetek néktek“ ! Együtt énekelték a 
magasztos éneket: Krisztus urunknak 
áldott születésén örüljünk! Öröm fo
gadta őket a templomban és ottho
nukban is. Fekete Mihály otthoni be
szélgetésük alkalmával is kifejezést 
adott örömének. De egyúttal azt is 
hozzátette: ilyen igazi, zavartalan
öröm csak azoknak jut osztályrészül, 
akik a jó Istenben bíznak és az ő 
akaratját cselekszik.

Az első félévi bizonyítványa Pálnak 
nagyon szép volt. Egy jó volt abban 
csupán, a többi mind jeles. Amint 
Pál írta, az is csak véletlenségből lett, 
de ígérte, hogy év végére, ha lehet, 
azt is kiküszöböli. Az apa megdicsérte 
fiát a szép eredményért, de azért le
vele végén figyelmeztette : Édes fiam, 
alázatos légy, úgy segít meg az Isten !

Pál állt is szavának, év végén bi
zonyítványában hírmondója sem akadt 
a jó-nak, tiszta jeles bizonyítványa volt.

örült is Fekete Mihály fia jó bizo
nyítványának, jobban mint a nyári 
jó termésének. Ha nem volt kenyere 
a dicsekedés, azt mégsem állhatta 
meg, hogy fia jó bizonyítványát el 
ne mondja ott, ahol lehetett.

Folytatjuk ,

Egy jó tanító emlékezete.
Az Úr az ő hű szolgáját, Szalay 

József rábaszentandrási tanítót, volt 
1848-as honvédet, élete 83-ik évében, 
tanítóskodása 64-ik évében, melyből 
53 évet szolgálatban, 11 évet nyuga
lomban töltött, f. évi november 29-én 
magához szólította. Temetése decem
ber 1-én, délután 1 órakor történt 
Rábaszentandráson igen nagy részvét 
mellett. A templomban Hajas Endre 
lelkész méltatta az elhunyt érdemeit. 
A sírnál Szíj Lajos farádi tanító bú
csúzott el tőle tanítványai s tanító
társai nevében, a soproni alsó tanító
egylet rábaközi köre Csizmazia Ferenc 
karnagy vezetése alatt megható egy
házi énekeket adott elő.

Szalay József 1831-ben Vadosfán 
született régi nemesi családból. Ta
nulásait a soproni lyceumban foly
tatta. Ott érte az 1848-iki viharos 
idő. Hazajővén, először nemzetőrnek 
ment el édesatyja helyett, azután 
hazajővén, bátyja helyett, ki theo- 
logus volt már s betegen ment el 
honvédnek s beáll ott a híres „Sán
dor*-huszárok közé. Eleinte mint 
gyengének látszó gyermeknek, nem 
nagy becsülete volt a vén huszárok 
között. De mikor már a harmadik 
csatában kitüntette magát az oroszok 
ellen, nagy lett a becsülete a fiatal 
huszárnak. S egy szép attak után 
ezreddicséretet s káplári kitüntetést 
kapott. Három sebet kapott, egyet a 
lábfején kettőt az oldalán. De dacára 
a sebeknek, nem jelentett maródit, 
hanem harcolt tovább, úgy hogy rö
vid idő alatt őrmester lett. S mint őrmes
ter tette le a fegyvert Világosnál, s 
a komáromi várból „ Geleitschein *-nal 
bocsátották el.

Most a háborús idők beálltával 
mindig bántotta az a gondolat, hogy 
a három sebért nem fizethet meg a 
muszkának.

A forradalom után Tóth János ak
kori vadosfai káplán (Ns. dömölki 
esperes) biztatására Nemesdömölkre 

•ment Edvi Illés Pál pártfogását ke
resni, kinek közbenjárására Kemenes- 
szentmártonba lett tanítónak megvá
lasztva. De nem soká működhetett 
ott, mert a politikai hatóság elzavarta 
onnét. Nem elégedett meg a komá
romi elbocsátóval, be akarta magát so
roztaim. Beteg lévén akkor, az ifjú Un- 
tauglichnak találtatott. De megtiltották 
neki, hogy Szentmártonba vissza men
jen. Magyargencsre ment tehát a 
Kisfaludy családhoz nevelőnek. Itt 
sem maradhatott soká, fejvesztés fel-
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tétele alatt idéztetett meg Kapuvárra, 
ahol ismét vizsgálatnak lett alávetve. 
A vizsgálatnál azonban egy ismerős 
rokona lévén a vizsgáló orvos, ismét 
elbocsáttatott, de azzal a megjegyzés
sel, hogy arra a vidékre vissza nem 
térhet.

Hova menjen tehát. Ismét levelé
vel Edvi Illést kereste fel, aki beaján
lotta a felpéczi gyülekezethez, hogy 
ott majd nem találják meg, s ott 
lett segédtanító. Mint szorgalmas jó 
tanítónak hamar híre kelt, s már 1852- 
ben Ujmalomsokra hívták meg taní
tónak. Ahol a tanítás mellett a jegyzői 
teendőket is végezte.

Megüresedvén a rábaszentandrási 
tanítói állás, 1853-ban oda egyhangúlag 
megválasztatott kántor tanítónak és 
községi jegyzőnek. Ezen időtől fogva 
1903. november 30-ig, amikor nyug
díjba ment, a gyülekezet osztatlan 
bizalma mellett viselte hivatalát, s a 
községi jegyzőséget mindaddig, míg 
a körjegyzőségek felállítattak.

Mint tanító, mint ember a lehető leg
nagyobb szorgalommal felelt meg 
hivatalának. Hivatalát, ha csak rend
kívüli okok nem késztették, soha el 
nem hagyta. S magán-életében ki
fogástalan becsületesség jellemezte. 
A tisztesség útjáról soha le nem té
vedt. De elveihez, úgy politikai meg
győződéséhez rendíthetetlen szívós
sággal ragaszkodott. S aminek helyes
ségéről meggyőződve volt. attól el
téríteni nem lehetett. így történt az, 
mikor egyik tantárgyára a tanfelügye
lőnek az volt a megjegyzése, talán ezt 
máskép is lehetne kezelni, azt je
gyezte meg: azt őneki jobban kell 
tudni, ki 40 év óta tanít, mint annak, 
aki csak az irodába foglalkozik a 
népneveléssel.

A történelem kezelése volt legked
vesebb tantárgya. Hanem azt úgy 
kezelte, hogy Magyarország történe
téből bármely gimnázium 4 ik osz
tályú tanulóival bátran levizsgázhattak 
volna tanítványai.

Szorgalmas ember volt. Nyáron 
délelőtt 7-től 11-ig, délután 1-től 5-ig, 
télen reggel 8-tól 12-ig, délután 1-től 
4-ig tanított, és sohase tartotta hosz- 
szúnak az időt, ettől eltéríteni nem 
lehetett.

Vasegészséggel áldotta meg az Is
ten. Hosszas hivataloskodása alatt 
mint kántor soha el nem rekedt. 
Csupán csak egyszer volt beteg s 
akkor mondta, hogy most kezdenek 
fájni a 48 as sebhelyek s azután sok
szor panaszkodott e miatt.

Mint jegyző, lelkiismeretes pontos
sággal kezelte hivatalát, amit nem

csak tapasztalatból mondhatok, de 
a csornai járás akkori főbirájának 
iratából láttam, hogy a községe és 
határa leírását egy jegyző se csinálta 
meg olyan pontosan, mint ő. Mint 
ember is közszeretetnek örvendett.

A gyülekezet történetében is hal
hatatlan érdemeket szerzett. Azon 
munkálkodott, hogy a rozzant iskola 
helyett újat építsen az egyház. S ő 
járt közbe gróf Batthyányi Gézánál, 
hogy nemcsak iskola építéséhez anya
got, hanem az egyháznak azontúl, 
mint iskolafentartásra 2 hold földet 
adott. A torony és a templomi oltár 
építésében halhatatlan érdemei vannak.

Nem csuda tehát, ha a megöre
gedett embert az egész gyülekezet, 
sőt a vidéknek is méltó részvéte kí
sérte örök nyugodalmára.

Gyászolják őt gyermekei: Szaiay 
Johanna és férje Dely Lajos nyugal
mazott jegyző Felpéczről, Szaiay 
Vilma, özv. Szaiay Sándorné Rába- 
szentandrásról, unokája Dely Janka, 
valamint Rábaszentandrás község és 
evang. egyháza.

Hogy mily nagy tiszteletnek ör
vendett, mutatja az is, hogy temetése 
alkalmával szóltak a róm. kath. egy
ház-templom harangjai is.

Áldott legyen emlékezete!

A világháború eseményei.
A világháborúnak ránk magyarokra 

egy értékes eredményét hozta el a 
múlt hét. A szerb főváros, Belgrád, 
elesett. Magyar lobogót lenget a téli 
szél a régi Nándorfehérvár falain. 
Ahol valamikor Hunyadi dicsősége 
zengett, ott most a Himnuszt éneklik 
derék honvédeink.

Az oroszokkal szemben szintén 
eredményesen küzdöttünk. A betört 
seregeket nagyrészt megverték vitéz 
katonáink s azokat, kik nem marad
tak holtan a csatatéren, vagy kiker
gették az országból vagy pedig el
fogták.

A németek nehéz küzdelme még 
mindig tart s azon a harctéren új 
esemény nem történt.

A hét eseményeiről a következők
ben számolunk be.

Belgrád elfoglalása.
Belgrád ostromát hétfő óta nehéz 

ütegeink vették át. A szerbek tüzér
sége, amely az Avala hegységen volt 
felállítva, rövid idő múlva teljesen 
megsemmisült. Szerdán hajnalban 
már megkezdődhetett a gyalogság

általános előnyomulása. Obrenovácz 
mellett keményen ellentálltak a szer- 
bek, de hasztalan, mert viszont a 
Dunán és a Száván sürü rajokban 
vonultak át új csapataink. Az a né
hány száz katona, akik Bezsaníja és 
Szurcsin között a parti mocsarakban 
ásták el magukat, kénytelenek voltak 
gyors iramban hátrálni.

A mi katonáink szerdán kora haj
nalban gyülekeztek a zimonyi hidfő 
körül. A zimony-beldrádi hid nem 
rongálódott meg annyira, hogy gya
logközlekedésre használható ne lenne 
és így történt, hogy mikor a Dunán 
és a Száván vizijárművek csapatosan 
vitték át katonáinkat, egész zászló
aljaink tódultak a hidra és harci len
dülettel vetették magukat a túlsó 
partra. Azt a gyöngébb szerb csapatot, 
amely ezt a mindent elsodró erejű 
betódulást fel akarta tartóztatni egy
szerűen félretolták a mi seregeink.

A katonák kipirult orcával, nagy 
éljenzéssel nyomultak előre. A lelke
sedés tetőfokát érte, mikor a csapat 
éle Belgrád földjére ért. Kesztner Pál 
közlegény előrerohant és Hajdú Béla 
honvédtizedesnek kezébe nyomott 
egy magyar nemzetiszinü zászlót, 
amellyel a tizedes a belgrádi vár fo
kára futott. Itt az egész csapat eget
verő lelkesedése mellett tűzte ki a 
zászlót. A katonák sírva borultak 
egymás nyakába. A tisztek egymást 
csókolták örömükben.

— Éljen Nándorfehérvár! — kiál
tották a tisztek, sapkájukat lengetve 
és az egész csapat zúgva ismételte : 
Éljen Nándorfehérvár!

A konak előtt kezdtek összegyüle
kezni a magyar csapatok. A Teraz- 
zián, a Moszkva-szállóban csak ma
gyar szót lehetett hallani. Emberek, 
akik sem békeidőben, sem a mozgó
sítás óta nem talátkoztak egymással, 
mint békeszerető testvérek, a boldog
ságtól túláradóan, kart-karba fűzve 
mentek az utcákon és csoportokba 
verődve kiáltoztak, énekeltek. Mikor 
a Himnusz áhitatos melódiája először 
csendült fel, katonáink levették a sap
kájukat, sokan letérdeltek, mások 
sírva fakadtak.

Most, Nándorfehérvár bevétele után, 
megállapítható, hogy a négyhónapos 
ostrom csak jelentéktelen pusztítást 
vitt véghez Belgrád városában. Itt-ott 
néhány középületen nagyobb lyukakat 
vágott ágyúink tüze, de arról beszélni, 
hogy a szerbek szerencsétlen fővárosa 
romokban hever, egyáltalán nem le
het A magánházak majdnem kivétel 
nélkül épek és lakhatók. Csapataink 
parancsnoksága természetesen nyom
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bán megtett minden intézkedést a 
város katonai védelmére. Belgrád 
határán már a mi patrulaink jár
nak, a középületeket a mi katonáink 
őrzik és mindent, ami a polgári élet
tel függ össze, a mi hadseregünk 
irányít.

Belgrád elfoglalása mindenképp je
lentős esemény. Mint védelmi és tá
madó pont is nagyon fontos, de ezen
kívül megmérhetetlen erkölcsi diadalt 
jelent. Az úgyis összetört, levert 
szerb népre borzasztó csapást mér 
az a hir, hogy fővárosukat elveszí
tették.

Szerbia testében is győzelmesen 
nyomulnak előre seregeink. Konatice 
mellett a szerbek súlyos vereséget 
szenvedtek. Mikor a mieink a szerb 
hadállásokat elfoglalták, 800 temetet- 
len holttestet találtak. Seregünk elfog
lalta Arangyelovácot. A szerb seregek 
ellenálltak ugyan, de kénytelenek voltak 
meghátrálni. A szerb hadvezetőség lo

vascsapatokat küldött ki, hogy a mene
külő szerb csapatokat feltartóztassák. 
A hadvezetőség jelentése szerint az 
újabb szerb harcokban 19.000-nél több 
foglyot ejtettünk, 47 gépfegyvert, 46 
ágyút zsákmányoltunk.

Az orosz betörés.
Most már bizonyossá válik, hogy 

az oroszok erősen megfizetik magyar- 
országi vendégszereplésüket. Majdnem 
minden helyen vereséget szenvedtek. 
Kiderült, hogy Homonna mellett 4000 
orosz elesett. Több csapatjuk mene
külés közben eltévedt, ezeket egymás
után elfogják.

Lengyelországban.
Lengyelországban a németek foly

tatták eddigi hősies küzdelmüket. A 
Visztulától délre folyt harcokban na
gyon sok foglyot és hadizsákmányt 
ejtettek. Egy nagy német sereget az

oroszok bekerítettek, de áttörték az 
oroszok gyűrűjét.

Galíciában.
A galíciai harctéren új esemény 

nincsen. Krakó táján erős harcok fej
lődnek. Prsemysl körülzárása és os
troma még mindig tart. A várból re
pülőgépen hoztak ki leveleket, e sze
rint a vár erős, s élelemmel el van 
látva.

A német császár Boroszlóban.
A német császár Boroszlóban volt 

s ott Frigyes főherceggel, Károly Fe
renc József trónörökössel és Hötzen- 
dorfi Konráddal, a mi seregünk vezér
kari főnökével tanácskozott.

Egyéb hírek.
Szerbia annyira végromlás előtt áll, 

hogy szeretne monarchiánkkal békét 
kötni, de Oroszország nem engedi.*

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyászrovat. Munkás élete delén törte ketté 

a halál Borbély Gyula iharosberényi ev. 
lelkész életfáját. Ötven éves korában, no
vember 29-én hunyt el. Özvegye, öt árvája, 
szülei, testvérei, kiterjedt rokonsága és 
gyülekezete gyászolják kora elmúlását. Míg 
élt, híven munkálkodott a reábizottakban. 
Áldott legyen emlékezete 1

Az Úr váratlanul magához szólította 
Horváth Dezső veszprémi evang. lelkészt 
élete 63-ik évében. Gyülekezete, közegyhá
zunk s a dunántúli egyházker. gyámintézet, 
melynek buzgó jegyzője volt, sokat veszí
tettek a rendkívül buzgó, nemes lelkületű 
férfiú elhunytával. Családja a melegen érző, 
gondoskodó családfőt siratja benne. A jó 
Isten adjon az elköltözöttnek örök békes
séget, a hátramaradottaknak pedig vigasz
talást.

Gyámintézeti gyűlés. A dunántúli egy
házker. gyámintézet Czelldömölkön tartotta 
közgyűlését, Kiss János gyámint elnök el
nöklete alatt. A közgyűlés tudomásul vette 
Báró Solymossy Ödönnek, a világi elnöki 
székről való lemondását. Azután segélyek 
kiosztásával foglalkozott a gyűlés.

Vallásos estély. Ádvent első vasárnapján 
szépen sikerült vallásos estélyt tarto tt a 
szombathelyi gyülekezet nóegylete. Az es
télyen ének és szavallatok keretében Kovács 
Sándor pozsonyi theol. akad. tanár tartott 
értékes felolvasást „A tékozló flu“ c alatt 
s megkapó vonásokban vázolta Augusztinusz 
életét.

A nem espátrói ev. nőegylet, hogy a 
háború ideje alatt minden héten, egy hét
köznapon tartatni szokott esti imaórán a 
templom kellőképpen kivilágítva legyen,

10 drb. nagyobb értékes lámpát vett a 
templomba. — Ezen kívül minden hadba- 
vonult nemespátrói hívőnket ellátta a „Lelki 
fegyver“ című imádságos könyvvel, melyért 
többen valóban megható szavakban mond
tak köszönetét. — Például Szakáll (Döme) 
József egyszerű földmíves ember, ki Szer
biából okt. 31-én, a harctérről igy i r t : 
„Kedves tisztelendő atyám I Folyó hó 31-én 
egy katonai imádságos könyvet kaptam, 
melyet a pátrói nőegylet adományozott. 
Annak igen megörültem és mikor olvasgat
tam, mindjárt gyógyultam lelki betegségem
ből és átadtam bajtársaimnak, kik nagy 
örömmel olvasták ; nagyon szép imádságok, 
szép énekek vannak benne, mely szükséges 
volna minden katonának, akár, miot a fegy
ver. Igen szépen köszönöm az adományát; 
Isten áldása legyen rajta úgy az elgondo- 
lóján, mint az elküldőjén. Isten áldása 
legyen egyházunkon, lelkészünkön, tanítón
kon, hogy boldogan vezethessék gyüleke
zetünket.“

Az iharosberényi evang. gyülekezet
nov. 22-én tartotta második őszi vallásos 
estélyét a következő tárgysorozattal: 1. 
Közének, 2. Káldy s. lelkész Máté XXVI. 
41. feletti rövid elmélkedése és imája, 3. 
Ugyan ő felolvassa „Az anyák mai sorsa 
és jövő hivatása“ c. munkáját, 4. Borbély 
Béla szavalta Petőfinek „A magyarok Istene“ 
c. költeményét, 5 „Lábaidhoz hullok“ Fran
ciából : dr. Thaly Lóránt, énekelték Teke 
Lajos tanító és Borbély Béla, Héricz Jenő 
tanitó orgonaki^éretével, 6. Német J. polg. 
tan. szavalta: Csengeynek „A bőkezű- c 
költeményét, 7. Közének 1 Erős várunk ne
künk az Is ten : — A nagy templom telje
sen megtelt a hívők seregével és oflertóri- 
umból befolyt 6.41 kor., amely összeget —

miután már a gyülekezet mindenféle hadi 
alapra becsületesen ajándékozott, így a ka
tonák karácsonyi ajándékára is 100 koronát 
beküldött — az iskolás gyermekek kará
csonyfájának feldíszítésére fordítja.

Gyülekezeteink és a háború. Már a 
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A gölniczbányai ev. egyház a világháború 
kitörése óta buzgón teljesíti hazafiui köte
lességeit. A helybeli kórház részére, melyet 
a Vörös kereszt tart fenn, ágyneműt fehér
neműt stb. adtak másvallásuakkal együtt 
az egyház tagjai s fáradhatlan buzgósággal 
ápolják a sebesülteket. Az egyház tagjai 
között rendezett gyűjtés a helybeli Vörös 
kereszt egyletnek 158 K. 90 fillért eredmé
nyezett dacára annak, hogy sokan a mások 
által eszközölt gyűjtésnél is adakoztak. Az ál
lam által kibocsátott hadikölcsönre az egyház 
lörzsvagyonából 10.000 (tíz ezer), diakonissza 
alapjából 500 (ötszáz) koronát jegyzett.

R ábaszentandráson, sebesültek részére 
gyűjtött s a Csornai Vörös kereszthez el
szállított sok ruha, számtalan ágynemű, 
élelmiszer, 100-nál több baromfi, gyümölcs, 
zsir, vaj stb. adományához az egész község 
lakossága vallásfelekezeti különbség nélkül 
hozzájárult.

Ezenkívül a küzdő katonák részére me
leg ruhákat, hósapkákat, érmelegítőt, has
védőt készített és adományozott Balázs 
Lina. — Hósapkákat és érmelegítőket ado
mányozott Balázs Ida, amik a harctérre 
lettek elszállítva,
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A  rábcakapi-i evang. nőegylet, mely a 
hívek lelkesedése mellett alig egy éve ala
kult, a tagok vallásos érzülettől és buzgó- 
ságtól áthatva — már e rövid idő alatt 
is igen szép tőkét gyűjtött össze. A tőke
gyűjtés mellett készséggel áldoz e válságos 
időben a haza oltárára is. A buzgó tagok 
77 drb. haskötőt, 26 pár kapcát, 30 pár 
érmelegítőt és 6 drb. hósapkát küldtek a 
Hadsegélyző hivatalhoz harcban levő kato
náink részére, ugyancsak a szomszédságban 
levő kónyi kórház részére különböző élelmi 
cikkeket szállítottak. A templomban 10 drb. 
lámpát helyeztek el, a világításról is híven 
gondoskodva lehetővé tették azt, hogy ád- 
ventban és böjtben esti istenitiszteletet 
tarthassunk.

Óh adná a Mindenható, hogy ez a buz- 
góság az édes anyáktól a gyermekek szi
vébe is átöröklődjék és hálával gondolja
nak mindenkor azokra, akik a kis gyüleke
zet körében a nőegyletet megalapították, 
azt buzgón támogatták.

Itthonról.
Lehet csomagot küldeni a táborba.

A közeledő karácsonyi ünnepre tekintettel 
a hadvezetőség ismét lehetővé tette, hogy 

‘az itthonmaradtak csomagot küldhessenek 
a táborban levő hozzátartozóiknak. A cso
magba ruhát, könyvet, szivart, cigerettát 
stb. lehet tenni. Élelmiszerek közül csak 
olyasmit, mi nem romlik el. A csomagot 
viaszkos vászonba kell bevarrni s a pontos 
címet (név, rang, ezred, század, szakasz, 
tábori posta szám) olvashatóan kell ráirni. 
A csomag nem lehet öt kilónál nehezebb. 
Postadíj 60 fillér.

A H a ra n g szó  perselye.
A HARANGSZÓ te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 169 kor. 20 fill. Újabban adakoztak : 
Özv. Koller Imréné Pécs 50 f, Kovács Gyula 
Sércz 50 f, Perlaky István Pozsony 1‘50 K, 
Rausz István Aszód 1 K, Kovács Sándor 
Szekszárd 2 K, özv. Neubauer Jánosné 
Körmend 1'50 K. Összesen 176 20  K .

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

A szerkesztő postája.
H. Gy. Nemeskér. Nem tudom : az utal

ványon küldött összeg nem-e uj előfizető- 
bejelentés volt ? De inkább hiszem, hogy 
a régiek fizetésrendezése, mely esetben 
nem kellett több példányt küldetni. Ha nem 
így lenne, úgy kérnék értesítést. Szív üdv. 
— F. J. Kötcse. Terjedelme miatt csak ily 
megkésve kezdhetem közlését. Hálás köszö
net. Szív. üdv. — Sp. E. Némethidegkut. 
Megkésve intézkedtem, mert nem voltam 
itthon. Lapokat küldettem. A munka for
dítása helyett eredeti munka jelent meg. 
A levelezőlap tényleg nem érkezett meg. 
Szív. üdv. — B. Gy. Kötcse. Csak így 
tudom megköszönni a rendkívül jóleső és 
kitüntető elismerést. A nehéz _ munkában 
az elismerés mindig bátorítás. Őszinte tisz
telettel. — B. H. Flövő. A vers még nem 
üti meg a mértékünket — F. G. Nszom- 
bat. Hálás köszönet. Alkalmilag 6 50 kor. 
beküldését kérjük. — I. L. Kisbabot. In
tézkedtem. Szeretettel. — L. L. Puszta- 
szentlászló. A jelzett címekre elküldtem. 
S z ív . üdv. —  K. S. N barátfalu. Köszönet. A 
karácsonyi cikket örömmel várom. Üdv.

Ha mindenki tíz Karácsonyi üzene
tet küldene, minden katona vigaszta
lást találna karácsony ünnepén.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ü tá lt ott, 
Hiányzik otl a legtöbb kincs, De Isten nem lel ballákot.
December 13. vasárnap, Márk 6, 21—29.

„ 14. hétfő, János 1, 15—28.
„ 15. kedd, János 1, 29—34.
„ 16. szerda, János 1, 35—42.
„ 17. csütörtök, Máthé 11, 2—10.
„ 18. péntek, Máthé 11, 11 —19.
„ 19. szombat, János 5, 31—39.

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C B L L D Ö M Ö L K Ö N
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 9

p n m  GÉPGYÁRrum. SZ 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 .
9

M alom berendezések .
Téglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA1

--------------- org’onaépitők.---------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy millenlnmi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állam i aranyéremmel kitüntetve. 

A lap ítta 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 leg ju tányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n l u m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek.

Árjegyzéket k irána tra  Ingyen küld az „Egyházi Mülpar“  szerkesztősége. ,

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
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 9

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  NÉ P L A P .
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  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.

TARTALOM:  A harcos imája. (Vers.) — K a p i B éla : Keressétek az U ra t! — M adár M á tyá s:  Fohász. (Vers.) — B ojtos L á sz ló : 
Level a táborból1!“— Egy ismeretlen hős. — A hős lengyel leány. — Karácsonyi üzenet. — Fábián Im re : Hogyan iett Pálból Saul?" 

(Elbeszélés. Folytatás.) — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

A  h a r c o s  im á ja .
(Pihenés alkalmával.)

Csend ül a vidéken, nyugalom a szívben; 
Ez a rövid béke, hozzád vezet Isten. 
Kinek erős karja vezetett a harcban, 
Tehozzád könyörgök most, a nyugalomban. 
Kéklő hegyeken túl, szép Magyarországon 
Ott van az otthonom, ott van a családom. 
Ott feszül a karja a roskadt Apának,
S öreg édes Anya ajkán imák szállnak. 
Zokog a hű hitves, könny nappala — éjjé; 
Merre jár, merre küzd lelke fe le : férje ? 
Fönn a falu felett bárányfelhők e z re : 
Gyermekek imája s árvák bús keserve.
— Bárányfelhők felől, hol bús imák szállnak, 
Istene és Ura szép Magyarországnak — 
Tekints le szemeddel ez idegen tájra, 
Honnan feléd zokog egy magyar im ája! 
Áldd meg azt a falut, védd meg azt a házat, 
Kesergő lakóit kerülje a bánat.
Erősítsd meg karját a roskadt apának, 
Hallgasd meg az imát, mik belőle szállnak. 
Töröld le a könnyet, amik hullnak benne, 
Te légy az özvegyek s árvák segedelm e! 
És nekem adj erőt Uram, hogy a honért 
Ne sajnáljak éltet, ne kíméljem a vért.
Oh védd meg Istenem azt a kicsi házat, 
Vezess diadalra engem s szép hazám at!

Amen.

K eressétek  az Urat!
Válasz sok levélre.
Irta: Kapi Béla.

„Már nincsen a földön keresni 
valóm! Mindent elveszítettem, a há
ború mindenből kifosztott. A halál 
egyetlen vígasztalásom!“

Igaz, a háború sok mindentől meg
fosztja az embereket. Legérzékenyeb
ben azok érzik, kiktől élő kincset 
rabolt el. Ahol hasztalan várják haza 
hozzátartozójukat, ahol üresen marad 
a kenyérkereső családtő, a jó fiú 
helye, ott valami állandó, nehéz bo
rongás marad az emberek lelkében. 
Örökös köd úszik az élet hegyei és 
völgyei fölött s a szürkeség tátyolába 
burkolózik a napsugárként ránkhulló 
boldogság. De téved és tévedésében 
könnyen igazságtalan lesz az, ki a 
nehéz idővel járó fájdalmat csak a 
hozzátartozó családtag elveszítésében 
látja. Mindenki megérzi az ilyen vihar- 
dúlás hatását. Nincsen család, mely 
panaszosan ne nyögne súlya alatt. 
A hazáért, nemzetért, embertársain
kért aggódás mindannyiunk lelkét 
kínozza. Mennyi reménységet legázolt

a háború érc-sarka. Tervek, álom
képek megsemmisültek. A nyugodtan 
élő családok asztala mellé is hívatlan 
vendégként letelepedett az életgond. 
Mennyi számítgatás, mennyi sóhaj- 
tozás ! . . .

De azért még a legmélyebben súj
tott se mondhatja, hogy neki nincsen 
keresni valója. Egyáltalában ezt csak 
az mondhatja, aki egész életében 
mindig csak a másod- és harmad- 
jelentőségű kincseket keresi és azo
kat a legfőbb, az egyetlen kincs he
lyére állítja. Összetörik, mert a fel
perzselt ház volt mindene, mert po- 
gányos rajongással, élő kedvesében 
látta földi mindenségét. Összeroskad, 
mert eddig csak a mulandókból me
rített erőt és nem gondolt az örökké
való erőforrásra. Pedig ha erre az 
erőforrásra gondolnak, akkor egy
szerre nemcsak szenvedésük lesz 
könnyebb, hanem egyszersmind meg
ismerik, hogy nekik még van keresni
valójuk az életben. Nem a halál utáni 
vágyódás csöndesíti el a szívet. — 
„Keressétek az Urat.“ Hiszen lelkűnk
nek megtartásra van szüksége, ezt 
pedig semmi kincs meg nem adhatja, 
hanem csak az Úr egyedül,
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De az Úr keresése ne legyen üres 
szólás, ne legyen csengő-bongó be
széd, ember-hitegető fogadkozás. Az 
Urat az ő akaratában kell megkeres
nünk s parancsolata megtartásában 
kell megtalálnunk. így nehezebb a 
keresés, de boldogítóbb is a megta
lálás. Nehezebb, mert az Úr akarata 
áldozatokat követel. Sok mindenről 
le kell mondanunk. Vágyainkat az ő 
akaratához kell szabnunk. Remény
ségünket a véletlen szerencse, vagy 
elbizakodottság helyett benne kell he
lyeznünk. El kell hallgattatnunk önzé
sünket s meg kell tanulnunk másokért 
élni. Megtanulunk adakozni, egy sze
let kenyérrel kevesebbet szelni, egy 
ruhával kevesebbet varratni. Még ak
kor is, ha kerülne minderre, megta
nuljuk, hogy megtaláljuk az Urat.

Aki így keresi az Urat, az az ő 
erejét is megtalálja. Lelkiháborgásába 
elcsöndesítő nyugalom illeszkedik. 
Mások kétségbeesve jajgatnak, de az 
Istent megtaláló szívében a bizodalom 
erős sziklavára épül. Mások kétség 
és remény közt ingadozva hajladoz
nak, mint a zsombékból kiemelkedő 
nád suhogó széljáráskor, de az Isten
ben élő sírásában és veszteségében is 
megőrzi legdrágább kincsét: hitét, 
istenfélelmét! Ez erő és pedig meg
tartó erő. Nem ember adja, Isten adja. 
Nem tudás, nem bölcsesség, hanem 
lelki élet, Istenbe olvadás.

Tekints körül és kérdezd m eg: mit 
látsz magad körül? Felégetett falut, 
üszkös falakat, véres mezőket, csonka 
katonákat, temetetlen holttesteket, 
mankót és koldusbotot. Nézd job
ban I . . .  Fényes vonalat látok a ro
mok felett, mintha az örökkévalóság 
országútja csillogna felém. Azután te
kints magad fölé, mit látsz ott ? Sötéten 
gomolygó viharfelhőt. Pusztítás or
kánját, tűzeső förgetegét. És feljebb ? 
Mit látsz feljebb ? A felhők felett lá
tom az Isten arcát s érzem, hogy jó
ságos szeméből rám hull atyai szívé
nek szeretete. Nézem, nézem s las- 
lanként elcsöndesedik lelkem. Szívem 
a zsoltárköltő szavát mondogatja: 
„keressétek az Urat és az ő erejét; 
keressétek az ő orcáját szüntelen.* 
(105. zsoltár, 4.)

F o h á sz .
Nagy irgalmú Isten, erős várunk I 
Reményt, nyugtot csak Benned találunk. 
Leborulunk szent oltárod mellett, 
Imádságink Tégedet keresnek.
Hozzád kiált a bánkódok ajka,
A szülő, ki gyermekét siratja.

Téged keres minden gondolatunk,
Ébren, alva Hozzád fohászkodunk :
Ne fordítsd el tőlünk szent orcádat, 
Áldd meg küzdő seregink’ á hazánkat.

Madár Mátyás.

Levél a táborból.
1914. december 7.

A honfiúi lelkesedés, amely oly 
példásan nyilvánul meg szerte e ha
zában, engemet is elhozott a galíciai 
hideg szelek közé, e ködös és ha
vas északi tájra, hogy szívem me
legével, kitartással szolgáljam, mint 
parányi porszem a magyarság szent 
ügyét. Lelkemet átjárta Üdvözítőnk 
felszólítása: „Elmenvén, tanítsatok
minden népeket.“ És hangzott biz
tatása : „íme én ti veletek vagyok 
minden napon e világ végezetéig.“ 
Behivatásom nem véletlen történt. 
Magam kértem azt. Vágytam itt lenni 
s közvetlen közelről szemlélni azt a 
fenséges küzdelmet, amelyet ember- 
feletti erővel, halálmegvetéssel vív
nak múltjukhoz méltóan derék hon- 
védeink. Vágyam teljesült. November
16-án a honvédparancsnokságtól uta
sítást kaptam az azonnali bevonu
lásra. Elindultam szívemben erős 
hittel, hogy bár nélkülözéseknek né
zek elébe, de Isten velem lesz s 
kísérni fog uttalan utamon. Nov. 
22-én léptem nem kis megilletődés 
között orosz földre. Utitársam a jó 
Istenen kívül tiszti szolgám volt, akit 
útközben adtak mellém s aki — 
mellesleg megjegyezve — tanító. 
Nem szolgám ő, hanem testi-lelki 
jó barátom, akivel megosztom örö
mömet — bánatomat s így örömünk 
megkétszereződik, bánatunk pedig 
felényi lesz. Egy heti hosszú bolyon
gás után találtam meg hadosztályo
mat egy előkelő orosz kastélyban. 
Útközben, az orosz föld göröngyös 
útjait járva, százával kerültem el se
besült katonáinkat, hidegtől s fáradt
ságtól elcsigázott fiainkat. S ha nem 
hallottam volna az ágyuk búgását, 
srapnellek sivítását, ezen kimerült, 
lábukat alig vonszoló karaván csa
pat elvonulása is értésemre adta volna, 
hogy már nincs messze az a hely, 
ahol oly pazarul osztogatják a halált. 
A kastélyban együtt találtam maga
mat magasabb-alacsonyabb rangú 
tisztekkel és közlegényekkel. Boldog
ság volt látni azt a határtalan lelke
sedést, amely e színtiszta magyar 
szívekből előtör és azt az összetar
tást, amely tisztet és közlegényt, urat

és szolgát egybefűz. Leomlik itt 
minden válaszfal, itt csak egy er
kölcsi gondolat hatja át a szíveket: 
„A haza minden előtti“

Rövid életű volt orosz földön tar
tózkodásom. A túlerő visszavonulásra 
kényszerítette hadosztályunkat galí
ciai földre. Valóságos átok nehezedik 
s kultúrán aluli galíciai népre, ahol 
ez az ádáz harc folyik. Immár há
rom hete járom e rideg tájt, látom 
e népet, amint faluról-falura, város- 
ról-városra fut az ádáz orosz ellenség 
elől. Nem tudja, hol keressen mene
déket, hogy tönkre ne tegyék s fel 
ne dúlják családi boldogságát. Ott 
hagyja silány szerzeményét, csak
hogy megmentse legdrágább kincsét, 
gyermekeit. A dermesztő hidegben 
apró gyermekek apjuk s anyjuk előtt 
haladva biztatják, bátorítják egymást. 
Az éj sötét leple alatt újabb és újabb 
menekültek tűnnek fel, amint hátu
kon cipelve holmijukat sietnek ha
zánk felé, hogy ott agyoncsigázott 
testük csendes pihenőre találjon.

A háború a szenvedések, a meg
próbáltatások napjait zúdította reánk. 
Gróf Apponyi írja egyik cikkében, 
hogy a lelkek erőssége, a férfias ön
bizalom rendíthetetlensége a győze
lem egyedüli záloga e nagy viharban. 
A lélek erősségével, az önbizalom 
rendíthetetlenségével kell tehát tovább 
küzdenünk. És pedig nemcsak azok
nak, akik itt az ellenséges földön 
keserű megpróbáltatások között küz
dik előre magukat, hanem azoknak 
is, akik otthon vannak. E véres világ
háborúban, itt kinn a táborban épp
úgy, mint a kórházak falai között s 
a városok és falvak házaiban erős 
lélekre, Istenbe vetett bizodalomra 
van szükség. Ez hatja át hősies el
szántsággal küzdő fiainkat, ez hassa 
át odahaza a hitvesnek szerelmét, a 
fiúnak apjáért, a szülőnek gyermeké
ért aggódó szeretetét. Akkor előbb, 
mint gondoltuk, jobban, mint álmod
tuk, megszűnik a vihar s egymást 
viszontlátva örülhetünk annak, hogy 
a sok sóhaj, könny, rettegés meg
hozta gyümölcsét. Nemzeti létünk 
fája mélyebbre eresztette gyökerét, 
lombkoronája dúsabb lett, amelynek 
árnya alatt a háború nyomorékjai 
vigasztalást, halottjai édes nyugalmat 
találnak.

A karácsonyi angyal kezdi szét
terjeszteni szárnyait a tusakodó világ 
felett. Ez a karácsony nem fog be
szélni ártatlan kis gyermeki örömök
ről. Ez év alkonyán harci riadó veri 
fel karácsony éjszakáját. Oh vajha 
azt a vihart, amely végigzúg a földön,
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megállítaná pusztító útjában a kará
csonyi angyal békét hirdető éneke: 
»Dicsőség a magasságos mennyek
ben az Istennek 1 és e földön békes
ség és az emberekhez jóakarat 1 “

B ojtos László
tábori lelkész.

Egy ismeretlen hős.
A háború legutálatosabb, megve

tésre méltó alakja az áruló, aki ha
záját és polgártársait pénzért vagy 
ígéretekért elárulja. Hasonlóan meg
vetett alak a kém, bár ezek közt 
van sok hőslelkű igaz hazafi is, aki 
életét áldozza fel hazájáért. Néhány 
nap előtt azt a hirt hozták az angol 
lapok, hogy egy Lody nevű,kémet 
Londonban felakasztottak. Egy Lon
donból most szerencsésen hazajutott 
egyén a következőket írja az isme
retlenül maradt, felakasztott hőslelkü 
kém szomorú sorsáról:

November 3-án történt. Tényleg 
kém volt a szerencsétlen véget ért 
ember. Mint amerikai ügyvéd élt 
Angliában és állandóan a tengerpart 
vidékén forgolódott, kikémlelve a tá
borokat, csapatmozdulatokat és el- 
hajózásokat és az angol hajóhad 
mozdulatait és titkait és azután Ko- 
penhágán át minden fontos mozza
natról nyomban hirt adott Német
országnak. Sok időbe került, amíg a 
balsors utolérte. És bár olyan bizo
nyos volt és lehetett is afelől, hogy 
egyszer el kell jönnie annak a nap
nak, amikor a szemfüles angol cen
zúra levelét elfogja és elolvassa, hogy 
az angol rendőrség őt is megcsípi 
és letartóztatja, mégsem tágított. És 
amikor elfogták, nyomban a hadi- 
törvényszék elé került, mint egy kö
zönséges, gyalázatos megfizetett kém. 
A törvényszék előtt Lody Jánosnak 
mondotta magát s minden további 
felvilágosítást megtagadott.

Az újságok sokat írtak róla és előre 
is teljesen befeketítették és ellene han
golták a közvéleményt. Hogy ki és 
mi volt, Lodynak hivták-e tényleg, 
vagy ez csak egy fölvett álnév, azt 
nem sikerült kinyomozni, ellenben a 
vizsgálat és a tárgyalás során kitűnt, 
hogy a megfizetett kém igazi német

hős. Mikor a bíróság elnöke azt kér
dezte tőle, hogy mi volt az indító 
oka tettének? — szerényen és hig
gadtan, minden megindultság és fé
lelem nélkül felelte: „Hazámnak tet
tem szolgálatot s ezzel csak köteles
ségemet teljesítettem.“ A több napig 
tartott tárgyaláson nyugodtan és fér
fiasán viselkedett; nem bujkált, nem 
mentegetődzött és nem igyekezett 
maga és sorsa iránt részvétet kelteni. 
És erre egy oly esemény következett 
be, ami az angolok mai németgyülö- 
lete mellett igazán megható, meglepő, 
de teljesen megfoghatatlan.

A kihallgatás után ugyanis a nézők 
soraiból egyszerre csak előlépett egy 
ismeretlen angol, aki kezet fogott a 
vádlottal, szívélyesen üdvözölte őt, 
majd meg tiltakozott a szinte bizo
nyosra vett halálos ítélet ellen, han
goztatva, hogy a vádlott nem kém, 
hanem nemes indokokból cselekvő 
igazi hős, aki tiszteletet érdemel. Az 
angol bátran, hangosan és félelmet 
nem ismerve beszélt és nézett gyű
lölettől eltelt honfitársai szemei közé. 
Természetesen nyomban elfogták és 
lezárták s csak úgy kerülte ki a ha
lált, hogy a vizsgálat során tényleg 
bebizonyult, hogy az elitélthez semmi 
köze s csakis emberbaráti érzése ra
gadta el. Lodyt pedig felakasztották. 
Mikor és hol, az titok. Pedig ez a 
hős valódi hős, aki tisztes temetést 
érdemel. És sírkeresztjére méltán oda
akasztható volna a vaskereszt.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban alsós, Tanyát a sálán ütött ou, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákot.
December 20. vasárnap, Luk 1, 26—38.

„ 21. hétfő, Luk. 1, 39—45.
„ 22. kedd, Méthé 1, 18—25.
„ 23. szerda, János 1, 1 —14.
„ 24. csütörtök, Luk. 2, 1—7.
„ 25. péntek, Luk. 2, 8—14,
„ 26. szombat, Luk. 2, 15—20.

A hős lengyel leány.
A lengyel szabadság már nem csu

pán elmúlt valami, amiről költők és 
írók álmodoznak, ha sejtésünk nem

csal, igen közeli valóság. A gondo
latnak már csak a lehetősége is meg
dobbantotta minden lengyel szívét s 
mikor ezrével jelentkeztek a lengyel 
ifjak zászlóink alá, ugyanakkor a len
gyel hon leányai is tömegesen jelent
keztek hadi szolgálatra. Az utóbbiak 
közé tartozott Stanislava Ordynska 
kis légionárius leány is, aki azóta őr
mesterségig vitte s most betégen ke
rült Bécsbe a sensengassei Vörös- 
kereszt kórházba.

Az ifjú hősnő, mint Bécsből jelen
tik, előkelő varsói lengyel családból 
származik. Atyja forradalmár volt, 
akinek sokat kellett szenvednie az 
orosz zsarnokságtól s az év elején 
száműzték is Szibériába. Mikor a há
ború kitört, Stanislava Ordynskát is 
fölfegyverezték s már Miehovnál át
ment a tűzkeresztségen. Jedrzejovó- 
nál kapta csukaszürke uniformisára 
az első csillagot. Lovon ülve földeritő 
szolgálatot végzett, kikutatta a mo
csaras tájakon a rejtett kanyargó 
utakat, a keskeny földnyelveket, a 
szélesebb területeket és a hadsereg 
parancsnoksága pontos képet alkot
hatott magának az ő szabatos és 
megbízható jelentései alapján. A má
sodik csillagot Potmalgoscenál kapta. 
Itt az volt a parancsa, hogy kutassa 
ki az ellenséget és fényszóróval je
lölje meg helyét. Tizenkét leányból 
állott a kis csapat. Éjnek idején egé
szen az orosz sátrakig lopózkodtak. 
Ott fölismertek egy tiszti sátrat. A 
teljes mozdulatlanság, az alvók erős 
horkolása a biztosság érzetét keltette 
bennük. Nesztelenül fölemelték a sá
torponyvát, amely alatt három orosz 
tiszt szunnyadt mély álomban. Mint 
a macskák, hangtalanul közéjük oson
tak, fontos írásokat, az orosz vezér
kar térképeit, nagyfontosságú följegy
zéseket kerítettek kezük ügyébe s az
tán, amint jöttek, épp olyan óvatosan 
távoztak. Távozásukkor elektromos 
fényszórókkal jelezték az ellenség po
zícióját, mire csapataink megtámad
ták az orosz tábort, amelyből alig 
menekült egy-két ember. A harmadik 
csillagot Malgoscenál szerezte, ahol 
tizenkettedmagával küldték ki az el
lenség fölkutatására. Egy helyen el
vált társnőitől s egyszerre hatvan 
orosz lovast látott maga előtt. Rej-

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 10
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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tekhelyre húzódott s onnan tüzelt az 
oroszokra. A lovasok elfutottak, de 
három ott maradt és rémületében 
megadta magát. Hőstettének azonban 
nem tudott örülni. Furdalta a lelki
ismerete, hogy leshelyből lőtte le a 
gyanútlan orosz lovasokat, akiket bi
zonyára anya, feleség vagy gyermek 
sirat. Az ifjú hősnő gyenge idegrend
szere fölmondta a szolgálatot és mi
kor csapatához ért, idegbajt kapott 
és elájult. A hadvezetőség is csak az 
ő foglyainak elbeszéléséből értesült a 
páratlan hőstettről, amelynek jutal
mául fölvarrták zubbonyára az őr
mesteri csikókat. A beteg leányt előbb 
Krakóba, majd Bécsbe vitték, de már 
jobban van s alig várja, hogy vissza
mehessen a harctérre, mert jelen akar 
lenni a Varsóba való bevonulásnál.

Karácsonyi üzenet.
Az elmúlt héten is sok lelket meg

érintett az Úr és sokan siettek a 
Karácsonyi üzenetet megrendelni, hogy 
még idejekorán szétküldhessék a harc
mezőn küzdő s kórházakban szenvedő 
katonáinknak. Bizonyára megnyug
tatja lelkűket az a tudat, hogy azt a 
keveset, amit távolban levő evangéli
kus fiaink karácsonyi örömére, lelki 
építésére tehetünk, megtettük.

A legnagyobb megrendelő ezen a 
héten a bányai egyházkerület volt; 
1000 példányt rendelt. A lajoskomá- 
romi nőegylet 300, a rábaszentandrási 
gyülekezet 150-et rendelt. Gyékényes, 
Rákoskeresztúr, Besztercebánya, Nagy- 
alásony (100), Sobor, Répcelak, Ma- 
gyargurab, Nagysimonyi, Székesfehér
vár, Hánta, Celldömölk, Bodóhegy, 
Meszlen, Szilágysárkány, Zalagalsa, 
Csönge, Vadosfa, Arad, Sajógömör, 
Káld stb. (50—50) nevét találjuk a 
megrendelők közt.

A mersevati fiókgyülekezet tagjait 
annyira meghatotta a felhívás, hogy 
azonnal gyűjtést rendeztek s ennek 
eredményeképpen 200 példányt ren
deltek. A szilsárkányi és sopronné- 
meti-i nőegyletek 50—50' példányt 
rendeltek szabad rendelkezésre.

Kedves megrendelést kaptunk a 
soproni gyülekezetből. Egy délutáni 
gyermekistentiszteleten Ziermann La
jos prédikált arról a bibliai versről: 
„Uram, Jézust akarnánk látni!“ (Ján. 
12, 21.) Prédikáció után elmondta, 
hogy karácsonykor hány sáncárokból 
kihallatszik szegény katonáink kiál
tása: „Jézust akarnánk látni!“ Azu
tán ismertette a Karácsonyi üzenetet,

annak magasztas hivatását s azzal 
fejezte be beszédét, hogy szép lenne, 
ha a gyermekek is küldhetnének a 
Jézust váró katonákhoz Karácsonyi 
üzenetet. Még aznap délután egy kis 
leány — Seidelmayer Gizella elemi 
iskolai növendék egy piros tojásban 
összes pénzét, 5 kor.-t elhozta. Azu
tán jöttek a többiek, mind elhozta 
pénzecskéjét, mert ők is tenni akar
nak valamit a küzdő és szenvedő 
katonákért. így jött össze több mint 
400 füzetnek az ára.

Ez volt a mi legkedvesebb ren
delő levelünk. Még a szemünk is 
könnybe lábadt, mikor ezekre a derék 
jó gyermekekre gondoltunk. Hogyne, 
hiszen karácsonyi vigasztalást külde
nek a harcmezőre, kórházakba. Ők 
is dolgoznak, tesznek a hazáért I

Bárcsak sokan követnék példáju
kat, hogy minden sáncárok és min
den kórház hallja a boldogító üze
netet : Ma született néktek a Meg
tartó I

A táborba nagyrészt elküldöttük 
a füzeteket. A kórházakba a napok
ban küldjük szét. Kérjük mindazokat, 
kik még rendelni óhajtanak, küldjék 
sürgősen be rendelésüket!

Hogyan lett Pálból Saul?
Elbeszélés Irta: Fábián Imre.
III. Pál a városi iskolában.

Folytatás.

Ugyanezen a nyáron érte az a 
megtiszteltetés is hajlékukat, hogy a 
helybeli olvasókör Fekete Mihályt 
elnökévé választotta. Eddig a tanító 
úr volt az elnöke, mikor ő korára 
való tekintettel lemondott, nem talál
tak helyébe méltóbb utódot Fekete 
Mihálynál.

Hogy milyen tekintélyes állás volt 
a kör elnöksége, azt csak akkor ért
jük meg, ha tudjuk, hogy annak a 
község majd minden polgára tagja 
volt. Ez volt a község férfi tagjainak 
gyülekező helye. Télen is, nyáron is 
nagy mulatságokat szoktak tartani, 
amelyre még a negyedik talu lakosai 
is eljöttek. Különösen nyáron a leg
több vasárnap délután ott volt a falu 
cigánybandája is. A fiatalok ilyenkor 
táncra perdültek, az éltesebbek el- 
idogáltak, kártyázgattak is. Az olvasó
kör ilyenformán inkább volt szóra
kozó, mulatókor, mint akármi más. 
De hát az emberek mindig is jobban 
szerették az olvasásnál a mulatást. 
Az olvasókör félig-meddig a falu 
korcsmája is volt.

Az idősebbek azt rebesgették, 
hogy a tanító úr azért mondott le 
az elnökségről, mert ő azt a folyto
nos mulatozást, kártyázást nem akarta 
megengedni a kör helyiségeiben. De 
a sok száz ember akaratát egy maga 
nem másíthatta meg.

Fekete Mihálynak, mikor elfoglalta 
az elnökséget, kötelessége volt, hogy 
a körben minél többször megfordul
jon, ha korábban nem sokszor ke
reste is azt fel. Különösen ott kellett 
lennie vasárnap délután, amikor min
dig zsúfolva voltak a kör helyiségei. 
Annyi ember között kellett valakinek 
lenni, aki az esetleges rendetlenségnek 
útját állja.

Vasárnap délelőtt még régi szokás
hoz híven együtt ment az egész 
család az Isten házába, de délután 
ezután csak Fekete Mihályné foglalta 
el a családi padot a templomban. 
Délben, amint a gazda kanalát le
tette, felkelt, Pált maga mellé véve 
indult tiszte szerint az olvasókörbe.

Nem lehetne mondani, hogy Pál 
jól érezte magát az olvasókörben. 
Nem is a saját vágya vitte oda, 
hanem édesapja kívánsága. Az apa 
diák fiát mindenütt oldala mellett 
akarta látni. Csak felnőttek voltak 
ott együtt, Pál is csak, mint apja 
vendége tartózkodhatott ott, mivel 
diák volt. Szívesebben maradt volna 
otthon, vagy .ment volna pajtásaival 
játszani, mint itt a zajban, füstben, 
de apja kívánsága ellen nem cselekedett.

Apjának pedig nem volt annál 
nagyobb öröme, mintha fiát maga 
mellé ültette a főasztalnál és ott el
beszélgetett jó barátainak Pál dol
gairól, jó bizonyítványáról, tanárai 
dicséretéről. Örült, mikor a jó bará
tok kocintottak a derék fiú egészsé
gére és szívből kívántak neki min
den jót. Ilyenkor még Pálnak is po
harat kellett kezébe fogni és kocin- 
tani a vidám társasággal.

Fekete Mihályné nem nagyon örült 
annak, hogy férje fiát minden va
sárnap a körbe viszi. Sokkal jobban 
szerette volna ő magával vinni elő
ször a templomba, azután elmenni 
vele a rokonokhoz, jó komákhoz, 
akik mindig érdeklődtek Pál sorsa 
iránt. Titkon bántotta őt, hogy mióta 
férje a kör elnöke lett, nemcsak az 

, hagyja ott házát egész délutánokra, 
hanem még fiait is magával viszi, 
így ő; aki hozzá volt szokva, hogy 
a munkától mentes ünnepi időt csa
ládtagjaival töltse el, most egész el
hagyatottnak érezte magát. No de 
annál többször vette elő ilyen ma
gános órain a bibliát, énekes könyvet,
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imádságos könyvet, hogy szerettei 
életére a jó Isten áldását kérje.

Nem is szólt férjének, fiának belső 
aggodalmáról. Belátta, hogy férjének 
is kötelessége távol lenni hazulról, 
fia meg, mint városon forgolódó em
ber csak nem játszhatik együtt a 
többi falusi gyerekekkel, meg nem 
ülhet naphosszat az édesanyja 
mellett sem.

Közben Pál kinőtt a kisdiákok 
sorából. Elvégezte a négy alsó osz
tályt szép eredménnyel és nagy volt 
öröme, hogy most már nagy diák 
lesz. Amint a gyerekek sorából kinőtt, 
vakáció idején egyre jobban érezte 
magát az olvasókörben. Nem is esett 
már neki nehezére apja szavát hal
lani vasárnap ebéd után. — Pál fiam, 
vedd a kalapodat, a körbe megyünk. 
Sőt olyan formán volt, hogy otthoni 
idejét másutt igazán nem tudta volna 
eltölteni, mint a körben. Itt legalább, 
amint szokta mondani, van valami 
szórakozás, elkártyázgatunk, jó idő
ben kuglizunk. Szóval: így eltelik 
az idő.

Néhányszor az is megtörtént, hogy 
a vacsora nem vitte haza rendes 
időben a fiút, csak késő esti órákban 
került haza. De mint az apa mondta 
az édesanyjának, csak természetes, 
hogy Pál nem rontja el a barátsá
got, míg a többiek ott maradnak.

Egyszer azonban az édesanyja 
rémületére az is megtörtént, hogy 
vasárnap délelőtt a templomban üres 
volt Pál helye, hiányzott a család
tagok közül. Még jobban megdöb
bent, mikor a kérdésre, hogy hol 
volt délelőtt, a fiú azt felelte, nem 
végezték be beharangozóra a kártya
partit s olyan érdekes volt a ját
szásuk, hogy végére akartak jutni. 
A játék végeztével el is ment ő a 
templom ajtóig, de akkor már a tisz
telendő úr javában prédikált, hát 
csak nem mehetett be. Az édesanyja 
erre a magyarázatra azután tréfásan, 
de mégis komolyan annyit mondott: 

í aki templomban nem volt, az ebédet 
► nem érdemel!

Mégis minden következő vakáció- 
I bán többször megesett, hogy Pál he

lye üresen maradt a templomban. 
Távolmaradását avval szokta mente
getni, ő úgyis megy a városban min
den vasárnap templomba, hát itthon 
csak szabad némelykor elmaradnia.

Egy alkalommal pedig, mikor már 
a hetedik osztályt járta anyja szemre- 

i hányó szavaira, hogy mért maradt 
, el az Isten házából, mentegetődzés 

helyett avval felelt: elvégre megért-e 
édes anyámnak a mai prédikáció négy

koronát ? Én négy koronát nyertem 
éppen a prédikáció ideje alatt! Ezek 
a szavak, mint megannyi éles tőr, 
járták át az édes anya érzékeny lel
két. Míg ő a fájdalomtól szóhoz se 
jutott, addig az édesapa korholta 
elítélőleg meggondolatlan fiát: — fiam, 
az Isten igéjét tréfa tárgyává tenned 
nem szabad! Folytatjuk.

A világháború eseményei.
Döntő esemény nincs, úgy látszik 

nem is lesz. A téli időszak, mely 
ugyancsak elviselhetetlen szenvedé
seket mér vitéz hadseregünkre s az 
ellenfélre is, — nem igen engedi a 
döntő események kialakulásai. Amit 
látunk, az inkább elhelyezkedés s a. 
nagy harcok előkészítése.

A kárpáti harcok.
A magyarországi orosz betörésről 

a következőkben foglaljuk össze 
mondanivalónkat: Zemplénben a leg
északibb határon állanak oroszok. 
Néhány helységet újból visszahódí
tottak csapataink. Ugyanez a helyzet 
Ungmegyében is. Mármarosban az 
oroszok Toronyáig jutottak el. A Sá
rosmegyébe betört orosz sereg egy 
része Zemplénmegyéből lekanyarodott. 
Ezt a seregrészt Koskócz és Nagy
dobra között csapataink megverték. 
Az oroszok visszavonulóban vannak. 
A hadműveletek folynak, de már ed
dig is Zemplén, Sáros megye egészen 
megszabadult az oroszoktól.

Az oroszok gyújtogatnak 
Bukovinában.

Bukovinai menekülők beszélik, hogy 
az orosz csapatok kilenc helységet 
felgyújtottak, a helységek lakosságát 
pedig lemészárolták.

Galíciában.
Galíciában seregeink szép sikerrel 

harcoltak. A több napig tartó ütkö
zetben 10.000-nél több orosz foglyot 
ejtettünk.

Lengyelországban az oroszok éjjeli 
támadást kíséreltek meg a mi csapa
tunk ellen, de a mieink Novo Ro- 
domszktól délnyugatra visszaverték 
őket.

A németek harca.
A hősies és szívósan küzdő német 

sereg nagy győzelmeket ért el. El
foglalta az oroszoktól Lodzot. Egyéb
ként is nagy veszteségeket szenve

dett az orosz sereg. Az oroszok vesz
tesége 140 ezer ember. Egy másik 
ütközetben 110 ezer foglyot ejtettek.

Franciaországban.
Franciaországban nincs semmi 

döntő esemény. Mindegyik sereg lö
vészárkokba vette be magát s azt 
várszerűen megerősítette. Sok helyen 
40—50 méternyire vannak egymástól.

Szerbiában.
Szerbiában Új, erős harcok kelet

keztek Grn Milanováctól nyugatra. 
A mi csapataink kénytelenek voltak 
a döntő ütközet elől kitérni. Belgrád- 
tól délre seregeink mindig előbbre 
haladnak s több ágyút és foglyot 
zsákmányoltak.

Egyéb hirek.
Az oroszok nagyobb katonai és 

anyag-szállítmányt küldtek Szerbiá
nak a Dunán keresztül. A hajók Ra- 
dujevácnál kötöttek ki. — Az angol 
hadsereg veszteségeit a ílandriai harc
tereken 100.000 emberre becsülik 
halottakban, sebesültekben és hadi
foglyokban. — A keleti harctéren 
Oroszország 817.000 embert és tüzér
ségének a felét vesztette el. — A pápa 
az orosz kormánynál tapogatódzott 
a karácsonyi fegyverszünet iránt. Az 
orosz kormány erre vonatkozólag 
tagadó választ adott. — Japánország 
újra napirendre tűzi a japánoknak 
Amerikába való bevándorlásának és 
ott való területszerzésének kérdését. 
A minisztertanács Tokióban elhatá
rozta, hogy a sárga és a fehér faj
nak teljes egyenjogosítását fogja kérni.

GAU OINAÁHAK.

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1914. évi dec. hó 17-én.

Búza 40.—, Rozs 32.—, Árpa 26.50, Zab 
24.—, Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron, 10

f
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A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Vallásos estély. Az ujcsanálosi evang. 

nöegylet a hét minden csütörtökén vallásos 
estélyt tart, melyen a hívek nagy számban 
gyülekeznek össze. A november 29-iki val
lásos estélyen Marcsek János lelkész imád
ságán és irásmagyarázatán kívül, Megyer- 
csy Béla, az Ifjúsági Egyesületek titkára 
tartott érdekes előadást, Korenko Gusztáv 
és Valkó Julianna pedig szavaltak. Itt em
lítjük meg, hogy az ádventi időszakban 
minden szerdán esti istentisztelet van.

Tanító választás. Az őrimagyarósdi ev. 
gyülekezet megürült II. tanítói állását Len
gyel Sándor okleveles tanítóval töltötte be, 
aki november 1-én foglalta el hivatalát.

Alapítvány. A gecsei gyülekezetben f. 
hó l.én  elhunyt özv. Vasvári Józsefné a 
gyülekezetnek 200 koronát hagyott alapívá- 
nyul. A hű nő és jó édesanya emlékezete 
legyen áldott 1

Gyülekezetek és a hadikölcsön. A
nagyszombati gyülekezet 40.000 koronát 
jegyzett hadikölcsönre. Az egyet, lelkészi 
nyugdíjintézet 30.000, az egyet, gyámintézet 
23.000, a bányai egyházkerület 20.000 ko
ronát jegyzett.

Gyülekezeteink és a háború. Már a
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A  felpéci evang. gyülekezet is kivette ré
szét abból a hazafias munkából, mely most 
mindenütt folyik. A hívek a sebesült kato
nák részére természetben összeadakoztak: 
20 vánkost, 35 lepedőt, 58 törülközőt, 40 
inget, 9 alsónadrágot, 59 zsebkendőt, 2 pár 
kapcát. Adakoztak: Szalay Miklós, Tóth 
Pálné (Konc), özv. Tóth Miklósné, Győré 
Jánosné, Tóth Imréné, Fazék György, Wurm- 
feldné, Kollár Józsefné, Bozzay Jánosné, 
Pápay Sándorné, Pápay Miklós (alsó), Fazék 
Mihályné, Németh Juli, Sonnenfeld Fáni, 
Szalay Sándorné és Misetáné, Pécsi István, 
Dely Janka, Vasvári Istvánná, Mészáros Jó
zsefné, Bóka Istvánná, Illés Gedeonná, Ba
log Károlyné, Rácz Sándorné, Pápay Lidi, 
Káldi Sándorné, Csete Istvánná, Kovács 
Istvánná, Borsos Dénesné, Hamvay Sán
dorné, Schillerné, Pollák Bernátné, Fazék 
Józsefné, Horváth Antalné, Büki Jánosné, 
Fazék Kálmánná, Fazék Jánosné, Dávid 
Lászlóné, Győré Sándorné, Tóth Józsefné, 
Mészáros Zsófi, özv. Tóth Jánosné, id. Boz
zay Sándorné (Albert), Fazék Lajosné, Váczi 
Jánosné, Bakó Samuné, Péntek Ferencné, 
Pölösky Miklósné, Hamvay Istvánná, Bozzay 
Miklósné (Dely), Falaky Jánosné, Papiné 
Falaky Lidi, Bácsi Róza, özv. Csete Jánosné, 
Győri Mihályné, Falaky Miklósné, ifj. Bozzay 
Sándorné (Albert), Salamon Pálné, Péntek 
Józsefné és Karikás Istvánná. — Ugyancsak 
a sebesültek részére a következő pénzbeli 
adományok folytak b e : Hamvay Miklós 
gondnokolt 20 K, Varga Sándorné csamo- 
kos 6 K, özv. Pápay Józsefné, özv. Takács 
Jánosné és fia 5—5 K, Péntek Józsefné

I (kis utcai), Fias István, Fazék János, Fazék 
Kálmán, Falaky Jánosné 4—4 K, Pécsi La
josné, Csillag Sándorné, Hamvay Sándorné, 
Szabó Dánielné 3—3 K, Balog Mihály 2'50 K, 
Bozzay Miklósné (kertaljai), Vasvári István, 
Büki Lajosné, Garab Jánosné, Tóth Pálné 
(bognár), özv. Tóth Jánosné, Fazék Lajosné, 
Péntek Ferencné, Papi Istvánné, Falaky 
Lidi 2—2 K, Farkas Sándorné, Péntek Jó
zsefné, Káldi Mihályné, Tóth Imréné, Boz
zay Jánosné, Tóth Istvánné (kertaljai), Ihász 
Imre, Pécsi István, Bóka Istvánné, Illés Ge
deonná, Régi Jánosné, Reider Mihály, Csete 
Istvánné, özv. Ludván Istvánné, Váczi Já
nosné, özv. Kovács Istvánné, id. Bozzay 
Sándorné (Albert), Salamon Pálné 1—1 K. 
Markotics János 40 f. Összesen 106'90 K.

A nehéz és nagy napokban a 34 család
ból álló tényő fa lu i ícis leányegyház is lerakta 
filléreit a hazafiság oltárán. A nőegylet a 
katonák meleg ruhával való ellátására 
gyűjtést indítván, a következő adományok 
folytak b e : Győrig Imréné, özv. Varga Kál
mánná 5—5 K, Tarr Mihályné, Bóka Lina 
és Ilka, Tóth Andrásné 4—4 K, Horváth 
Pálné, Tóth Pálné, Molnár Györgyné, özv. 
Hevesi Istvánné, Nyíri Andrásné, Limpár 
Andrásné, Tóth Józsefné, Varga Kálmánná, 
Hevesi Gáborné Tóth Péterné, Varga And
rásné, Macsali Lajosné, Rácz Jánosné 
2—2 K, Tóth Ilka, Kollár Antalné, Hor
váth Jánosné, Horváth Lidi, Horváth Jó
zsefné, Molnár József, ifj. Németh Pálné, 
Melkovics Sándorné, Varga Mihályné, 
Varga Róza, Lábár Pálné. Lábár Juli, Győ
rig Jánosné, Limpár Imréné, Takács An
drásné 1—1 K, Bálint Jánosné 70 f, Né
meth Istvánné, Bálint Ferencné, Bálint Mári 
60—60 f, Szép Istvánné 50 f. Összesen 68 K.

H adba vonult ka tonák hósapkáira, csukló 
védőire, haskötőire gyű jtés  Felsőszakonyban: 
Tóth Kálmánná, özv. Boros Lajosné, Varga 
Sándorné 2—2 K, Simon Jánosné Hidegh Jó
zsefné, Simon Samuné, Szabó Józsefné, Gaál 
Istvánné, Boros Dénesné, Szabó Lajos, id. 
Tóth Jánosné, ifjú Boros Jánosné, Boros La
josné, Szabó Istvánné, Boros Lajosné, Hasza 
Istvánné, Pauer Lajosné, Hasza Jánosné, Kiss 
Lajosné, Hidegh János, Major Samuné, Né
meth Jánosné, Boros Sándorné, Boros Istvánné, 
Bögöthy Ferenczné, Simon Sándorné, Boros 
Jánosné, Kovács Sándorné, ifjú Hidegh Sán
dorné, Hidegh Sándorné, Baráth Jánosné, 
Hidegh Ferenczné, Ha§za Lajosné, Tóth Sán
dorné, Szabó Sándorné 1 — 1 K, Baráth Józsefné, 
20 f, Hidegh Lajosné, Bögöthy Gézáné, Boros 
Ferenczné, Baráth Istvánné, Boros Lajosné 
50—50 f, ifjú Bögöthy Ferenczné 60 f, Bö
göthy Lajosné 40 f, Ö sszesen: 42 K , 10 f. 
U gyan erre a célra A lsószakonyban  ada
koztak :

Kolonits Józsefné 5 K, ifjú Varga Jánosné 
2 K, Gaál Sándorné, Gaál Lajosné, Varga 
Sándorné, Gaál Jánosné, Szabó Samuné, Gaál 
Józsefné, Skriba Sándorné, özv. Kolonits Fe
renczné, Gaál Sándorné, Boros Istvánné, Kolo
nits Sándorné, Gaál Jánosné, Németh Ferenczné, 
Németh Istvánné, Momos Károlyné, Büki 
Lajosné, Horváth Józsefné, Baráth Lajosné, 
özv. Rózsa Lajosné 1—1 K, Büki Samuné 80 
f, Hidegh Józsefné, Hidegh Ferenczné, özv. 
Baráth Jánosné, id. Büki Sándorné, Gaál Fe-

I renczné, özv. Baráth Lajosné, özv. Boros 
Lajosné, özv. Németh Samuné, özv. Boros 
Istvánné, özv. Büki Ferenczné, Büki Ferenczné, 
id. Varga Jánosné 60—60 f, Boros Istvánné, 
Rózsa Györgyné, Tóth Jánosné 50—50 f, Hi
degh Sándor 70 f, Tóth Sándor 40 f, S. K.
1 K. Ö sszesen: 37  K . 60 f. A  két szakonyi 
nőegylet gyű jtése  íg y  : 79 K, 70 f.

A nőegylet tagjai ez összegen beszerezvén 
az anyagot, megkötöttek : 30 hósapkát, 29 pár 
csuklóvédőt és készítettek 20 drb. haskötőt. 
Ugyancsak megrendelte Kapi Béla .Karácso
nyi üzenet“ című munkáját 100 példányban. 
A községben már előbb történt gyűjtés alkal
mával sok fejvánkost, párnát és férfi alsó 
ruhát adományoztak.

A  hadba vonu ltak  karácsonyi ajándékára  
adakoztak F e lső sza ko n yb a n : Varga Sándor 
10 K, Szabó Sándor 3 K, Németh János, Pau
er Lajos, Boros János, Szabó Lajos, Boros 
Sándor, Bögöthy Ferencz, Simon Sándor, ifjú 
Boros János, özv. Haáza Istvánné, özv. Boros 
Lajosné, Hasza Lajos 2—2 K, Simon János, 
Hidegh József, özv. Tóth Sándorné, Simon 
Sámuel, Szabó József, Szabó Józsefné, Gaál 
István, Boros Dénes, Boros István, Tóth Sán
dor, ifjú Tóth Sándor, Szabó Lajos, Boros 
János, Boros József, Boros Lajos, özv. Hasza 
Istvánné, Kis Lajos, Baráth István, Hidegh I 
János, Kovács Sándor, Boros Sándor, Kiss l 
Géza, Hidegh Sándor, ifjú Hidegh Sándor, i 
Baráth János 1—1 K, Takács József 60 f„i 
Bögöthy Ferencz, özv. Hidegh Jánosné, Hi-J 
degh Sándor cipész 50—50 f. Hidegh János, I 
Boros Lajos, Boros István, özv. Hasza Kál- I 
mánné, Bögöthy Lajos, Csite István, ifjú ' 
Boros Ferencz 40—40 f, Hasza János 30 f, 1 
Boros Lajos 20 f, özv. Hasza Jánosné, Ha
sza Béla, Hidegh Ferencz 20—20 f, Szántó 
Eszter 10 f, özv. Berta Dávidné 2 K, Tóth i 
Kálmán 4 K. Összesen : 72 K 10 f.

U gyan erre a célra A lsószakony g y ű j
té se : Kolonits József 10 K, Gaál Sándor, 
Szabó Samu 5 —5 K, Skriba Sándor, özv. 
Kolonits Ferenczné 4—4 K, Németh Sándor, 
özv. Rózsa Lajosné 3—3 K, Büki Sámuel, 
Gaál Lajos, Boros Aranka, Tóth Sándor István, 
özv. Szabó Lajosné, Gaál Sándor, Németh 
István, Baráth Lajos, Boros István, id. Varga 
Sándor, Gaál János, Büki József, Németh Fe
rencz, Büki Lajos, ifjú Varga János, Hidegh 
Samu, Hidegh Ferencz, Hidegh József, dr. 
Brück Béla, Büki Sándor, Gaál Ferencz, 
Gaál János, Baráth Lajos, Gaál József, Baráth 
József, S. K. 2—2 K, Gaál Lajos, Tóth Já
nosné, Gaál Lidi, Tóth István, Hidegh Sán \  
dorné, Rózsa György, Rózsa Lina, Büki Sándor, 
Mészáros István, Kolonits Sándor, Rózsa János, 
Boros István, Boros Lajosné, Horváth József, 
Sch. K, Németh Tini, Rózsa Sándor, Varga 
Irén, ifjú Büki Lajosné, Németh Sándorné, J 
Gaál Lina, Gyurátz Irma, ifjú Gaál Sándor, 
ifjú Varga Sándor, Varga Lajosné, Boros La
jos, Baráth Jánosné, Boros Istvánné 1 — 1 K, 
Tóth Jánosné 30 f, id. Varga János 30 f, { 
Büki Ferencz, Tóth Juli 50—50 f, Tóth Ist
vánné 60 f, Szabó Ferencz 20 f. Összesen : | 
116 K 40 f. A  két S za ko n y  g yű jté se : 188 
K  50 f .  I

A  gecsei ev. gyülekezet mindjárt a háború n 
kezdetén gyűjtött községünkben 270 koronát, j 
Ezen összegből elküldöttünk a Magyar Hitel- f
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banknak 70 kor, a katonák téli felszerelésére 
100 kor, karácsonyi ajándékára 100 koronát, 

i ugyan e célra at  ev. nőegylet adott 50 kor., 
az iskolás gyermekek pedig 30 kor. 30 fillért 
gyiijtüttek. Ezen kívül befolyt élelmi szerekben 
több métermázsa káposzta, krumpli és bab. 
A kórház számára küldtünk 80 drb. fejpárnát 
és többféle fehérneműt. A nőegylet gondosko
dott, hogy minden hadba vonult katona el 
legyen látva Lelki Fegyverrel, az itthon ma
radt szomorkodó családtagok részére pedig 
beszerezte kellő számban „Erős várunk az 
Isten“ c. vigasztalások könyvét.

A z  őrim agyarósdi evang. egzház és lel
késze a harctéren levő, vagy valamely kórház
ban sebesülten fekvő hívei számára 50 drb. 
„K arácsonyi üzenet“ c. füzetkét ajándékozott. 
Hasonlóképpen ellátta imakönyvvel a hazulról 
felgyógyultan visszatérő sebesültek s a legkö
zelebb bevonulandókat is. Az itthon levők 
között 90 drb. „Lelki Fegyver“ c. imakönyv 
fogyott el. A tanuló ifjúság a katonáknak 
küldendő karácsonyi a jándék  céljaira: 21 
kor. 74 fillért gyűjtött és 5 zsák földi szeder 
levelet szedett. A gyülekezet buzgó asszonyai 
pedig 96 doboz különféle holmit küldenek ka
rácsonyra a „vasmegyei katonákénak.

A z  ujc8análosi evang. nőegylet, mely ed
digi munkálkodásával inkább a harcmezőn 
küzdőkre gondolt, most a sebesült katonák 
gondozására irányította figyelmét. Élelmiszert 
küldött a miskolci kórházba. Hadi segélyre 50 
koronát jegyzett s gondoskodott arról is, hogy 
a sebesültek vallásos iratokkal elláttassanak.

A  za la istvánd i gyülekezet tagjai a maguk 
körében a Vörös-Kereszt céljaira 110'koronát 
gyűjtöttek, ugyancsak a Vörös-Keresztnek 
gyűjtöttek 218 drb. ruhaneműt, asszonyok 
és leányok 37 pár csuklóvédőt készítettek, 
legközelebb pedig karácsonyi ajándékra a fel
nőttek 27'40 K.-t, az iskolás gyermekek pedig 
9 40 K.-t gyűjtöttek, azonkívül szedtek össze 
az erdőn 2 zsák teához való szederlevelet is. 
Az áldozatkészség azonban még nem merült 
ki, adunk, szedünk, gyűjtünk és imádkozunk 
is most az ádvent idején fokozott buzgóság- 
gal, csakhogy sikerrel küzdhessenek, győz
hessenek a mieink 1

A m agyarszom bathelyi nőegylet tagjai kö
zül a katonák karácsonyára még a követke
zők adakoztak: Muzslai J.-né 4 K, Varga M. 
Mihály 2 K, Csurgai Pál 1 K, özv. Kovács 
B. Mihályné és Polgár Julia fehérneműt.

A  gércei ev. nőegylet 100 korona értékű 
ruhadarabokat ajándékozott a katonáknak.

A  k is fa lu d i evang. nőegylet készséggel 
teljesíti hazafias kötelességét a mostani ne
héz időben. Ugyanis a haza védelmében 
az igaz ügyért már hónapokon át küzdő 
katonáink sorsa enyhítésére 100 koronát 
küldött a Vörös-Kereszt egyletnek.

Továbbá nem feledkezve meg hadba vo- 
j  nultaink lelki gondozásáról sem, számukra 

50 koronáért a „Lelki fegyver“ című ima
könyvből 150 darabot szerzett be és osztott 
ki az itthonmaradottak családjai közt és 
küldött el a harctérre. Az iskolás gyerme
kek is kivették részüket a nemes munkából. 
A katonák karácsonyfájára begyült közöt
tük 15 korona 78 fillér. E mellett a polgári 
község is szép tanujelét adta hazafias áldo
zatkészségének. Gyűjtés utján bejött a köz
ségben 210 korona, mely összeg a segélyre 
szoruló hadbavonultak családjai közt első 
sürgős segélyként kiosztatott. Ugyan a pol
gári község a Vörös-Kereszt egylet részére 
fehérnemű gyűjtést is rendezett. Begyült 

I 215 drb. különféle ruhanemű. Végül hogy 
a község is hozzájáruljon a katonáknak 
meleg ruhával való ellátásához is, ismét 
gyűjtést rendezett pamuk, flanell stb. be

n.
szerzésére, összegyűlt 86 korona. Az anyag 
feldolgozásában szívesen vettek részt, vallás- 
külömbség nélkül a község nőtagjai. Előállí
tottak 20 drb. hósapkát, 24 drb. hasvédőt, 
20 pár térd- és 20 pár érmelegítőt. Hálás 
köszönet azoknak, akik bármi adománnyal 
járultak a haza oltárára.

A háború okozta sebek gyógyításához 
tehesége szerint hozzájárulni igyekezett a 
zsebeházi gyülekezeti nöegylet is, amidőn 
legutóbb 50 koronát küldött az Országos 
Vörös-Kereszt egyesület céljaira. Ugyancsak 
a vadosfai összgyülekezethez tartozó nő
egyletek azzal is bizonyságot tettek áldo
zatkészségükről, hogy a „Lelki fegyver“ c. 
imakönyv ingyenes terjesztéséhez a követ
kező összegekkel járultak : A kisfaludi nő- 
egylet 50 K, a mihályii 30 K, a magyar- 
keresztúri 25 K, a zsebeházi 20 K, a va
dosfai 20 K, a potyondi 12 K, és a gyórói 
nőegylet 10 koronával. Ugyanezen gyüleke
zetekben mintegy 400 drb. Lelki fegyvert 
helyezett el Gál József soproni theol. hall
gató, aki mindenütt könyörgés keretében 
ajánlotta a hívek figyelmébe a valóban lelki 
vigaszt nyújtó imádságos könyvecskét.

Beled község szeretetadománya a hadba- 
vonultaknak. Mióta az irtóztató háború a 
harctérre szólította vitéz katonáinkat, Be
ledben is többféle szeretet adomány lett 
összegyűjtve és elküldve katonáink számára 
a hadsegélyző hivatalba. Ezen gyűjtéseket 
nagyobbrészt az ottani ev. nőegylet rendezte, 
melyekről a következőkben adunk szám ot:

Az első gyűjtés, melyben Tömös Angela, 
Kiss Jolán és Margit, Ozmándi Gizi, Büki 
Ilonka és több urileány buzgólkodott, a kö
vetkező eredménnyel végződött: 187 drb. 
férfiing, 152 drb. alsónadrág, 385 drb. zseb
kendő, 336 drb. törülköző, 100 drb. lepedő,
5 drb. tollas vánkos, 1 drb. paplanhuzat, 
72 drb. vánkoshuzat, 36 drb, különféle hu
zat, 12 drb. dunyhahuzat, 7 drb. trikóruha, 
2 pár harisnya, 3 csomó vászonrongy. Kiss 
Sándorné úrasszony által megindított gyűj
tésből a következő holmik lettek elküldve: 
42 drb. haskötő, lOVa pár meleg harisnya, 
2 drb. flanelling, 5 drb. különféle fehérnemű,
6 pár érmelegítő, 1 drb. hósapka, 2 pár 
térdmelegítő, 2 drb. alsónadrág, 8 drb. ve
gyes holmi. — A következő gyűjtést az ev. 
nőegylet rendezte, mely alkalommal részint 
saját adományából, részint gyűjtésből össze
hozott az előbb említett urilányok, továbbá 
Kassay Idus, Däne Eszti és Jolika kisasszo
nyok közreműködésével mintegy 300 K.-át, 
ezen összegen pamutot, flanellt s más kész 
meleg ruhaneműket vásároltak, azokat saját 
tagjai közt elkészítették és a következő ruha- 
nemüeket küldött a hadsegélyző hivatalba: 
50 drb. haskötőt, 50 pár kapcát, 24 pár 
lábszárvédőt, 10 drb. meleginget, 10 drb. 
alsónaprágot, 10 drb különfélét, 55 drb. 
hósapkát, 6 drb. érmelegítőt, 2 drb. prémet. 
A legújabb gyűjtése a nőegyletnek most 
folyik, ez alkalommal különféle öregruhákat, 
prémeket s egyéb hasonló ruhanemüeket 
kérnek a közönségtől s valóban szívesen 
ad mindenki a szent célra. A tanulók 36 
K.-t adtak a katonák karácsonyi ajándé
kaira.

A hadi kölcsönre az ev. nőegylet tőké
jéből mintegy 8000 K. t, az egyházközség 
pedig 12 ezer K.-t jegyzett a templomalap 
és harangalap tőkéjéből. .

E dve község is szép és követésre méltó 
tanujelét adta hazafias áldozatkészségének. 
A Vörös-Kereszt egyesület soproni kórhá
zának küldött 50 drb. nagy fejvánkost, 
dupla, fehér uj huzatokkal. A hadbavonul
tak segélyezésére gyűjtött 130 koronát. A

Vörös-Kereszt egyesületnek küldetett 25 K-t> 
bélyegekért pedig 30 korona. Ruhanemű 
összegyűlt: 30 ing, 20 alsónadrág, 42 tö
rülköző, 23 zsebkendő, 9 lepedő, 8 vánkos
huzat, 2 drb. dunnahuzat, 25 hósapka, 19 
pár érmelegítő, 3 pár térdvédő, 12 haskötő, 
3 pár lábravaló és 1 meleg alsónadrág. A 
községből bevonultak pedig — a hová küld 
hető volt — hazulról lettek meleg ruhával 
ellátva.

A z  o r s z á g  d o lg á r ó l .

A képviselőház ülése. A képviselőház 
utolsó ülésén tudomásul vette a főrendiház 
ama üzenetét, hogy a főrendek is elfogadták 
a háborús törvényjavaslatokat, amelyeket a 
Ház a múlt héten tárgyalt le. A főrendiház 
üzenetének átvétele után a királyi kéziratot 
olvassák föl, amelyben őfelsége a Ház üléseit 
elnapolja.

Délután egy órakor a főrendiház tartott 
ülést, amelyen ugyancsak a királyi kéziratot 
olvasták fel.

A H a ra n g szó  perselye.
A HARANGSZÓ te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 176 kor. 20 fill. Újabban adakoztak : 
Kiss Gyuláné Edve 1 K, Edvy Sándorné Edve 
1 K, Sass János Rákospalota 50 f, Bojtos László 
tábori lelkész 10 K. Összesen 188 K  70 fill.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

t e , •íK&SZTü f 0 5 ÍA J/j
S. Gy. Nagykároly. Az előfizetési pén

zeket köszönettel megkaptuk. — R. K. Urai- 
ujfalu. így is én vagyok hálára kötelezve. 
Üdv. — P. Gy. Pécs. Köszönöm. Nagy jó
tétemény és gyönyörűség, ha jön a lolytatás. 
Lappéldányokat küldök. Üdv. — N. I. Zala- 
istvánd. Az Erős várunk második kiadása 
tudomásom szerint megjelent. A társaság fő
titkára legalább azt irta. Szív. Üdv, — T. K. 
Felsőszakony. Köszönök mindent. Az emlí
tett munka kiadásához magamnak is nagy 
kedvem volna, de az egyéni Ízlés nem talál
kozik mindig a körülmények által teremtett 
kötelességekkel. De talán azért majd arra is 
sor kerül. Adjon a jó Isten mindnyájatoknak 
minden jót 1 Szeretettel. — B. Á. Kontárom. 
A pénzt annak idején megkaptuk. A füzeteket 
elküldtük. A kettős példányban menő újság 
dolgában intézkedtünk. — S. J. Rákospalota. 
Köszönet az elismerésért. Remélhetőleg a be
tegségnek még az árnyéka is elmúlt. A régi 
Ígéret beváltásaképpen nem kaphatnék valamit ? 
Őszinte üdvözlettel. — R. J. Nagysitke. 
Csodálom, hpgy még a régi beosztás szerint 
ment a lap. Én azonnal 16 péld.-t Írtam elő. 
Most már bizonyára rendben lesz I Üdv. — 
L. J. Kemenesmagasi. Az értékes Írásról 
nem felejtkeztem meg, de most nem tudom 
beleszorítani. Ne vedd rossz néven és ne ma
gyarázd félre. Üdv. — J. S. Baja. Köszönöm. 
Mindenben intézkedtem. Üdv. — V. Gy. Vö- 
nÖCk. Az 5 péld.-ra megtörtént a cím bekül
dés. — Köszönöm többrendbeli jóakaratodat. 
Üdv.
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Pályázat
A kissomlyói ev.

anyagyülekezet 
kántortanítói állás
ra pályázatot hir
det. Ha megfelelő 
okleveles tanítók 

nem jelentkeznek, 
az állás a tanév 

végéig kisegítővel 
töltetik be, ugyan
ezért oki. tanítónők, 
sőt óvónők is pá

lyázhatnak. 
Közelebbi felvilá
gosítással szolgál: 
Tompa Mihály 

lelkész,
akihez a kérvények 

is intézendők. 
Kissomlyó, p. h. 

Vasmegye.

M e g j e le n t  
a Luther Naptár.
Áru 60  fillér.
Megrendelhető Sopron, 

Paprét 2. szám.

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. 6—18
Számtalan elismerő bizonyítvány.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
--------------- orgonaépitók.---------------
Két am ny, 1 ezüst és 1 nagy millenlnml éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állam i aranyéremmel kitüntetve. 

A lap ítta to tt 1867-ben.

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

A jánlják kitűnő h angú  éa 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  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató kóssülókek. 10

Árjegyzéket kívánatra ln g y e ^ k ü h ^ z ^ E g y h á z lM ű Ip a r^ ^ z e rk e sz tő a é g a ^ ^

S. K O V A T S  
M E N Y H É R T
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 részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

________________azok javítását és hangolását,____________ 10

□ =qbebö3sue
Elsőrendű haranggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JÖR1SICS MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 8

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.
_ , , K öltségvetéssel szívesen szolgál.
Ezek®" í  V“ koszit 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.

=0

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 ,  »

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo z sv d r i-u tc a  13.

Árjegyzék Ingyen és bérmentve!

POHL GÉPGYÁR
SZ 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 .  , 
M alom berendezések .
Tóglagyártó gépek.

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPi BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kéziratok  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.

TARTALOM:  S o m b o ry n é  P o h á n k a  M a r g i t : Békesség a földön . . . (Vers.) — K is s  S a m u :  Békesség a földön! — C site  K á r o ly : 
Kakukos óra. (Karácsonyi történet.) — K a p i  B é la :  Nevekedjék a ti hitetek! — S za la y  M ih á ly :  Nótaszó a tábortűznél. (Vers.) — 
F ábián  Im re :  Hogyan lett Pálból Saul? (Elbeszélés. Folytatás.) — A világháború eseményei. — Háború-apróságok. — G yerm ek -  
v i l á g : Karácsonyesti ima. (Vers.) — C site  K á ro ly :  Mit hozott a Jézuska? — S á n th a  K á ro ly :  Karácsonykor. (Vers.) — Ország-Világ.

Békesség a földön...
Ü d v ö zlé g y  K r is z tu s  á ld o tt le lk e !
N é zd :  m i szé p  v ilá g u n k  vérben, lá n g b a n  á ll;  
H o g y  letérdelh essü n k  sz e n t b ö lcső d  m e lle t t:—  
B é k essé g  a  fö ld ö n  a z  em bernek,
O lv a d jo n  im á b a  e ro p p a n t v iszá ly . 
N em ze tek  tö r tek  h arcba  e g y m á s  ellen, 
M ik én t k itö r  m edréből a  h a ra g vó  fo lya m ,  
Ü n n eped  sze n t b ék é jé t m a o d a  v id d  U r a m !

Ü d v ö zlé g y  K r is z tu s  á ld o tt  le lk e ;
B en n ed  b ízn a k  a  m i b á to r  fia in k ,
T ávo l é sza k n a k  zordon  hóm ező in  . . .
A rcu k  k ü zd elm ek  s zá n to tta  red ő  in  
Ó h s im itg a s s  becéző g y ö n g é d sé g g e l,
K ik  vészben , fa g y b a n , tu sá k  so rá n  á lta l  
K e rg e tő sd it  já ts z a n a k  a  halálla l,
N y ú jts d  n ék ik  a  g y ő ze le m  k o ro n á já t,
H o g y  m á r ne h u lljon  a d rá g a  m a g y a r  v é r . . ,  
S z á ll j  k a rá c so n y i a n g y a l, —  m o s t a zo k  közé

t é r j !

Ü d v ö zlé g y  K r is z tu s  á ld o tt  le lk e !
Te lé s sz  az, a k i  nem  h a g y o d  á rv á u l  
A z a g g ó d ó  h itveseket, an yá k a t,
K ik  a  hon ért m in d en t fö lá ld o z á n a k  
L elkű k  ten g ern y i t is z ta  a ran yába!.
K ik , h a  jö n  a  v ég ső  f á jó  üzenet,
F elö ltik  a  g y á s z r u h á t b ü szk e  p a n a sz ta la n ,  
S  fá jd a lm u k a t, m in t e g v  m á r tirk o szo rú t,

A m elyen  h o r d já k ;  —  f e lé d  v is z  a z  út, 
K a rá c so n y t a  sz iv ü k b e  a zo k n a k  a d j  U ra m !

M á r  d eren g  a  s ö t é t . . .  F ekete  fá ty ó lá b ó l  
S zebb , b o ld o g a b b  jö v e n d ő k  c s i lla g -á r ja  re sz

k e t . . .
B ék esség  a  fö ld ö n  a z  e m b e re k n e k ! .  . .

Somboryné Pohánka Margit.

B ékesség a földön!
Irta: Kiss Samu.

Boldog örömnap derült ránk:
Vigadjon szívünk, zengjen szánk;
Az egész világ vigadjon,
Istenünknek hálát adjon 1

Karácsony ünnepén újra felhang
zik ajkainkon a régi, megszokott 
ének. De mint) ' kevesebb volna 
benne ezúttal a : elégség, a meggyő
ződés. Olyan, mint a préselt virág. 
Külsőleg, alakra ugyanaz ; de a színe 
fakóbb, az Uata elmosódottabb : mert 
hiányzik belőle az élet. A szív át- 
érző, meleg lüktetése. Míg ajkaink a 
karácsonyi öröméneket zengedezik, 
lelkünk összefacsarodik a fájdalom
tól, ha a harctéren küzdő, vagy a

kórágyon sínylődő szeretteinkre gon
dolunk.

Szomorú karácsony I Telve ellen
téttel. Az Úr dicsőségének sugara, 
mely hajdan a betlehemi mezők fe
lett felragyogott, síró szemek köny- 
nyein törik meg. Az éjszakák sötét
ségét a mennyei fényözön helyett 
lángba borított városok, falvak s el
lenség után kutató reflektorok vilá
gítják be. A magasságból örömszózat 
zendül, idelent a keblek mélyéből 
bánatos, panaszos sóhaj kél. Az an
gyal születést hirdet a pásztoroknak, 
nekünk az irtózatos halál tárul száz 
meg száz változatban szemeink elé. 
A mennyei seregek sokaságának dics
éneke bele vész az ágyuk fülsiketítő 
bömbölésébe. A megnyilatkozott ég
ből aláhangzó karácsonyi békeüdvöz
letre harci zaj, fegyvercsattogás fe
lel a földről vissza.

Mert ha néhány órára fegyverszü
netet teremt is esetleg az egymással 
harcban álló ellenséges népek között 
az égi üzenet: Békesség a földön 1 
— utána ismét s talán a pihent erők 
megújuló, fokozott hevességével csap
nak össze a gyilkoló fegyverek.

Békesség a földön! Van-e hát jo
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gosultsága, van-e értelme s jelentő
sége ez angyal-ajkon felcsendülő szó
zatnak? Nem úgy tűnik-e fel a föl
det végig söprő világháború rombo
lásai és pusztításai közepette; mintha 
egyenes kigúnyolása, tagadása volna 
a karácsony napján született Megtartó 
életerejének ? S közvetve mintha csőd
jét jelentené a keresztyénségnek ? 
Lehet-e bégességről, a karácsonyi 
angyal által hirdetett békességről 
szólni akkor, midőn a szélrózsa min
den irányában elkeseredett háborúk 
dúlnak? Olyan kérdések, melyek bi
zonyára sok szívben felmerültek a 
jelen viharos napokban s melyek kü
lönösen alkalom- és időszerűek most 
karácsony ünnepén.

E töprengő kérdésekre a feleletet 
keresve arra az eredményre jutunk, 
hogy csak a felszint néző, de a ke- 
resztyénség mélységeibe nem hatoló 
szem lát a karácsonyi béke és a most 
folyó világháború között egymást ki
záró s cáfoló ellentétet. Holott nincs 
közöttük -lényegbeli ellentét. Csak 
látszólagos. Mert az a békesség, me
lyet Krisztus születésével a földnek, 
az emberiségnek hozott, nem külső, 
hanem belső, lelki béke. Hiszen lám 
az ő élete is csupa háborúság, küz
delem volt. Már csecsemő korában 
hadat üzen neki Heródes; később 
meg az írástudók és farizeusok tá
madják, ostromolják állandóan. És 
mégis küzdelemteljes életének végén 
midőn tanítványaitól búcsúzik, azt 
mondja nekik: „Békességet hagyok 
néktek, az én békességemet.* Tehát 
ő minden küzdelmei között, annyi 
ellenségtől üldözietve is érezte s él
vezte a békességet. Mert szívében 
hordta azt.

Nézzétek: ez a lelki béke az, me
lyet a karácsony hirdet, s amelynek 
mi is részesei lehetünk, habár az egész 
világ támadna is reánk. Sőt éppen 
most van különösen szükségünk erre 
a békére. Hogy míg „háború van 
künn a nagyvilágban“, lelkűnkben, 
ebben a kis világban, béke lakozzék.

Míg egy országot csak kívülről tá
mad az ellenség, még fentarthatja 
magát, még van remény a diadalra. 
De ha a külháborúhoz belforrongás 
járul, okvetlenül vesznie, buknia kell. 
Hasonlókép míg csak a külvilágban 
dúl ellenünk a háború, még megáll
hatunk. De ha keblünkben is kitör 
s a lelki békesség és a belőle táp
lálkozó bizalom, megnyugvás, türe
lem helyét a kishitűség, csüggedés 
foglalja e l: ügyünk elveszett.

Ez a körülmény adja meg kará
csonyi ünnepünknek a jogosultságát !

és jelentőségét a mai világrázó ese
mények között is. Ezért kell kétsze
res buzgósággal ünnepelnünk a mos
tani válságos napokban. Ahelyett hát, 
hogy a háború hatása alatt átadnánk 
magunkat a csüggedésnek, lemondás
nak, nyissuk meg inkább fülünket 
és szívünket a lelket fölemelő s bá
torító karácsonyi üdvözlet előtt: Bé
kesség a földön I Békesség neveze
tesen á szívekben!

KakukoN óra.
— Karácsonyi történet. —

Irta: Csite Károly.
Hantó Dániel volt tulajdonkép az 

igazi neve a dörgösi egyetlen cipész
mesternek, de az atyafiak, megrög
zött gúnyolódó természetük folytán, 
minden falubelinek adnak valami 
csúfnevet, amit az illetőnek holta 
napjáig megadással kell viselni. Nincs 
attól többé szabadulás, bármikép 
tiltakozzék is az illető nevének meg
változtatása ellen. Sőt, aki mennél 
jobban tiltakozik ellene, mint ahogy 
Hantó Dani is tiltakozott a Kukuk 
Dani elnevezés ellen, annál inkább 
hallja csúfnevét uton-utfélen felhang- 
zani s az igazi nevét el is felejtik 
teljesen.

Szegény Kukuk Dani bácsit (Isten 
bocsássa meg elszólásomat!) való
ságos tajtékzó dühbe hozta a kukuk 
szó. Hej, pedig de sokszor kellett 
hallania, amint csak kitette lábát a 
házból! Szegény feje, nem tudta 
megtanulni, noha a felesége eleget 
oktatta rá, hogy a vásott, rossz gyer
mekeket nem veréssel, kergetéssel 
lehet a csúfolódásról leszoktatni, ha
nem csakis azzal, hogy nem hallja 
meg, nem veszi magára a csúfolódó 
szót.

Hanem azt az igazat meg kell 
Dani bácsinak adni, hogy annál job
ban megtanulta mesterségét. Lám, 
karácsonyt megelőző reggelen, úgy 
két óra tájban, kezdte csak el a szom
szédfalui bérlőék szép kisasszony- 
kája számára rendelt cipő varrását s 
már délutáni három órakor teljesen 
elkészült a csinos portékával.

A sikeres munka után azonnal 
ünneplőbe öltözött az öreg, útnak 
indult, az új remekelésével a három
negyed óra járásnyira fekvő szom
széd faluba. Szinte megörült, amint 
kilépett az utcaajtón, hogy üres volt 
az utca teljes fölszegi része.

— No, most csak nem kell azt 
az átkozott csúfszót hallanom I — 
gondolta magában.

Alig baktatott azonban húsz lé
pésnyire, megszólalt egy suhanc 
Zsoldosék kerítése mellől I

— Találd ki, Jóska, hányszor szólt 
nyáron nekem a kukuk, mikor azt 
kérdeztem tőle, hogy meddig élek ?

— Tízszer: kukuk I kukuk I ku
kuk I. . .  — felelte egy másik suhanc.

Mintha villám csapott volna le 
Dani bácsi háta mögött, hátra fordult 
szikrázó szemmel s a következő pil
lanatban repült mind a két fél új 
cipő (kukuk szárnyak nélkül) a su- 
hancok felé. Szerencsére frissen esett 
hó borította az utcát, máskülönben 
valószínű, hogy horzsolást szenvedett 
volna a szép leányzó lábacskájára 
készült új cipő a fagyos, göröngyös 
úton, amiért a kényes kisasszonyka 
és még kényesebb mamuskája nem 
fogadták volna el. De minthogy semmi 
baja nem történt a cipőnek, még 
szép dicséretben is részesült a májsz- 
ter ú r :

— Szép, helyes cipőt csinált, Ku
kuk úr, — mondta elismeréssel, ször
nyű vékony, selypítő hangon a nagy
ságos mama, mielőtt megvizsgálta 
alaposan leánya lábán a cipőt.

— Hantó Dániel az én tisztességes, 
becsületes nevem, azt a ragyogóját I
— Dörögte Dani bácsi, rángatózó 
ajakkal.

— De kérem, izé úr I illedelmesen 
viselkedjék az én úri hajlékomban I 
Én nem tehetek róla, hogy Kukuk 
úrnak hallottam mástól nevezni, — 
tiltakozott a nagyságos asszony az 
indulatos kifakadás ellen.

— Tessék a cipő árát kifizetni: 
tizenkét pengő az ára I Aztán kime
gyek azonnal az úri házból, — mondta 
a májszter úr, magába fojtott indu
lattal.

—- No, csak ne ijedezzen, azon
nal kifizetem, noha elég nagy árát 
szabta az ócska portékájának. Hisz 
még gummi-sarkot sem tett rá, pe
dig városon a cselédleányok is gummi- 
sarkos cipőben járnak I..  .

De, mégis, előbb váltatnom kell. 
Száz koronásom van.. . Nyugodt 
lehet, holnap okvetlen megküldöm,
— mondta a nagyságos asszony némi 
kis zavarral.

Dani bácsi indulatát ez a kifogás 
a fizetni nem akarásra és a cipő 
ócsárlása is, még jobban növelte.

— Tessék azt a százast ide adni, 
felváltom én I — mondta olyan ha
tározott hangon, mintha a telt do
hányzacskó helyett bankókkal fonott 
bugyelláris domborította volna zsebét.

— I—gen ? I . . .  De hisz’ el is té
vesztettem szavamat, ugyanis nem
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százast, hanem ezerest akartam mon
dani, mert ezeres bankóm van! — 
mondta a nagyságos asszony még 
nagyobb zavarral.

— Ide hát az ezeres bankót, azt 
is felváltom!

— Fel ám, majd megmondom 
micsodát! — lobbant a nagyságos 
asszony haragra a kudarc miatt. S 
kereken kijelentette, hogyha nem 
várhat a májszter úr holnapig (de 
melyik holnapig ?) a csekély pénzzel, 
vigye akkor vissza a cipőt.

Dani bácsi amilyen szörnyű hara
gos volt, vissza is vitte volna, de 
az iruló-piruló Malvin kisasszonynak 
volt annyi esze, hogy nem vetette le 
lábacskájáról.

Aki nem ismerte az epés Dani bá
csit, el sem tudja kellőkép képzelni, 
milyen lelkiállapotban baktatott haza 
a falujába. S jól tudta ő maga is, 
hogy ily állapotban nem lesz tanácsos 
az utca felől hazatérni, hanem inkább 
a kertekalja felől lopózva, mert ha 
most is utána kiáltja valaki az irtó
zott kakuk szót, vagy őt öli meg az 
indulat, vagy pedig ő üti agyon a 
csufolódót.'

Köszönés s minden szó nélkül do
bogott be kis udvari szobájába. A 
mindig mosolygó, barátságos arcú 
Vilma néni, hites felesége, jól ismerte 
már ezt a szokását, tudta ebből, hogy 
ismét megboszantották az öreget. 
Csak azzal nem volt tisztában, hogy 
a hazavitt cipő ügye, avagy a kukuk 
szó öldösi-e most is az öreg párját?

— Hoztál-e sok pénzt, öregecském? 
— kérdé Vilma néni különös izgalom
mal, a szokottnál is mosolygósabban, 
miközben titkos pillantásokat vetett 
a szoba hátsó falára. Ámde nem ka
pott kérdésére feleletet. De hogyan 
is kapott volna olyan örömet sugárzó, 
boldog ábrázatra?

— No, megnémultál, öreg szivecs
kém ?! Hol a cipő ára ?

— Keresd meg! — mordult fel 
Dani bácsi.

— Hála Istennek, morog már a 
medve! — szólt Vilma asszony s az 
utasításhoz híven kereste az új cipő 
árát, a gazda mellényzsebében tapo
gatózva.

— Ne az én zsebemben keresd, 
hanem menj el ahoz a nagyságához,

akinek vén oktondi létedre annyira 
kezetcsókolomoztál tegnap, mikor leá
nyával együtt annyira fintorították 
itt kényes orrpkat a csiriz szagtól! 
— tolta el Dani bácsi maga mellől a 
hites párját.

— Úgy ?! Hát nem fizetett az a 
pöffeszkedő, kényes dáma! — komo
lyodott el Vilma asszony egy percre, 
de amint a szemben levő falra pis- 
lantott, mosolyra derült ismét az arca 
s időközönkint meg-megcsóválta fejét.

— Szabad-e betlehemezni ? — hang
zott az ajtón kívül egy vékony gyer
mekhang.

— Takarodjatok a pokolba ! — ki
áltotta a gazda épen nem karácsony 
estéhez illő hangon, de Vilma asszony 
nem volt azon a véleményen!

— Szabad hát, már hogy is ne 
szabadna, mikor szent karácsony es
téje van!

A betlehemes gyermekek betoppan
tak egymásután a szobába, szokásos 
belépő mondókáikat elhadarva, ámde 
közepén sem tartottak még betlehe
mes játékuknak, mikor egy kegyetlen, 
csúfolódó hang hallatszott a szobá
ban, vakmerőén kiáltva a „kakuk“ 
szót.

Dani bácsi, mint egy sebzett vad, 
ugrott fel székéről:

— Ki volt az a gazember?! Meg
ölöm a gyilkost! . . .

Hirtelenében nem akadt más, gyil
kolásra alkalmas szerszám Dani bácsi 
kezébe, mint egy korhadt, ősi kaptafa. 
De mire azt is kezébe vette, a betle
hemes pásztorok úgy elszaladtak ijed
tükben, hogy elveszítették betlehemes 
templomukat a sötét udvaron.

Különös volt az a dolog, hogy a 
jóltáplált Vilma néni most éppen nem 
osztozott a kedves férje-ura bosszú
ságában, sőt ellenkezőleg olyan kitörő 
nevetés vett rajta erőt, hogy el kellett 
kötényével arcát takarni s úgy som- 
polygott ki a szobából hátra a kertbe, 
hogy ott, természete szerint, kedvére 
kinevethesse magát.

Eltelt tizenöt perc, mire annyira 
csillapodott a nevethetnékje, hogy 
komolyságot erőltetve, vissza mehe
tett a keseredett szívű párjához.

— Kukuk I kukuk: — hangzott 
ismét, kétszer is, az előbbi csufolódó 
hang, amint betette lábát a szobába.

Vérbeforgó szemmel ugrott fel s 
tekintgetett körül Dani bácsi:

— Itt rejtőzött el a gyilkos gazem
ber a szobában! De most nem sza
badul ki körmeim közül, kiszorítom 
belőle a párát! . . .

Azzal végigkutatott minden zeget- 
zúgot a szobában, valamint az ágyak 
alját is a padlóra gugolva. De mind 
hasztalan volt: nem került elő a 
csufolódó.

Vilma néni majdnem megfulladt a 
magában visszafojtott nevetési vágy
tól, míg végre kitört, belőle csodálatos 
hahotával. S kövér kezeivel olyan 
nagy hadonázást vitt véghez, hogy 
majdnem leverte az égő lámpát az 
asztalról.

Hantó Dániel különös meglepetéssel 
nézett a kacagó feleségére. Nagy in
dulatát mélységes szomorúság váltotta 
fel, míg egyszercsak forró könny bu- 
gyant szeméből.

— Hát te vagy a csúfolódó. . .  te, 
az esküdött feleségem?! Csúfolsz, 
hogy nevethess rajtam ?! No jó, csak 
csúfolj s nevess! S majdan csúfolj 
s nevessél ki akkor is, ha a kopor
sómban fekszem! — mondta mély 
fájdalomtól rezgő s majdnem síró 
hangon, miközben kifelé indult a 
szobából.

Erre már Vilma néni nevetésének 
is vége szakadt. Útját állotta embe
rének :

— Hová akarsz menni ? I Nézz oda 
a falra, ott van, amit kerestél! Ha 
olyan oktondi nem volnál, már észre
vehetted volna s hallhattad volna a 
ketyegését. Fiunk küldte karácsonyi 
ajándékul, miután mindig panaszkod
tál neki, hogy milyen kellemetlen ne
ked azóta óra nélkül lenni, hogy el
pusztult a régi, öreg jószág. Én vet
tem át a csomagját a postán, míg te 
a szomszéd faluban jártál s meglepe
tésül szántam neked. Nesze itt a le
vele is a mi jó fiunknak s olvasd el 
csak, milyen szépen ír és boldog ün
nepeket kíván. . .

Dani bácsi egyik izgalmas meglepe
tésből másikba jutva, zsibbadtan, erőt
lenül roskadt le egy székre, úgy bá
multa sokáig a falon hangosan ketyegő 
kakukos órát, az ő édes fia, büszke
sége szép karácsonyi ajándékát. Kapja 
le mindenki kalapját, aki csak

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

HANGYA a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 11

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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fején felejtette a meleg szobában, 
mert tisztelet, becsület jár a dörgösi 
Hantó névnek! Nem cserélendő fel 
holmi Kukuk névvel. Tudja meg min
den teremtett lélek, hogy Hantó Dániel, 
cipész mester úrnak a szép szál, da
liás fia, a gyöngyöm Dani gyerek, 
testőr katonája volt a fenséges kirá
lyunknak.

S amint Dani bácsi nézte-nézte 
hosszasan a nem várt, szép portékát 
(nincs olyan senkinek a faluban), el
tűnt öreg, ráncos ábrázatáról a bánat, 
keserűség zordon árnyéka, helyébe 
oda lopózott az egész világot átható, 
szerteáradó karácsonyesti tündéri 
tényből egy kis boldog mosolysugár.

Hét órát mutatott azonban az óra 
mutatója s Dani bácsi most hétszer 
egymásután hallotta az előbbi oly 
gyűlöletes kukuk szót saját szobájá
ban elhangzani. De most nem jött 
indulatba tőle. Sőt elhallgatta volna 
éjfélig, minthogy hallgatta is, mert 
szinte türelmetlenül várta negyed órá- 
ról-negyedre, óráról-órára az ő szép 
híres fia drága karácsonyi ajándéká
nak hangját.

A Karácsonyi üzenet ről szóló tu
dósításunk folytatását kénytelenek 
voltunk a jövő számra elhalasztani.

Nevekedjék a ti hitetek!
Válasz sok levélre. '
Irta : Kupi Béla.

„Szép álmunkból költött fel egy 
kemény kéz. Azt reméltük, hogy az 
a büszke város, mely valamikor di
csőséggel lobogtatta a magyar zász
lót, a mienk marad. És most. . .  Le
dőlt a lobogó. A visszavezető út holt
testekkel, széttört fegyverekkel van 
beszórva. Elfedjük szemünket, de 
azért mindent látunk. Sötétséget, éj
szakát, pusztaságot I. . . .  “

Várj egy kissé, hadd feleljek. A 
fájdalmat egyformán érezzük, csak 
nem hordozzuk egyforma lélekkel. 
Követ rejtene szív helyett az a ma
gyar kebel, melynek nem lenne 
könnye, részvéte, megdöbbenése a 
mostani súlyos veszteségkor. Rágon
dolunk büszke álmunkra. Hiába mond
ják : majd megint a mienk lesz! 
Könnyes tekintetünk beszállja a nagy 
mezőségeket, fagyasztott piros vér
kalárist látunk az eltaposott bozót téli 
száraz ágán, azután lassan megingat
juk fejünket: a halottak nem állnak

többet glédába, nekik nem szól majd 
nagy harc elültén a lefújó trombita
szó I Hány kicsiny és nagy házban 
várják hasztalan az elment kedvest, 
hány asztalnál mondogatják csöndes 
sírással: ott esett el a harc meze
jé n ! . ..

A fájdalmat egyformán érezzük, de 
nem egyformán hordozzuk. Nem azt 
irom vigasztalásul, hogy lesz ez még 
máskép is ! A fájdalom rövid ideig 
tartó volta adhat egy kis reménysé
get, de a múlt szenvedésére nézve 
sohase ad vigasztalást. Csakis akkor 
vezetjük lelkünket helyes úton, ha 
veszteségünket megpróbáltatásnak te
kintjük s vigasztalásunkat Isten aka
ratában keressük. Tegyük ezt. Erő
sítsük meg szívünkben azt a meg
győződést, hogy az Úr nem az emberi 
akarat, hanem az isteni bölcsesség 
utján vezeti népünket. Romokon ke
resztül uj dicsőséget mutathat, csaló
dások után uj reménységeket éb
reszthet.

De hitünk egy másik részét is erő
sítenünk kell. Azt a részét, mely 
nemcsak az átmeneti, rövid ideig tartó 
szenvedésben, hanem az állandó meg
próbáltatásban is megtalálja megnyug
vását. A nemzetekre ugyanáz áll, 
mint az egyes emberekre. Önmagukat, 
igazi hivatásukat, erejüket nem a 
boldogság nyugalmában, hanem a 
szenvedés viharjárásában találják meg. 
Üssünk keblünkre ! Milyen nagy szük
ségünk volt az ilyen nagy pillanatokra ! 
Nagy szükségünk volt arra, hogy 
megtaláljuk egymást, megértsük egy
mást, hogy az egymás ellen hadakozó 
kezek munkáskezekké változzanak 
s odaadó erőfeszítéssel, békésen épít
sék a nemzet jövendő nagyságát. 
Nagy szükségünk van arra, hogy ezt 
az egymás-megértést akkor is meg
őrizzük, ha a jövendő még súlyosabb 
megpróbáltatásokat rejt számunkra. 
Akkor is mondja el a mi lelkünk: 
látom az U ra t! ...  Akármilyen sötét 
a viharfelhő, látom az U rat! . . .  Akár
mennyire zúg az orkán: hallom az 
ő szavát!. . . Ez a megnyugvás, ez 
az állandó vigasztalás. Az Urnák lá
tása, szava zengésének hallása.

Még néhány szót akarok Írni. Súlyos 
megpróbáltatásban nagy vígasztalás, 
ha fájdalmunkat valami más érzéssé 
tudjuk átalakítani. Nem maradunk a 
kétségbeesés nyirkos levegőjű sírbolt
jában, hanem kilépünk uj kötelességek 
mezőire, hol egy uj élet levegője si
mítja könnyes orcánkat. Fájdalmadat 
alakítsd át szeretetté s tétlen kétség- 
beesésedből lépj ki a jótékonyság 
munkamezejére. Nézd, csillagfényes

felettünk az ég, angyalszárny suho
gásától gazdag a levegő. „Ma született 
nékünk a Megtartó!“ Ne ülj sötét 
szobádban, ne hullasd egymagádban 
könnyedet. Kelj fel, menj azokhoz, 
kiknek fájdalmát az életgond is sú
lyosbítja, vigyél hozzájuk vigasztalást. 
Igen, te a siró sírókhoz; Mert az 
együtt sírás vígasztalás azoknak, kik 
nevekedtek az ő hitükben! Menj az 
özvegyekhez, úgy állnak az élet ut
ján, mint viharszéltől megtépett fák. 
Gondolj az árvákra. Szegények nem is 
tudják, hogy többet nem látják azt, 
akiért mindennap imádkoznak. Menj 
a sebesültekhez, mondj nekik egy 
hálás szót, vigyél nekik valamit, ha 
másod nincs, hát egy meleg tekinte
tet. Csak vigyél-vigyél mindenhova 
szeretetet, Isten akaratában megnyu
godott, tiszta, boldogító szeretetet! 
Meglátod, ez is vígasztalás!

És akkor a nagy szenvedésből újra 
formált emberek lépnek ,a jövendő 
útjára. Megpróbáltatás fűzéből a lélek 
aranya csillog felénk. Selejtes emberi 
érzések felett úrrá lesz a hit és a 
szeretet. És mi azt mondjuk az írás 
szavával: „Hálaadással tartozunk Is
tennek tiérettetek, hogy felette igen 
nevekedik a fi hitetek és bővelkedik 
mindeniteknek egymáshoz való sze- 
retete.“ (II. Thess. 1, 5.)

Nótaszó a tábortűznél.*)
Nótája : Csipkés a szőllő levele.

Csöndes est van . . .  Harc se tombol . . . 
Sok jó vitéz haza gondol,
Ki anyjára, ki fiára,
Ki szívbeli mátkájára.

Csöndes est van . .  . Harangoznak . . .
Sok kis házban imádkoznak,
Ki apjáért, ki fiáért,
Ki szívbeli mátkájáért.

*
Nótája : Édes anyám is volt nékem.

Ágyú bömböl, föld megindul,
Hull az ember sorainkbul.
Hull az ember, mint a fűszál,
A halál most gyorsan kaszál.

Ha engem is eltalálnak,
Írd meg, pajtás, jó anyámnak;
Magyar voltam, úgy harcoltam ;
Utolján is rá gondoltam.

Nem mondom, hogy ne könnyezzen,
De kétségbe sósé essen;
Szép sors jutott a fiának;
Odaadta a hazának.

*) M utató a II .-ik  k iadás újabb nótáiból.
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S ha messze is a sírhantja,
Isten itt is számon tartja,
Itt is az ő földje zárja,
Az ö ege borúi rája.

Végére még ezt írhatod :
Legyen áldott minden halo tt!
Nem magukért éltek, haltak,
Jobb sorsáért a m agyarnak!

Szalay Mihály.

Hogyan lett Pálból Saul?
Elbeszélés- Irta : F áb ián  Imre.

III. Pál a városi iskolában.
Folytatás.

Hiába akarta Pál magát anyja előtt 
kimagyarázni, hogy ő csak tréfából 
mondotta az előbbi szavakat. Gyakori 
elmaradása a templomból, jóbarátainak 
szavai, akik vakációban meglátogatták, 
egész viselkedése megmutatta azt, 
hogy egészen más szellem tölti el 
Pált, mint amilyet elvitt az apai ház
tól- Már korábban is érezték, de kü
lönösen az édesanya, hogy lelkileg 
bizonyos választófal támadt közte és 
fia között. Ezt a sejtését beiga
zolva látta. Meggondolatlan fiának 
persze, hogy megbocsátott, de azért 
mégis könnyek tolultak szemébe, mi
kor legközelebbi alkalommal megszo
kott helyét a templomban elfoglalta.

Csakhamar azonban olyan dolog 
történt, ami egészen kézzel foghatóan 
igazolta, hogy Pálban más szellem 
van, mint amit otthonából elvitt, mint 
ami idáig vezette. Amióta az ötödik 
osztályba lépett a fiú, nem volt többé 
tiszta jeles bizonyítványa. Pár jó min
dig volt, ami ugyan nem baj, de 
mégis jobb volna, ha nem volna. 
Amint Pál mondta, ezek a magasabb 
osztályok már nagyon nehezek, innét 
van a gyengébb bizonyítvány.

Mindez egészen természetesnek is 
látszott, a szülők megnyugodtak. Mi
kor a hetedik esztendő vége is elkö
zeledett, Fekete Mihály elküldte szo
kása szerint az útiköltséget fia szá
mára, megtoldva még néhány koro
nával, mert a fiú levelében jelezte, 
hogy egyéb kiadásai is voltak.

Mégis nagy volt a szülői házban 
a meglepetés, mikor azon a napon, 
amelyen a fiút várták, levelet kaptak 
tőle. Már a levél vétele megdöbben-' 
tette a szülői szíveket, de még jobban 
a levél tartalma. Mikor Fekete Mihály 
elolvasta, szónélkül ejtette a földre.

A levélben röviden azt írta Pál, 
nem kapta ki a bizonyítványt, mert 
60 K tandíjjal még tartozik. Igaz,

hogy apja idejében megküldte 1 ezt 
neki, de akkor azt a pénzt másra 
kellett fordítania. Ne haragudjanak jó 
szülei, küldjék meg a pénzt, hogy 
bizonyítványát kikaphassa.

Az apa csodálkozásánál csak az 
édesanyáé volt nagyobb. Az édes
apa azt nem tudta megérteni, hogy 
az ő fia hogyan tudta a tandíjra kül
dött pénzt másra fordítani, az édes
anya pedig azon töprengett, hova 
tette fia azt a sok pénzt, amit ő férje 
tudta nélkül tojás, tejfel, vaj árából 
fiának küldött, ha még adóssága is van ?

De nem volt idő a töprengésre, 
gyorsan tenni kellett valamit, márcsak 
azért is, hogy a falu meg ne tudja 
Fekete Pál szégyenét. Fekete uram 
asztalhoz ült, megírta az utalványt, 
postára tette a pénzt, ne tartozzék 
az ő fia senkinek 1 A fiú pedig hadd 
jöjjön haza, majd a többit elintézi 
vele négyszemközt. A fődolog az, 
hogy a faluban meg ne tudják 1 Mit 
is szólna hozzá a világ, ha megtud
nák, hogy F'ekete Mihály diák fia, 
apja büszkesége, elköltötte az iskola 
pénzét 1 Milyen kárörvendezve néz
nének ő rá az emberek, ha ebben a 
fiában csalódnia kellene 1

Meg is hagyta siránkozó feleségé
nek, hogy erről még saját gyermekeik
nek sem szabad tudni. Azok nem 
egy ízben úgy is sokalták a Pálra 
fordított sok kiadást. Különösen a 
múlt nyári szünidőben tették szóvá, 
hogy a sürgős takarodás idején Pál 
is inkább segíthetne ő nekik, mint a 
falu dologkerülőivel kártyázik. Ha ezt 
megtudnák, még megromlana gyer
mekeik között a testvéri jó viszony. 
Mert nem a pénz nagysága fájna 
majd azoknak sem, hanem a szégyen.

A küldött pénz után harmadnapra 
megérkezett Pál is a nyári vakációra. 
A testvérek a szokott szeretettel fo
gadták, de az édesanya arcán már ott 
látta a bánat felhőjét, valamint édes
apja homlokán a neheztelés vonását.

Mikor apa és fiú egyedül maradtak, 
akkor Pálnak részletesen el kellett 
mondania, hova tette a tandíjra kül
dött pénzt. Amint mondotta, nagyobb 
diákokkal lakott együtt, akik rendesen 
kártyázni és néha mulatni is szoktak. 
Mikor megtudták, hogy ő is tud kár
tyázni, sokszor maguk közé ültették 
negyediknek. A vesztes sok eset
ben ő lett, mert a többiek egymás 
kezére játszottak. Mikor édesapja a 
tandíjat megküldte, akkor ezek a fiúk 
mulatoztak éppen lakásukon. Pénzük 
nem igen volt, azért őt kérték, adja 
nekik kölcsön a pénzt, pár nap alatt 
visszaszolgáltatják neki, akkor tarto

zását még mindig kifizetheti.
Ámde eljött az év vége, társainak 

még sem lett pénze, így esett meg 
mások hibája miatt ő rajta a szégyen. 
De megígérték az elváláskor neki, 
hogy a jövő év elején okvetlen meg
rendelik az ő pénzét, akkor kamatos
tul adják majd vissza.

Pál előadása olyan valószínűnek 
látszott, hogy bár édes apja megdor
gálta, hogy ilyen barátokat tart és 
ilyen embereknek ad pénzt, de hara
gudni fiára még sem tudott.

Mindamellett a következő vasárnap 
nem örült neki olyan nagyon, mint 
korábban, hogy fia ott ült a kocin- 
gáló kártyázok között. Ettől fogva 
tőle gyakrabban hallotta fia: első az 
Isten haza ! Folytatjuk.

A világháború eseményei.
Az elmúlt hét nagyon ellentétes 

érzelmeket ébresztett a lelkekben. 
Nagy levertség támadt annak a hír
nek a nyomán, hogy Szerbiában ve
reséget szenvedett seregünk s ennek 
következtében Belgrádot is ki kellett 
ürítenünk. A levertséget fokozta a 
sok mende-monda, mely ilyenkor 
ugyancsak bőségesen terem. Ezzel 
szemben nagy örömöt keltett az a 
hir, hogy a németekkel egyesült se
regeink nagy győzelmet arattak az 
oroszok felett. Tudjuk ugyan, hogy 
a nagy emberveszteséget semmiféle 
győzelem nem enyhítheti, de tudjuk 
azt is, hogy a szerb győzelem csak 
rövid ideig tartó dicsőség s ezzel az 
ellenféllel is végzünk.

A szerbiai események.
A Szerbiában történt eseményekről 

nem adtak ki részletes jelentést, úgy
hogy az egész dolog homályos. Úgy 
látszik, a szerbek az előnyomuló sere
günket minden haderejüket össze
gyűjtve, feltartóztatták. Mivel az oro
szoktól is kaptak segítséget, a mi 
seregünk kénytelen volt visszavonulni. 
Súlyosbította a helyzetet, hogy a 
rossz utak miatt ágyúkat és muníciót 
is alig lehetett szállítani. De azért 
nem szabad kétségbeesnünk 1 Tanul
junk csalódásunkból. Ne kicsinyeljük 
déli ellenfelünket, hanem vegyük ko
molyan. Mi távollevők pedig tanuljunk 
meg türelmesen várni.

A Kárpátokban.
Még nem sikerült az oroszokat 

teljesen kiszorítani, de azért már a 
legtöbb helyről kiszorultak. Márma-
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rosba az elmenekült lakosság lassan
ként visszatér. Egyes csatákban 2000 
orosz foglyot ejtettek.

Lengyelországban.

Legnagyob események színhelye 
Lengyelország volt. A csodálatos te
hetségű Hindenburg német tábornok 
oly remekül vezette a hadműveleteket 
s a német, magyar és osztrák sere
gek oly vitézül harcoltak, hogy az 
oroszok az egész hosszú, 400 kilo
méteres vonalon meghátráltak. Sere
geink folytonosan üldözték őket, úgy
hogy az oroszok vesztesége igen nagy. 
Még eddig nem lehetett megállapítani 
az ütközet eredményét, de az bizo
nyos, hogy nagy befolyással van a 
végső győzelemre.

Galíciában.

Galíciában szintén súlyos vesztesé
get szenvedtek az oroszok. Jaislo 
Raibro vonalán kénytelenek voltak 
visszavonulni. 31.000 oroszt foglyul 
ejtettünk.

Franciaországban.
Franciaországban a németeknek 

voltak sikereik. Ez a kitartó, vas- 
szivósságu nép nem tétlenkedett a 
csöndes napokban, hanem a vakon
dok kitartásával kis alagutat fúrt a 
franciák lövészárkához s azokat fel
robbantotta. A Somme mentén nagy 
harcok voltak. A németek 2000 fran
ciát elfogtak.

A tengeren.
A fürge német nép nagy meglepe

tésben részesítette az angolokat. Egy 
szép napon megjelent az angol par
tokon s elkezdte néhány városát 
bombázni. A lakosság megrémülve 
menekült.

A magyar honvéd.
Mondás nélkül is tudjuk, hogy a 

magyar honvéd vitéz katona, de azért 
jól esik a lelkűnknek, ha ennek el
ismeréséről olvashatunk. A przemysli 
várból (tudjuk, hogy körülkerítették 
az oroszok), ki-kicsap a katonaság s 
nyugtalanítja az ellenséget. Rendesen 
foglyokkal megrakodva térnek vissza, 
így történt most is. A hivatalos je
lentés pedig külön is megemlíti, hogy 
a magyar honvédek rendkívül hősie
sen küzdöttek 1

Ne sajnáljon néhány fillért a Ha
rangszó terjesztésére!

Háború-apróságok.
József főherceg

és a magyar szakaszvezetö.
Biró Károly 44-es szakaszvezető, 

aki sebesülten fekszik egy kaposvári 
kórházban, következő sajátkezüleg írt 
levelet kapta József főhercegtől:

Fiam 1
Most veszem jó soraidat és igaz 

örömmel értesülök, hogy jobban vagy! 
Remélem, hogy az Isten megsegít és 
teljesen felépülsz és oly hősiesen fogsz 
tovább küzdeni, mint eddig. Sajnos, 
engem elvitt a sors keze, magasabb 
állásba szólított a kötelesség, új csa
pataim vannak és én igen messze 
vagyok az én szeretett 44-eseimtől, 
akikre a legigazibb szeretettel és bá
mulattal gondolok vissza. Vajha me
gint velük harcolhatnék!

Téged pedig fiam, ha az Isten meg
segít bennünket és mindketten haza
térünk a háborúból, örömmel venné
lek magamhoz valamely állásba szol
gálatba azon esetben, ha nincs otthon 
jobb megélhetésed.

Üdvözöl téged, vitéz fiam, igaz jó
akaród

József Főherceg
lovassági tábornok, 

a VII. had test parancsnoka.

Biró Károly, bár egy srapnellgolyó 
még mindig a karjában van, gyógyuló
félben van.

*
Egy kis honvédhuszárjárőr kísér 

75 muszka foglyot. Útközben hirte
len erős ellenséges tűz fogadja a fo
golytranszportot kísérő huszárokat. 
Ezek megsarkantyuzzák a paripáikat 
és szélvész sebességével száguldanak 
ki az ellenséges tűzvonalból. A muszka 
foglyok óriási jajgatások között ro
hannak a négy szál robogó huszár 
után, kiabálnak, hogy ne hagyják el 
őket, vigyék a magyar táborba. Ver
senyt szaladtak a száguldó huszárok 
lovaival s szerencsésen elérték a ma
gyar tábort.

*
Egy honvédhuszárhadnagy talál

kozik egy magános huszárral.
— Kát fe mit keresel erre egye

dül?
— Elfogtak a muszkák, jelentem 

alássan.
— Hát aztán, hiszen egyedül vagy 

s jó helyen jársz már!
— Hát úgy volt, jelentem alássan, 

hogy elmaradtam a társaimtól, oszt’ 
egy nagyobb muszka patrol elcsípett.

Nem bántottak, én meg a tegnapelőtt 
kapott dohány-porciómat elosztottam 
köztük. Ennek igen megörültek s az
után azt mondották, hogy most már 
aztán hordjam ám el magamat onnan, 
mer’ hogy mindjárt jönnek a kozákok. 
Nekem se köllött több, lekezeltem 
velük s aztán elvágtattam. Most ke
resem a csapatomat.

— Jól van, fiam, errefelé igyekez
zél, nem messze találod őket. — S 
a huszár egy-kettőre a társai között 
termett.

#

Közel volt az ellenség lövészárkai 
a mi embereinkéhez. A muszkák na
pok óta éhezhettek, mert a szünet 
alatt fehérzsebkendős puskával jelent 
meg a két fedezék között egy óriás 
muszka gyalogos. A mieink odaküld
tek egy tótul, oroszul beszélő vitézt. 
Ez azzal jött vissza, hogy a muszkák 
kenyeret kérnek, adnak helyette jó
féle pálinkát. Erre megtörtént a bé
kés csere. Ropogós, magyar cipókért 
tüzes orosz italt kaptak a legények. 
Ezt a cserét többször megismételték.

De mire a muszkák jóllakhattak 
kenyérrel, egy förgeteges attak kiker
gette őket a barlangjukból.

Még a cipókat is otthagyták, úgy 
futottak eszeveszetten hátra. . .

Egy részük megadta magát 1
Csak nem hagyják ott a fölséges 

magyar cipót!

Olvassátok a bibliát.
Zsolt 119., 105.)

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

December 27. vasárnap, Luk. 2, 36—40.
„ 28. hétfő, Luk. 2, 22—35.
„ 29. kedd, Zsidó lev. 1, 1 —11.
„ 30. szerda, Zsidó lev. 13, 8—21.
„ 31. csütörtök, Zsidó lev. 21, 1—7.

Január 1. péntek, Luk. 4, 14—22.
, 2. szombat, Márk 10, 1—12.

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C B L L D Ö M Ö L K Ö N
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 11
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Karácsonyesti ima.
(Gyermekeknek.)

Jaj, de búsak a harangok 
Szent karácsony e s te !
Hol az angyal, aki máskor 
A szenvedőt leste ?
— Ott zokog — sir messze földön, 
Hol az apák vére 
Békességért kiált fel a 
Csillagtaian é g re !
Édes Jézus, ott a vér hull,
Itt a könnyek árja.
Úgy-e Te vagy a békének 
Égi nagy királya?
Óh, ha leszállsz e nagy este,
Mást se hozz, mint békét;
Véres harcnak, gyűlöletnek 
Ez este vesd végét!
Hozd vissza a jó Apákat,
Óvd meg szép hazánkat!
Óh, hallgasd meg, esdve kérünk —
A mi hö imánkat. Anlen.

Mit hozott a Jézuska?
Közelgett a várva-várt karácsony 

s az édesapa biztatta gyermekeit, 
hogy jól viseljék magukat, akkor hoz 
a Jézuska nekik valamit.

— Én jó leszek! . . .  Én is jó le
szek 1 — kiáltottak a gyermekek 
örömujongással s az ötödfél éves Pi
roska az édesapa nyakába csimpaj- 
kozott, úgy ostromolta kérdéseivel:

— Ugy-e, édes apám, nekem ba
bát hoz a Jézuska ?

— Lehetséges, — felelte az édesapa.
— Ugy-e, hoz a Jézuska édes 

apámnak is valamit?
— Nem tudom, leányom, hoz-e 

nekem 1 — modta az édesapa moso
lyogva.

— Hoz, bizonyosan hoz, mert édes
apám is jó gyermek ! — biztatta Pi
roska édes apját.

— Nem jut nekem a karácsonyi 
ajándékból leányom. Sok helyre kell 
Jézuskának ajándékokat vinni, — 
mondta az édesapa.

Piroskát ez kissé gondolkodóba ej
tette, de aztán ismét csak biztatta 
édesapját:

— Ne búsuljon, hoz azért édes
apámnak is I Majd beszélek én Jézus
kával, hogy az én jó édesapámról 
se feledkezzék meg.

Következő napon örömrepesve ro
hant Piroska édesapjához s titkolózva 
súgta fülébe:

— Az orvos bácsi sok cukrot adott 
az utcán ! Elteszem mind a szekrény 
sarkába Jézuskának, hogy édes apám
nak is hozzon ajándékot karácsonyra.

Attól fogva Piroska gyakori látoga
tója lett annak a szekrénynek, melybe 
cukorját rejtette:

— Megnézem, édesapám, hogy 
meg van-e ? — súgta mindannyiszor 
az édesapa fülébe s biztatta: — Ne 
búsuljon, bizonyosan hoz édes apám
nak is a Jézuska valamit, aminek 
örül majd I

Egyszer aztán az édesapa is meg
tekintette, úgy önkéntelenül, a Jézuska 
cukorját a szekrényben s meglepetve 
látta, hogy már csak két szem cukorka 
volt a papiros-zacskóban.

— Pirikém, hová lett a cukor ?
Piroska arca olyan lett, mint a pi-

pacs  ̂ s hebegve mondta:
— Adtam belőle Iluskának, Elemér

nek, Lidikének. . .  de azért maradt 
még belőle Jézuskának is !

— Jól van, leányom, Jézuska örül 
a két szem cukornak is, — vigasz
talta az édesapa Piroskát.

Másnap eltűnt a szekrényből a két 
szem cukorka is.

— Tyű, gyermek, nem maradt 
Jézuskának egy sem !

Nagyon megszomorodott erre a.kis

Piroska. Könny ragyogott szemében. 
Édesanyához ment aztán, sugdozódva 
tárgyalt vele valamiről. Az édesapa 
annyit értett meg, hogy Piroska pénzt 
kért édes anyjától cukorra. A tárgya
lás eredménye az lett, hogy Piroska 
teljesen megvígasztalódva ment vissza 
édes apjához.

— Lássa, édes apám, Jézuska nem 
szereti a cukrot 1 Jobban örül annak, 
ha jók vagyunk s imádkozunk. Azért 
ne búsuljon, én jó leszek, imádkozom 
reggel és este s kérem Jézuskát, hogy 
édesapámnak is hozzon ajándékot. 
Bizonyosan hoz is . . .

Eljött aztán a boldog karácsony 
est, mikor Piroska és testvérkéi égő, 
rózsás arccal rohantak Jézuska hivó 
szavára a karácsonyfához s öröm
mámorral mutogatták az édes apának 
és az édes anyának a Jézuska hozta 
ajándékaikat.

Piroskának feltűnt édesapja derűs 
arca. Édesdeden felkiáltott:

— Mondtam, úgy-e, hogy édes 
apámnak is hoz ajándékot a Jézuska?! 
Ugye annak örül ? Mutassa csak, 
mit hozott édes apámnak a Jézuska?!

Csite  Károly.

Karácsonykor.
A ngyal hozta a hírt,
Hogy Kri3ztu3 szü letett — 
Földi k is angyalok,
E hir a tietek

Égő karácsonyfát 
Ha körülálljátok,
Boldog feledéssel 
Tekintünk le rátok.

Bölcs leteszi könyvét,
Király a koronát,
S titeket, k icsinyek , 
őrömmel karol át.

SÁNTHA KÁROLY.

Olvasóinknak, munkatársainknak és 
jóakaróinknak Istentől megáldott ka
rácsonyi ünnepeket kívánunk!

Az e g y h á z  köréből.
Esperes választás. A vasi felső egyház- 

megye gyülekezetei a megüresedett alesperesi

állásra Rájter János kukméri lelkészt, az egy- 
házk. gyámint. pénztárosát választották meg. 
Legyen áldásos a kiváló vezér munkálkodása 1 

Adomány. Ihász Sándor a sikátori gyüle-
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kezet buzgó tagja f. é. október 30-án elhalt. 
Emlékezetére hozzátartozói 50 K-t adomá
nyoztak a harangalapra. Legyen áldott az el
hunyt emléke, hozzátartozói pedig találjanak 
vigasztalást szent vallásunk igéiben.

Alapítvány. Zalaistvándon özv. Simán 
Elekné, néhai férje s a harctéren elesett egyet
len fia, Simán Lajos emlékének megörökítésére, 
a  gyülekezet iránt érzett szeretete jeléül, 200 
koronányi alapítványt tett. Isten áldása, mely 
most főként a bánkódó lelkek megvígasztalá- 
sában nyilvánul, bizonnyal jutalma lesz az 
adományozónak.

A gyűjtéseket hely szűke miatt a 
következő számunkban közöljük.

MOST JELENT MEG!

NÓTASZÓ A TÁBORTŰZNÉL
címmel Szalay Mihály katonanótáinak 
H.-ik, bővített kiadása.

A könyvecske 30 komolyabb, vi
dámabb katonanótát tartalmaz.

Iskolás gyermekeknek is alkalmas 
ajándék.

1 példány ára 20 fillér, 50 példány 
9 korona. i _ 3

Megrendelhető a szerzőnél Gyékényesen, 
Somogy m. A befolyó jövedelem fele az 
elesettek árváinak gyámolítására szolgál.

Megjelent
a Lnther Naptár.
Ára. ÖO fillér.
Megrendelhető Sopron, 

Paprét 2. szám.

Pályázat
A kissomlyói ev.

anyagyülekezet 
kántortanítói állás
ra pályázatot hir
det. Ha megfelelő 
okleveles tanítók 

nem jelentkeznek, 
az állás a tanév 

végéig kisegítővel 
töltetik be, ugyan
ezért oki. tanítónők, 
sőt óvónők is pá

lyázhatnak. 
Közelebbi felvilá
gosítással szolgál: 
Tompa Mihály 

lelkész,
akihez a kérvények 

is intézendők. 
Kissomlyó, p. h. 

Vasmegye.

=UJ=5Jc£cSUUE
Elsőrendű harnnggyiir, szerel a k i
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 9

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
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 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.

lO^Cl'ill

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 lozsvár i-u tca  18.

Árjeg-yseélt Ingyen és bértnentve !

POHL GÉPGYÁR
SZ O M B A T H E L Y .

Álapíttatott 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 . íi

M alom berendezések .
Téglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgonaépitők. ■

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mlllenluml éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állanil.aranyérenimel kitüntetve. 

Á lapíttatott 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 m ellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n l u m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. n

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Műipar" szerkesztősége.

S. KOVATS  
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me- 
chánikus szerkezetű ne
mes szólam u templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást,

—....... ..... . . . . . .  ......, i ............___  hangolást mérsékelt árak
meUett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 11

Nyomatott WeUisch Béla viUamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



1915. január 3 12-ik szám.

f

V. évfolyam.

Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kéziratok  és m inden- 
nem ü m egkeresések  a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is .

TARTALOM:  M a d á r  M á ty á s :  Ó év esti ének. (Vers.) — S zabó  I s tv á n : Tovább megyünk, — hazam együnk... — S za la y  M i
h á ly : A gyerekek. (Elbeszélés.) — Fölmentések a népfelkelési szolgálat alól. — H oreczky  B é la : Történet. (Vers.) — Jó pajtások. 
(Népadöma.l — Fábián Imre - Hogyan, tett-Pálból S a u l? (Elbeszélés. Folytatás) — Karácsonyi üzenet. — A világháború esem é

nyei. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

r
O év esti ének.

Dallam : A nap elment, óh Jézus maradj velem.

Letűnt a nap; ez évben utoljára 
Rád tekintek, gondviselő Atyámra. 
Ki intézed az évek futását 
Tekints reám, adj nyugodt éjszakát.

Tovább megyünk, — 
haza megyünk . . .

Irta: Szabó István.
„Mert nincsen itt mara
dandó városunk, hanem 
jövendőt keresünk,“

Tovább megyünk... Rémsötét éj
ben, melynek nem látjuk csillagát. 
Viharzó tengeren, életet, vagyont, örö
met, boldogságot, fenyegető, elte
mető hullámok felett. Uttalan úton, 
hol nehéz a járás. Tört remények, 
sírok mellől, vérző szívvel, könnyek 
között, — de remélve is — tovább. 
Ismeretlen tájra, ahol meglehet, még 
rémesebb lesz az éj, még süvöltőbb 
a vihar, még sivárabb ütünk. Ahol, 
úgy lehet, új vágyak hagynak el, 
új remények csalnak meg, új sírok 
sötétlő halmai várnak. De ahol lá
tunk talán csillagot is az éjben, érünk 
talán révpartot is, amelyen a béke 
angyala őrködik, szedünk talán ró
zsát is a tövis közül, találunk talán 
örömet is a szenvedés árnyában...

Tovább megyünk... De te nem 
akarsz velünk jönni ? ...  Fáradt vagy, 
vélladon súlyos a teher, nem birod

a z ú ta t? .. .  Boldogságod vára össze
omlott, reményed csillaga éjbe tért ? . . .  
Vissza vágysz a múltba? Örömödet, 
reményedet keresed, amit elvesztettél ? 
Élettársadat, támaszodat, kenyérke
resődet, gondozódat, örömed, bána
tod megosztóját, szíved büszkeségét, 
ékességét nem találod az úti társa
ságban a rokonok és ismerősök kö
zött? Ennek sírhalmára borulva zo
kog lelked ? Avagy annak, aki min
dened volt e földön, nem találod 
sírját se ? Csak leikével ölelkezhetik 
búsongó lelked ? Csak jóságos arcát 
látod ? Csak kedves beszédét hallod ? 
Oh, csókold össze jóságos arcát, 
válts vele kedves szót. Panaszold el 
neki bánatodat, azután — ints neki 
búcsút. De ne felejtsd el. Csak a 
szomorú, emlékeket töröld ki szíved
ből — az édeseket vedd magadhoz, 
drága kincsei ezek a te lelkednek. 
Csak azt hagyd el, ami a földre 
nyom, de ezt azután igazán elhagyd, 
mert erőnk felett való útunk vagyon. 
Minél könnyebb testünk, annál köny- 
nyebben rójuk az útat. Óh jer, csat
lakozz hozzánk, bármennyire mara
dásra késztet is a múlt. „Mert nincsen 
itt maradandó városunk, hanem jö-

Hála néked, hogy kezemet meg
fogtad,

Gyarló szivem elcsüggedni nem
hagytad.

Benned bíztam, Te nem hagytál
engem,

| Áldva zengi jóságodat lelkem.

Ne hagyj, ne hagy engemet jó
Istenem I

Bajaimban ki segíthet, ha Te nem. 
Vándortársim boruljunk elébe, 
Hajtsuk fejünk atyai ölébe.

MADÁR MÁTYÁS.
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vendőt keresünk.“ Jer, tovább me
gyünk . . .

Haza megyünk. . .  Oda nem ér 
el az éjszaka sötét árnya, a viharzó 
tenger hulláma nem csap át. Ott új 
ég és új föld lészen. Hon, melyet 
nem kell fegyverrel védni, öröm, me
lyet nem lehet elveszíteni, béke, mit 
e világ nem adhat soha. Ott roko
nok, ismerősök között járunk. Aki
ket elvesztettünk, megtaláljuk. Akik
kel nem találkozhatunk újra e hazá
ban, ott újra találkozunk. Ott meg
látjuk az élet megterheltettjeit, nem 
lesz vállukon a teher. Meglátjuk ott 
a szabadság martyrjait, kiknek elszálló 
lelkét az Üdvözítő fogta fel, — meg
koszorúzva pihennek a nagy harc 
után. Meglátjuk azokat mind, akik 
az igazságért szenvedtek, — csele
kedetüknek jutalma követi őket. . .

Haza megyünk. . . Szenvedésen át. 
De hiszen ez az igazi út. „Egy út 
van, amely visz az égbe, a szenve
désnek útja ez.‘ Most megsokasodott 
rajtunk a szenvedés, most kétszere
sen közelebb érezzük hozzánk a 
mennyet is. A nagynyomású világ- 
történelmi események súlya alatt 
százak, ezrek helyett ma százezrek, 
milliók tekintete esik az égi haza 
felé. Ma százezrek, milliók szívéből 
tör tel a mélyhitü költő sóhaja:

„Haza vágyom
Igaz otthonomba.
Ahol atyám lakik ;
Ott lehetek
Csendbe, nyugalomba,
Ott csend uralkodik . .

„Nincsen itt maradandó városunk, 
hanem jövendőt keresünk.“ Sötét- 
árnyú múlt, sivár jelen helyett fényes 
jövőt. Múló dolgok helyett örökké
valókat . . .  Haza megyünk. Csillag- 
talan éjből a csillagok honába. Vi
harzó tengertől csendes révpartra. 
Sírok mellől az örök élet édenébe. . .

Tovább megyünk, — haza me
gyünk. ..

A g y e r e k e k .
Elbeszélés. Irta : Szalay Mihály.

Váratlanul jövő, hirtelen futó zápor 
kiverte Balogh Istvánt a munkából. 
Hiába sütött ki a felhő után a nap, 
már ragadós volt a föld, nem lehe
tett újra belemenni.

Amint hazaér, mindjárt a fiát ke
resi.

— Nem jött még meg a Pisti 
gyerek ?

— De meg, — felel rá az asszony

— alighanem kisebbik uraméknál 
van, játszik azokéval. Igen szeretik 
egymást ezek a gyerekek. De össze 
is illenek.

— Szeretik. . . Hát össze — bi
zonyítja fejét bólintgatva Balog István. 
Aztán kifordul, hogy az udvar körül 
valami tennivalót keressen.

A kapu mellett az alacsony kerí
tésnek korhadt már egyik-másik léce, 
azok helyett szegez a hevederre úja
kat. Közben-közben kinéz az utcára, 
hátra tekint a kert felé, mintha várna 
valakit.

Hiányzik neki a Pisti gyerek. Meg
szokta, hogy otthon vele legyen, 
előtte futkározzon, mellette ugráljon, 
utána lépegessen; ha ő farag, az is 
faragcsáljon, ha ő dudorász, az is 
nótát próbálgasson és kérdezzen oko
sat, bolondot össze-vissza, amire nem 
is lehet mindig megfelelni, mégis 
kedves; és beszéljen mindenről, amit 
sokszor meghallgatni sem érdemes, 
mégis olyan jól esik hallani.

Balogéknak csak ez az egy fiók 
volt. Egy kissé későn született, de 
aztán ez lett az örömük, reménysé
gük, mindenük. Egészséges, vidám 
kedvű, eleven, értelmes szemű gyer
mek volt, akiről nemcsak a szülők, 
mások is csodálkozva és gyönyör
ködve mondták:

— De micsoda esze van ennek a 
csöpp kis kölyöknek I Nem rég ment 
fel az iskolába. Még nincs is annyi 
idős, de nem lehetett tőle maradni.

— Ha a Pali fölmegy, én is hadd 
járjak. Édes szülém, úgy-e elereszt 
vele ?

— A Pali egy esztendővel előbb 
született, annak kell járni, de neked 
csak esztendőre — csitítja az apja, 
anyja.

— Azért az sem nagyobb, — si
ránkozik a gyerek — aztán majd 
csúfol is.

— Dehogy csúfol, dehogy téged I 
Mért csúfoln:. ? Nem olyan gyerek 
az. Eddig sem bántott. Mindig jó 
pajtások voltatok.

— Akkor mégis csúfol, hogy ő 
többet tud, mert ő már nagy iskolás 
lesz, mikor én még a kis mester 
úrhoz járok.

Hogy el ne maradjon pajtásától, 
beíratják hát őt is. Égyütt mennek 
az iskolába, egymás mellett ülnek 
és egymás kezét fogva jönnek haza. 
Olyanok, mint egy közös ágon ter
mett, egymáshoz hasonló, mosolygó 
almapár. Mintha ikrek volnának, pe
dig csak az apjaik testvérek.

— Ezek mind a ketten az öreg 
apjukra ütöttek — mondogatják az

emberek. Annak volt olyan jó esze, 
hogy első ember volt a faluban. A 
fiai sem utolsók, de az öregnek eszét 
mégsem azok, hanem az unokái 
örökölték.

Balog István már a vége felé jár 
munkájának, mikor a kerítésen ke
resztül meglátja a kis pajtásokat, 
amint egymás mellett lépegetnek az 
utcán haza felé. Megörül nekik. Nem
csak a magáénak, a másiknak is és 
elgondolkozik magában.

Valamikor az öccsével, a Pali ap
jával, ők is így együtt szoktak végig 
menni az utcán. Valamikor ők is szí
vük szerint szerették egymást. Mások 
is jó testvéreknek tartották őket. De 
egyszer csak vége lett. Most nem is 
igen találkoznak, pedig az öccse itt 
lakik a szomszédban. Ha ütjük össze 
ér, félre néznek és nincs csak egy 
„jó nap“-juk sem egymás számára. 
Hogy az az osztoszkodás így meg 
tudja zavarni a békességet I így vízzé 
tudja változtatni a vért, ennyire ellen
ségekké tudja tenni azokat is, akik 
azt hitték, egész életükben szeretet
tel mutatják meg, hogy egy anyától 
születtek, egy apa szavára hallgattak, 
egy kenyérből ettek, egy ágyban 
aludtak. — De ő nem is haragszik. 
A felesége sem. Hiszen ezt a Pali 
gyereket is úgy szeretik, mint a ma
gukét. Minden napos ez náluk; ott 
eszik az asztaluknál, ha olyankor jön 
át hozzájuk. — De talán az öccse 
sem feledte el egészen, hogy ők nem 
idegenek. Hiszen soha sem tiltja, 
hogy a gyermekeik együtt legyenek. 
Pisti is csak olyan bátran megy oda, 
mint haza. Nem volt az ő Pál öccse 
rossz szívü. Csak azt ne mondta volna, 
hogy ő az örökségben megkárosította, 
hogy abból a hitvány közös erdőből, 
amely olyan keskeny, hogy nem le
hetett már kétfelé hasítani sem, ő 
több fát hozott el, és a szebbeket 
döntötte ki magának. Igazságtalan 
volt ez a szava. Az ő lelke nyugodt. 
Inkább engedett a békesség kedvéért, 
mintsem a testvérét megkárosítsa.

Hamar átszaladt mind ez a lelkén. 
Sokszor elgondolta már azóta a sze
rencsétlen óra óta, mikor szóval úgy 
keresztül gázoltak egymáson. Nem 
egy esztendős a haragjuk s egy esz
tendőben nemcsak egyszer jutott ez 
az eszébe.

Már odaértek a gyerekek.
— Hol voltatok, kis szolgáim ? — 

kérdi tőlük, mikor még azok kívül 
vannak az utcán.

— Pál bácsi küldött bennünket, 
édes apád, úgy-e Pali — kezdi Pisti
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— Vas Büzsiékhez, hogy az apja el- 
megy-e holnap a győri vásárra ?

— Hát az iskolában ma mit tanul
tatok ? Melyitek tudja jobban ?

— Mit ? Ezt-e — mondja készséggel, 
hangosan egyszerre mind a kettő.

— Testvéredet szívből szeresd,
A szép egyességet keresd.
Kész légy jogodból engedni,
Mintsem mással pörlekedni.

— Jól van, — hagyja rájuk Balog 
István — mink is tanultunk, mink is 
ilyenfélét, hanem az már régen volt. 
Régen ; talán el is feledtük. Menjetek 
csak be, te is Pali, kérjetek a Pisti 
anyjától á lm át... de nem, nézzétek 
előbb meg, itthon van-e édes apád.

— Itthon, itthon — mondják azok
— mikor bejöttünk, ott állt a kapun 
belül, talán még most is ott van.

Kifutnak az utcaajtón és jó ked
vel bizonyítják: — ott, ott, mert
minket vár, pedig a Bözsi apja nem 
is megy el a vásárra, mert a Csillag 
megsántult. Meg is mondjuk neki.

— Ne menjetek, Pali. eredjetek 
csak almáért, majd én megmondom 
édesapádnak.

A két gyerek bemegy, Balog István 
pedig lassan, lehajtott fejjel kilép az 
utcára. Az öccse ott áll akkor is. 
Nem megy el előle, nem is fordítja 
el a fejét, csak mintha restelne vele 
szembe nézni.

— Pál, — szólítja meg István za
varral, akadozva — hallottad azt a 
rigmust, amit a gyerekek mondtak, 
a tied, meg az enyim ?

— Hallottam, — felel rá halkan 
amaz keresve is, kerülve is a bátyja 
tekintetét.

— Mitőlünk nem ezt tanulhatják . . .
— Mitőlünk nem. ..
— Hát te haragszol ?
— Hát te, bátyám ?
— Én nem — felel István engesz- 

telődött hangon.
— Én sem — szól Pál elhaló szóval.
— Nem teszek szemrehányást, 

hogy megvádoltál.
— Elég szemrehányást tettem én 

azért magamnak. Eleget megbántam.
— Hát mért nem szóltál ?
— Mert azt gondoltam, hátha 

meg sem hallgatnál. Ettől féltem. 
Büszke voltam, makacs voltam.

— Jó, de ne beszéljünk róla többet. 
Azt gondoltam, azt az erdőt adjuk el. 
Az volt az oka mindennek 1 Aztán 
hadd kamatozzon az árának egyik 
fele a te fiad nevén, a másik az én 
fiamén. Úgyis ezeké lenne, nehogy 
még ezek is gyűlölködjenek rajta.

— Erre már én is gondoltam.
— Hát gyere át hozzánk, — kéri 

István meleg szóval — az én há
zamban nevekedtünk, ott játszottunk 
valamikor, a gyerekeink is ott vannak. 
Azután én is átjövök hozzátok.

— Megyek — szól engedelmesen 
a fiatalabbik — hadd lássák ezt mi
nél előbb az asszonyok is. Azt a két 
kis aranyszálat meg áldja meg az 
Isten!

— Áldja meg, áldja meg! — mondja 
István csöndes, imádságos hangon.

Fölmentések a népfelkelői szol
gálat alól.

Az újabb sorozás ugyancsak sok 
hajlékba nehéz gondot vitt magával. 
Eddig is üresek voltak a falvak, hát 
még mi lesz ezután ? A föld meg
munkálása, a mindennapi kenyér biz
tosítása annál nehezebb, minél több 
munkabíró kart elvonnak a gazda
ságból. Már pedig, úgy látszik, most 
ekeszarva helyett ágyuk mellé állnak 
a magyar haza fiai, fiatal legények 
mellé sorakoznak az innen-onnan de- 
resedő családapák. De mi lesz a gaz
dasággal, a kenyérrel, a családdal ?

Ezen a nehéz helyzeten akar segí
teni a földmívelésügyi miniszter, ki 
a közelmúltban rendeletet bocsátott 
ki, mellyel lehetővé teszi, hogy a 
gazdák és gazdasági alkalmazottak 
egyes indokolt esetekben mentesíttet- 
hessenek a népfelkelői szolgálat alól. 
A rendelet szerint: »felmenthetők azok, 
akik a mezőgazdaságban s általában 
a földmívelésügyi tárca keretébe tar
tozó közérdekből fontos intézmények, 
vállalatok- és üzemeknél nélkülözhe
tetlenek.“ Felmentésre csak olyan 
egyént lehet javaslatba hozni, akinek 
elvonulása által valamely gazdaság
ban az üzem egészen vagy tartósan 
szünetelni volna kénytelen, esetleg 
pótolhatatlan károsodást szenvedne.

A felmentési javaslatok megtételénél 
különös súlyt kell helyezni a kisebb 
gazdaságokra, ahol a gazda, vagy a 
még otthon lévő családtag elvonulá
sának kérdése különösen beható meg
fontolást igényel.

A felmentési javaslatot a jegyzők 
készítik el s a főszolgabírói hivatal 
utján felterjesztik. Január 5-ig lehet 
folyamodni.

Történet.
Özvegy Tóth Istvánná egyetlen leánya 
Rátalált a nyáron élete párjára.
Összegyűl a násznép, templomba indulnak, 
Szegény édesanya könnyei úgy hullnak,
Pedig a szomszédba viszik csak a lányát, 
Özvegy Tóth Istvánná szép, egyetlen lányát.

Megdördül az ágyú fenn Galicziába . . . 
Özvegy Tóth Istvánná ránéz a fiára:
„Édes fiam . . .  hallod? Veszélyben a haza...!» 
Dolgos két kezében elnémul a kasza.
Indul. S anya-könnyek nem hullanak rája, 
Özvegy Tóth Istvánná egyetlen fiára.

Özvegy Tóth Istvánná egyszer csak hallja, 
Messze, Krasznik előtt elesett magzatja.
De csak nem veszi fel sötét gyászruháját, 
Kitűz a mellére nemzeti kokárdái,
Bátran, büszkén mondja: „hazánkért halt fiam, 
Az én egyetlenegy, kedves, drága fiam !“

H oreczky  Béla.

J ó  pajtások .
Népadoma.

Gergő és a Gyurka jó pajtások 
voltak. Együtt gyerekeskedtek s együtt 
szándékoztak legénykedni is. Legény
sorba jutva elhatározták, hogy elmen
nek a korcsmába mulatni.

— Aztán összetartsunk ám Gyurka, 
s ha meg akarnak verni bennünket, 
védjük, segítjük egymást, — mondta 
Gergő a jó pajtásnak.

— Persze, hogy nem hagyjuk egy
mást, — hagyta reá Gyurka.

A dolog aztán úgy ütött ki, hogy 
a Gyurkát csakugyan megtámadták 
és megverték a duhaj legények s aki 
cserben hagyta, eliramodott mellőle, 
az nem volt más, mint a Gergő pajtás.

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 12
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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— Ládd-e, ládd-e, milyen hitvány, 
szószegő ember vagy te ! — piron- 
gatta később Gyurka a hűtlen szövet
ségesét.

Gergő pár percig szótlanul rágta a 
körmét s vigasztalóul azt mondta:

— Hagyján, pajtás, azért mégis 
van Isten.

Hogyan lett Pálból Saul?
Elbeszélés. Irta : Fábián Imre.
III. Pál a városi iskolában.

Folytatás.

Kevesebbet is volt üres Pál helye 
ezen a nyáron a templomban édes 
anyja látható örömére. Ezt a kis örö
möt azonban, amit otthoni szelídségé
vel, jó templomjárásával szerzett any
jának, nagyon is ellensúlyozta az a 
nagy gond, amit a következő évben 
okozott. Ekkor szülei megnyugtatá
sára nem ment vissza lakni régi la
kására, új társakat keresett a maga 
számára. Mégis egymást érték a kérő, 
könyörgő levelek, melyekben anyjától 
majd 20, majd 40 K-át kért. Ezer 
okát tudta adni, hogy mire kell neki 
a pénz. Az édesanyja pedig mit te
hetett mást, minthogy küldött, amit 
tudott kedves gyermekének.

Egyúttal azonban, hogy magát mé
gis megnyugtassa, rávette férjét, hogy 
most egyszer úgy menjen el fia után, 
hogy az ne tudjon apja érkezéséről. 
Vájjon mit lát fia körül?

Az édesapa szót is fogadott. Fiát 
azonban a legjobb helyen találta. 
Iskolából mentek éppen haza, mikor 
betoppant. Lakótársai is csupa jó, 
tisztességes emberek voltak. Fekete 
uram egész megnyugodva tért haza.

Csakugyan évvégén Pál bizonyít
vánnyal tért haza, nem kellett érte 
váltságdíjat küldeni akár azért, hogy 
kevesebbet költött, akár azért, hogy 
édesanyja több tojást és vajat adott 
el abban az évben.

Előző évi aggodalma után bizonyos 
megnyugvás fogta el Fekete Mihályt, 
mikor fia érettségi bizonyítványát 
meglátta. Arra gondolt, ha ennyire 
jutott fia, most már csak eléri célját. 
Az utolsó években ugyan nem találta 
meg benne a régebbi kor szorgalmát, 
de mégis megállotta helyét, letette a 
nehéz érettségi vizsgát!

IV. Pál válaszúton.
Minden rendjén lett volna ekkor 

már Feketéék házánál, csak Pálnak 
pályát ne kellett volna választani. De 
most már, miután a középiskolát el

végezte, valami határozott pályát kel
lett neki választania. A szülők a pá
lyaválasztás miatt nem aggódtak soha
sem, választottak ők már gyermekük 
számára pályát, mielőtt tanulni ment, 
annál szebbet, jobbat nem választ
hatnak most sem : legyen pap, hir
desse az igét alkalmas és alkalmatlan 
időben, kövesse annak a Pálnak dicső 
példáját, aki az Úr szőlejében 
egymaga többet munkálkodott, mint 
az összes apostolok együtt!

Igen ám ! csakhogy kettőn áll a 
vásár! Pál nélkül a papságból semmi 
sem lehet, ő pedig hallani sem akar 
arról, hogy a papi pályára menjen. 
Őneki nem ment el a jó dolga, hogy 
ilyen pályára menjen. Semmi kedve 
sincs ahoz, hogy vasárnap délelőtt, 
délután gyermekeknek s pár öreg
asszonynak prédikáljon 1 Nem lesz 
avval senki gazdagabb, ha mindig 
templomba jár is, ha örökké prédikál 
is. Ő bizony nem azért tanult, szen
vedett eddig, hogy olyan szegény fi
zetésen kínlódjon egész életében.

A szülők nagy fájdalommal hallot
ták gyermekük szavait, különösen az 
édesanya, aki e lesújtó szavak által 
legszebb reményeit látta megsemmi
sülni. De azután fia olyan szépen be
szélt az ő terveiről, hogy ismét csak 
megbékültek vele. Elmondta apjának, 
hogy ő pap nem lesz, mert Istent, 
aki azt hirdet, nem látta senki. A pa
pok azt hirdetik, amit maguk találnak 
ki. Ő nem is akar falusi ember lenni. 
Szegény élet van faluhelyen nagyon. 
Semmi élvezetet, semmi szórakozást, 
semmiféle magához méltó társaságot 
nem talál ott az ember. Azért ugyan 
nem érdemes tanulni. Ép azért a 
mérnöki pályára megy, ahol az iga
zán tehetséges embert megfizetik jól.

Magyarországon, igaz,, azokra se 
jár valami jó idő, de ő nem is akar 
itthon maradni. Itthon a tehetséges 
ember nem tud érvényesülni. Kimegy 
Amerikába, vagy legalább Németor
szágba. Ott egy jó mérnök évenkint 
megkeres 40—50 ezer koronát. Olyan 
pénzt, amilyet itthon egy életen át 
se bir megkeresni az ember. Példá
kat is hozott fel olyanok közül, akik
ről barátai beszéltek. Azok ismertek 
olyan magyar mérnököt eleget, aki 
otthon állást se talált, külföldön meg 
híres, gazdag emberré lettek. Itthon 
persze azt hiszik az emberek, hogy 
másutt nem lehet megélni csak Ma
gyarországon. A valóság pedig az, 
hogy sehol nem olyan nyomorúsá
gos szegény az élet, mint itthon.

Előre bocsátotta azt is, hogy ez 
a pálya neki sokba kerül bizonyosan.

Budapesten drága az élet, a tandíj 
is sok. Tudja azt is, hogy az ő jussá
ból ez a tanulás nem futja, de nem 
kívánja ő, hogy szülei miatta testvé 
reit megrövidítsék. Amit ő reá tanú 
lása alatt elköltenek, visszafizeti ő 
azt testvéreinek kamatostul. Azért, 
ha terve sikerül s egy jó állásba be
juthat, egy évi fizetéséből kifizethet i 
édesapja egész birtokának árát I

Akkor azután szüleit sem hagyja 
ebben az eldugott sáros faluban. 
Elviszi őket magához nagyvárosra, 
ahol aszfalton, sár nélkül járnak s 
éjjel is olyan világos az utca, mint 
nappal. Édesapja ott korcsmába jár
hat, édesanyja mellett szakácsnőt, 
cselédet tart, nem kell neki semmi
vel se vesződnie, csak neki gátat ne 
vessenek szándéka kivitele elé.

Az édesapjának tetszett a gondo
lat, hogy fiát ilyen előkelő jó állás 
bán lássa. Tényleg azt ő maga is 
tudja, hogy itt nincs annyi gyár, 
bánya, mint külföldön, tehát a mér
nök itt nem is lehet olyan kapós. 
De azt is hallotta, hogy senkinek 
nincs olyan nagy fizetése, mint a 
mérnöknek.

Az édesanyjának nem nagyon 
tetszett a sok pénz, a fényes állás. 
Szívesebben látta volna fiát, kedvenc 
terve szerint, egyik szerény falusi 
paplakás fedele alatt, ahol azt hir
detik: földi ember kevéssel beéri,
vágyait ha kevesebbre méri. Nem is 
állott volna el tervétől, férjét se en
gedte volna szándékuk mellől tágítani, 
ha közben a tisztelendő úrra vala
miért meg nem neheztel.

A tisztelendő úr ugyanis a váro
son jártában hallotta, hogy a fia 
utóbbi időben elhanyagolta magát. 
Nem a legjobb társaságokban forgoló
dott. Hogy az érettségit megállotta, 
azt is csak korábbi szorgalmának le
het tulajdonítani.

Fekete Mihályné, mikor papjuk ezt 
megmondta neki, avval a figyelmez
tetéssel, hogy vigyázzanak a fiúra, 
mert nem jó utón van, nagyon meg
neheztelt. Azt mondani, hogy rossz 
útra tért az ő gyermeke! Csak még 
annál rosszabb gyermek ne legyen, 
akkor nem lesz hiba 1 Különben is 
papék irigységből beszélnek ilyet. 
Mindenki tudja, hogy az ő fiuk na
gyon gyenge tanuló, ez bántja őket. 
Ha másnak szabad is ilyet mondani, 
bár senkinek sem illik, a papnak, aki 
szeretetet prédikál és azt hirdeti, hogy 
mindnyájan bűnösök vagyunk, csak 
nem volna szabad ilyen rossz aka
rattal bemocskolni hívei jóhírnevét. 
Még akkor sem illenék, ha az illetőt
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nem Fekete Mihálynak hívnák, aki 
a gyülekezetnek több éven át kurá
tora s a gyülekezet első adófizetője ! 
Nem is szólva arról, hogy annak a 
templomnak helyét is, amelyben pré
dikál, az ő őseik adták. Hát a papok 
is csak ilyenek, azok is a jót bántják!

Mikor Pál hallott a panaszról, ő is 
mindjárt készen volt a felelettel: bi- 

, zonyosan az bántja, hogy nem csó
kolok neki kezet 1 Látja anyám, ezért 
hihet annak jobban, mint nekem, ezért 
járhat templomba őt olyan buzgón 
hallgatni!

Megesett az a hallatlan eset Hosszu- 
tőn. hogy az első pad, Feketéék 
padja üres volt a templomban és üre
sen maradt több hónapon keresztül. 
Csodálkozott is rajta az egész falu.

Azon is csodálkoztak, hogy Pál 
nem a papi pályára lépett, hanem a 
mérnökire. Ha Páltól ennek okát 
megkérdezték, azt felelte, prédikálni, 
a bibliát magyarázni az öregasszonyok 
is tudják, azért nem lesz pap I Az 
emberek meg azt suttogták, azért 
nem mer a papi pályára lépni, mert 
tanulmányait ott kellene folytatni, ahol 
eddig tanult, ott pedig telve van adó
sággal 1 Azt mondják, a rossz hír ló
háton jár ! Folytatjuk .

K arácsonyi üzenet.
Mikor a Karácsonyi üzenetről szóló, 

s a múlt héten megszakadt fonalat 
újra 1 felvesszük, csodálkozva látjuk, 
hogy milyen sok nevet kell egymás
mellé állítanunk. Mintha kérő sza
vunk [megindította volna a lelkeket, 
gyülekezetek, egyházi egyesületek, 
sőt egyesek is tömegesen siettek 
azon gondolat pártolására, hogy küzdő 
katonáinknak és sebesült vitézeinknek 
elküldjük karácsony vigasztaló ize- 
netét. Sok név. A budapesti deáktéri 
gyülekezet és Tabitha 1000 példá
nyos, a felsőszeli gyülekezet 400 
példányos megrendelése mellett, a 
veszprémi egyházmegyei belmisszió 
egylet 300 példányt, a sajógömöri, 
a tényőfalui gyülekezet, kemenesma- 
gasi nőegylet, a soproni líceumi bel- 
missziói egylet és női gyámintézet, 
az újmalomsoki, a szergényi nőegy
let 200—200, Jánosháza 180, Vár
palota 150, Győrszemere (buzgó hí
veink külön gyűjtöttek erre a célra) 
125, Felpécz 120, Alsószeli, a gér- 
cei nőegylet, Uraiújfalu, a zalagalsai 
nőegylet, Várpalota, zalaistvándi, zala- 
szentgróti nőegylet, Vadosfa, Homok- 
bödöge, Köttse, Szend, Győr, Nagy- 
mórichida, Szombathely, Pórládony,

Gömörpanyit, Szabadka, Léva, Csik- 
vánd, Tokaj, bobai nőegylet, Gálos 
100—100 példányt, a nagyköcski, 
nagygeresdi, zalameggyesi, naggvi- 
móti nőegylet, Gyoma, Apácza, Ne- 
mespátró, Szekszárd 50—50 példányt 
és még számosán kisebb számú pél
dányt rendeltek.

De egyházunk egyes buzgó, ál
dozatkész tagjai is megmozdultak s 
több-kevesebb példányt juttattak a 
harcmezőre és kórházakba. Egy is
meretlen budapesti egyháztag 140, 
Sopron-Kőhid 70, Horváth Erzsi, Róza, 
Lujza és egy özvegy asszony Győr, Ko
vács Samuné, egy büki uriasszony, 
özv. Reichert Henrikné Kölese, egy 
orsovai egyháztag, Stubán János és f. 
Vince Eszter Szergény, Varga Olga 
Szombathely, Pecz Sámuelné Gérce, 
Bedöcs Eszter Gérce, Pátzay Antalné 
Budapest, Stráner Dezső Budapest, 
Szabó Lászlóné Szabadka, Csügödi 
Jánosné Doroszló, özv. Kovács Já
nosné Doroszló, Kovács Sándorné 
Úraiújfalu, Cseke Károlyné, Varga 
Sándorné, Cseke Lajosné, Magyarosi 
Jánosné Egyházashetye, Nagy Sán
dorné, Nagy István Zalaistvánd, Schá- 
don Gusztáv Rábaszenttamás, egy 
pozsonyi hitsorsos, Puskás nővérek 
Ostffyasszonyfa 50—50; Bognár Zsó
fia Csönge 40, Pécz Józsefné és 
Somlai Lajosné Kísköcsk, két po
zsonyi theológus 30—30 ; Egyed 
Elekné Nemeshany, Madarász György 
Csécsény, Nagy Imréné Karoiina- 
major, Mészáros László Felsőság, 
Erhart József Baltavár 25—25; Tompa 
Mathild Vásárosíalu 20; Lenkey Já
nos Budapest, Horváth Etel Győr, 
Köhler Gusztávné Igló 15—15; Fü- 
löp Jánosné Kemenesmagasi 12; Bo
ros Jánosné Kőszeg 10.

A terjesztésre külön adományok 
is érkeztek: Bükről, Vönöckről, Piri 
Károly Szend, Cser János Szend, 
K. E. Csönge, Wanderer Márton 
Lajoskomárom 2—2 kor., Antal Já
nosné Kemenesmagasi 1 kor., Wer- 
rasztó Sándorné Kemenesmagasi 80 
fillér. Ezeken az összegeken is meg
felelő számú Karácsonyi üzenetet 
küldöttünk.

Lehetséges, hogy a beállott nagy 
munkatorlódásban egy-két nevet át
ugrott szemünk. Ha így volna: az 
illetők szíves elnézését kérjük s téve
désünket, felvilágosításuk után, azon
nal kiigazítjuk.

A rendelkezésünkre bocsátott pél
dányokat a következőképpen osztot
tuk szét:

1. Cs. és Kir. Tábori leik. hivatalnak 
Wien további kiosztásra . 2000

2. E /. belmisszió egylet Wien 1500
3. Bojtos László tábori lelkész

G alíc ia ............................... 500
4. Hubatschek Károly cs. és

kir. táb. lelkész Póla . . 400
5. Meskó Károly cs. és kir.

táb. lelkész Grácz . . . 350
6. Evang. lelkészi hivatal Inns

brucki, Brünn, Olmütz, Bie- 
litz, Wienerneustadt, Mar
burg, Breslau; 200—200 1400

7. Katonai tartalékkórház Sze-
r a je v ó ............................... 300

8. Katonai tartalékkórház
Troppau . . . . . 200

9. Katonai tartalékkórház Pet-
tau, Gilly, Laibach, Triest, 
Steyer, Pöstyén, Trencsén- 
teplicz 100 — 100 . . . 700

10. Gerlitzné Hoft'er Paula (ma
gyar tolmács) Reichenberg 50

11. A budapesti kórházak szá
mára leik. hiv.....................600

12. Leik. hiv. Zágráb . . . 300
13. „ „ Temesvár, Lú

gos, Kolozsvár, Brassó 
Nagyvárad, Eperjes, Pécs,
Kassa 100-100 . . . 800

14. Leik. hiv. Székesfehérvár,
Trencsén, Eszék, Újvidék, 
Nagybecskerek, Miskolcz, 
Révkomárom, Déva (ref. 
lk.), Szeged, Debrecen, Szent- 
gotthárd, Kecskemét, Szek
szárd, Nagyenyed, Kővágó- 
őrs (Keszthely számára), 
Czegléd, Késmárk 50—50. 850

15. Küiön küldemény Debrecen,
Nagyenyed 50—50 . . 100

Összesen: 10.050
Megjegyezzük, hogy az 1. és 2. 

pont alatt említett hivataloknak fel
osztási tervezetünket is megküldöttük, 
úgyhogy azok a rendelkezésükre bo
csátott tekintélyes számú példányt 
más helyekre küldötték. Mindenkit 
külön levélben is megkértünk a füze
tek kiosztására.

A magyar városok közül azokat 
választottuk ki, melyek nagyságuknál 
és fekvésüknél fogva el vannak áraszt
va sebesültekkel. Természetesen nem 
küldtünk oda, ahol a gyülekezetek 
már maguk gondoskodtak szükség
letükről.

Kimutatásunk végén hálásan kö
szönjük a gyülekezetek, nőegyletek 
és egyéb egyesületek, lelkészek, taní
tók és egyháztagok pártfogását. A jó 
Isten áldja meg mindnyájukat közre
működésükért, mellyel a Karácsonyi 
üzenetet segítették elvinni lövészár
kokba és kórházakba 1
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A világháború eseményei.
A karácsonyi ünnep a várva-várt 

békét, vagy legalább fegyverszünetet 
nem hozta meg. Hiába vágyódtunk 
egy kis csatazaj elcsöndesedés után, 
hiába áhitoztunk az után, hogy sze
gény katonáink legalább néhány órára 
letehessék fegyverüket s csöndes 
imádságban beszélgethessenek Iste
nükkel. A háború tovább dúlt s száz
számra szedte áldozatait.

Galíciában.
A múlt héten az oroszok Galíciá

ban ismét támadásba mentek át. 
Eredményt nem igen értek el, sőt a 
Dunajec alsó folyásánál súlyos vesz
teséget szenvedtek. Tomasovtól délre 
is nagy harcok fejlődtek. Hir szerint 
az oroszok újra nagy haderőt von
tak össze.

Karácsony estélyén folyton dörögtek 
az ágyuk. Az oroszok hevesen tá
madtak, de Liskó irányában vissza
szorították őket.

Olvasóinknak, munkatársainknak 
s jóakaróinknak boldog új eszten
dőt kívánunk. Sok boldogságot nem 
várhatunk ugyan, de imádkozva 
kérjük a jó  Istent: adjon a meg
próbáltatáshoz erőt, vigasztalást. 
Békességes új esztendőt I

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyászrovat. Evang. lelkészi karunknak 

ismét gyásza van. G r a f J ó z s e f nyug. bony
hádi lelkész december 13-án 76 éves korá
ban súlyos szenvedés után meghalt. Buzgó 
munkása volt az Úr szőlőjének. A pihenést 
kereste s rövid idővel ezelőtt nyugalomba 
vonult. Most az Úr megadta néki a teljes 
pihenést. Áldott legyen emlékezete.

Schindler M á rto n  soproni törvényszéki 
biró, a 18-ik népfelkelő gyalogezred hadna
gya a Chodel és Ratoszin mellett lefolyt 
ütközetben a haza védelmében hősi halált 
halt. Evangélikus egyházunk egyenes lelkű, 
jellemes, meleg szívű, buzgó, vallásos tagját 
veszítette el benne. Áldott legyen emléke
zete 1

Templomavatás. Lélekemelő ünnepség 
keretében avatta fel eperjesi Scholtz Gusz
táv bányakerületi püspök a kiskőrösi gyüle
kezet gyönyörűen renovált templomát. 
A szíveket gazdagító szép ünnepségen a 
hívek ezrei vettek részt, valamint az evang. 
lelkészek és világi vezető emberek nagy 
számban. A templomátalakítás költsége

A Kárpátokban.
A Kárpátokban még mindig folyik 

a küzdelem. A Latorca felső területein 
voltak harcok. A Nagyág vidékén is 
több támadást visszavertünk. Az 
uzsoki szorosnál egy jelentős magas
latot elfoglaltunk.

A németek küzdelme.

A németek heves harcokban újabb 
megerősített helyeket foglaltak el az 
angoloktól. A franciák is néhány ve
reséget szenvedtek. Nieuportnál ka
rácsony éjszakáján erős küzdelem 
volt. Festonbertnél majdnem 1000 
foglyot ejtettek a németek, 14 géppus
kát, 12 aknavetőt és egyéb hadiesz
közt zsákmányoltak. Az angoloknak 
mintegy 3000 halottjuk maradt, úgy 
hogy azok eltemetésére fegyverszü
netet kértek.

Lengyelországban.
Az oroszok hevesen támadták a 

német s az osztrák és magyar sere-

mintegy 120.000 korona. Legyen az új temp
lom dicsősége nagyobb az elsőnél 1

Gyülekezeteink és a háború. Már a 
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A nagy idők a kővágóőrsi ev. egyház nő
tagjait is áldozatkészségre serkentették; 
szövetkezve a község más vallásu nőivel, 
a katonák számára 150 kiló fehérneműt 
gyűjtöttek és küldtek el. A hadba vonult 
katonák csáládjai segélyezésére 420 koro
nát gyűjtöttek. A harctéren küzdő katonák 
számára 55 drb. hósapkát, 35 pár csukló- 
védőt és 15 pár lábszárvédőt kötöttek. Az 
ev. nöegylet a téli ruhákhoz szükséges pa
m utra 20 koronát adományozott.

M eszlen községből (Vas-m.) a katonák ka
rácsonyi dobozaira összegyűlt 200 kor. az 
alábbi adományokból: A meszleni ev. nőegy
let 90 K. Török Mihály 6 K. Györgyi Jenő 
5 K. Mesterházy Sándorné, Töröcsik Kálmán, 
özv. id. Takács Ignácné, Györgyi Sándorné 
4—4 K. Polgár János, Takács Benjáminná, 
id. Takács Lajosné, Polgár Mariska, özv. 
Györgyi Lajosné, Takács Gáborné, Polgár Jó- 
zsefné, Ajkas Julia, Balog Sándorné 3—3 K. 
Özv. Takács Sándorné 2'50 K. Szekér Mária, 
Schwach Gyula, Horváth Erzsiké, Szakái Béla, 
Nagy Sándor, Kajtár Ernőné 2—2 K. Németh 
József, Török Elek l -20—1 "20 K. Bernét Fe
renc, Horváth Lajos, Milos Illés, Kantz János, 
Kovács Mihály, özv. Györgyi Gáborné, Ta

geket. De hiába. Seregeink több he
lyen győztek.

Más hírek.
A törökök visszaszorították az oro

szokat, úgyhogy azok rendetlenül 
menekültek. — A svéd, dán és norvég 
király tanácskoztak Malmőben. — 
Szerbiában nincsen uj esemény. Ami 
van, az megnyugtató. A király Potio- 
rek fővezért nyugdíjazta. — Az 
oroszok folytonosan segítik a szerbe
ket. Tutajokon szállítják a seregeket 
és hadiszereket.

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

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

Január 3. vasárnap, Zsolt. 12—8,
„ 4. hétfő, Ézsaiás 49, 8—16.
„ 5. kedd, „ 55, 3—11.
» 6. szerda, „ 60, 1 — 6.
„ 7. csütörtök, Máthé 2, 1 — 12.
„ 8. péntek, „ 2, 13—23.
„ 9. szombat, II. Kir. 11, 1— 12.

kács István, Takács Sándorné, Takács Gyu- 
láné, Hencsei Sándor, Nagy Ferencné, Varga Jó
zsef, Pajor Sándor, Széli Kálmán 1 — 1 K. Ko
vács Kálmán, Szabó Kálmánná 80—80 f. Pojter 
Frigyes, Csupor Sándor, Takács Károly, Szabó 
Lészlóné, özv. Hencsei Sándorné, Takács 
László, Fischer Mór 60—60 f. Takács Imre, 
Szabó Kálmán, Szekér Jószef 50—50 f. Göz- 
bicz Sándorné, Györgyi Károlyné, Horváth 
József, Takács Dániel, Szarka János, Bernáth 
Sándorné, Szarka Sándorné, Koloszár István, 
Takács Andrásné, Karovics Sándor, Borbély 
Lajosné, Takács Sámuel, Simon Dániel, Soós 
Sándor, Hegedűs Lajosné, Derdák Józsefné 
40—40 f. Takács Imréné 34 f. Molnár Fe
rencné, Nádasai József, Zácsik Sándor, Bor
bély Julia, Horváth János, Bernáth Lajos, 
Török Lajosné, Németh Kálmánné, Takács 
Sándor, Nagy Kálmán 30—30 f. Kocsis 
Sándor, Takács Lajos, özv. ifj. Takács Ig
nácné, Hufnagel Szilveszter, Kis János, Varga 
Györgyné, Hetyési Sándorné, Kubovics Lajos, 
Szekér Sándor, Takács János, Borbély Fe
rencné, Domonkos László, Hencsei Kálmán, 
Simon Lajos, Bernát Samu, Mendel Sándor, 
Szalai Lajos, Horváth Lajos, Szarka Sándorné, 
Bokányi Károly, Farkas Károly, Janzsó János, 
Németh Ferencné, Horváth István, Balog Dénes, 
Török Lajos, Pogányi Lajos, Pethő György, 
Sáli Antal, Fehér János, Farkas .István, Soós 
Sándorné, Hegedűs Jánosné, Szekér Lajos, 
Bernát Kálmán, Török Lajos 20—20 f. Gro- 
zinger Borbála 16 f. Török János. Perán 
Sándor, Pongrácz István 10— 10 f. Összesen 
200 K.

B orgá ta  község derék lakosai ismételve ta- 
nujelét adták valláskülömbség nélkül áldozat-
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készségüknek a sebesült harcosok iránt, 
amennyiben már eddig is nagyobb mennyi
ségben adakoztak pénzt és fehérneműt, újab
ban ismét az alábbi nagymennyiségű adományt 
juttatták a jánosházi Vöröskeresznél ápolásban 
levő sebesültek ellátására : Fodor Istvánná 
rozsliszt, Czirfusz József zsír és bab, Samu 
József liszt és aszaltzöldség, Koltai Pál liszt 
és tojás, Fodor Sándor bab és krumpli, Varga 
János bab, zsír, krumpli, Takács Gergely bab, 
Tima József liszt és bab, Várkonyi Gábor 
bab, Varga Károly búzaliszt és aszalt zöldség, 
Göcze István liszt, Böröcz Pál liszt, mák, krumpli, 
Samu Lajos liszt és krumpli, Böröcz Ferenc 
bab és krumpli, Németh István 1 K, Somogyi 
József kenyér, Tima Gergely liszt és krumpli, 
özv. Sebestyénné zsír, tojás és 2 K, Somogyi 
Ferenc liszt, bab, tojás, Schreiner Istvánná 
burgonya, káposzta, mák, Samu Istvánná bab, 
tök, kenyér, liszt, Tóth Ferenc 1 K, Böröcz 
József 1 K, Kiss József bab, csirke, mák, pa
radicsom, Kovács József bab, szalonna, tojás, 
liszt, és 1 K, Hegedűs Sámuel bab, liszt, mák, 
dió, aszalék és 1 K, Göcze József bab, Sze
kér István krumpli, liszt, tojás, Samu Ferenc 
liszt, mák, káposzta, Vargha Elek liszt, zsír, 
mák, aszalék, Tóth Sándor liszt és 2 K, Göcze 
Ferenc liszt, aszalék, krumpli, Samu István 
liszt, tojás, mák, Böröcz Mihály kenyér, Mol
nár Miklós dió, búzaliszt, bab, kukoriczaliszt, 
Sebestyén Károly liszt, tojás, zsír, mák, ke
nyér, Horváth Gyula liszt, mák, tojás, csirke, 
Mészáros József liszt, bab, dió, paradicsom, 
Somogyi István liszt, dió, bab, tyuk, Varga 
Sándor liszt és bab, Greffer Ferenc tojás, 
krumpli, répa, kukoricaliszt, Tóth Lajos ke
nyér, liszt, tojás, mák, csirke, Varga József 
bab, krumpli, zöldség, Koczor Kálmán zsír, 
aszalék, bor, kenyér és 5 K, ifj. Tóth József 
liszt és bab, id. Tóth József mák és sütemény, 
Böröcz Sándor 1 kenyér, zsír, tojás, Tóth Já
nos kenyér, liszt, zsír, bab, aszalék és 1 K, 
Balog Imre kenyér, kolbász, zsír, tyuk, Varga 
János liszt, paradicsom, tojás, krumpli, So
mogyi János liszt, dió, tojás, tej, Hegedűs 
István sütemény, K. Varga József 1 K, Mol
nár Imre 1 tyuk, Molnár József krumpli és 
mák, Szőr János krumpli, liszt, paradicsom, 
Varga Sándor kenyér, Varga Kálmán kukorica- 
liszt, aszalék, Czuppon Gyuláné bab, liszt, 
káposzta, Sülök Ferenc bab és 1 K.

A  nagyalásonyi ev. gyülekezet is megje
lenik azok sorában, kik a haza oltárára áldoz
ták filléreiket. — A háború kezdetén a község 
megbízottjai két Ízben gyűjtöttek a hadbavo- 
nultak családjai számára nagyobb összegeket 
s nagy mennyiségű fehérneműt és vánkost a 
»Vöröskereszt* egyesület részére. — A gyü
lekezeti nőegylet egy évi bevételét, 111 K 12 
fillért ajánlotta lel pamutok beszerzésére s ez 
összeghez Szalay Eszter és Barcza Ilona 
házról-házra járva a falut, 120 K 08 fillért 
gyűjtöttek; egyesek pedig külön még 29 K,
28 fillért ajándékoztak. Az így begyült 261 
K, 48 fillér összegből beszerezte a pamutot 
s annak feldolgozásában 84-en fáradoztak asz- 
szonyok, felnőtt és iskolás leányok. Eddig 
118 darab hósapka, 67 pár érmelegítő készült 
el, melyekből 89 hósapkát, 51 pár érmelegítőt 
a budapesti , Hadsegélyző hivatalnak* küldött,
29 hósapkát, 16 pár érmelegítőt pedig az Alá- 
sonyból eltávozott katonáknak juttatott. A 
munka tovább folyik és a kész holmikat most 
már csak alásonyi katonáink részére küldi el

A nőegylet legujabbani gyűjtése élelmiszer 
volt katonai kórházak számára. A gyűjtésben 
Barcza Lajosné, Szalay Eszter, Barcza Ilona, 
Barcza Róza, Sülé Lina és Síkos Rozália vet
tek részt. Összegyűlt: 5 zsák burgonya, 3 ; 
zsák bab, 100 fej káposzta, 5 kg. mák, 5 j 
kg- zsír, 1 2 kg. búzaliszt, 2 kg rizs, V* kg.

cukor, 2 csirke, 2 doboz tea, 1 szál kolbász, 
17 üveg paradicsom, 6 üveg befőtt, 1 tyuk, 
1 üveg lekvár, 203 drb. tojás, 34 K 84 fillér 
készpénz. Az iskolás gyermekek 8 kg. szeder
levelet gyűjtöttek és 20 koronát a harctéren 
küzdő katonáink karácsonyi ajándékára, az 
elsőt a „Hadsegélyző hivatal“, az utóbbit pe
dig a veszprémi tanfelügyelőség utján juttatta 
el katonáinknak.

A gyülekezet hadikölcsönre 600 koronát 
jegyzettt. Folytatjuk.

A H a ra n g szó  perselye.
A HARANGSZÓ te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 188 kor. 70 fill. Újabban adakoztak :
Páli Antalné Vönöck 40 f, Zambó Istvánná 

Lovászpatona 50 f, Soós Péter Sopron 50 f, 
özv. Görög Lajosné Balatonfüred 1 K, 
Schádon Gusztáv Rábaszenttamás 5 K, Mé
száros László Felsöság 1 K, Mórocz László 
Sárvár 1 K, Simon Sándor Körmend 2 K, 
Markó József Katafa 1/50 K, Tóth Vincéné 
Hegyháthodász 50 f. Összesen 203 korona  
10 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

EBKESZTŐ
Többeknek. Az ünnepek annyi munká

val jártak, hogy sok megkeresés elintézése 
késett. Mindenkit kérünk : legyenek elnézés
sel 1

P. L. Pozsony. Intézkedtem. Szívből 
örülök, ha beáll a gárdába. Üdv. — B. L. 
Kőszeg. A munka megérkezett. Köszönöm. 
— Cs. F. Gérce. Mivel én már nem rendel
keztem annyi példánnyal, a Luther Társaság 
könyvkereskedésének írtam. — G. E. Tés. 
Kívánságához képest intézkedem. Felada
tunk a terjedést megkönnyíteni és nem 
megnehezíteni. A hatodikat is kérem nem 
beleszámítani. Üdv. — Sz. I.-né Őrs-szőllő.
A hadifoglyok után való kérdezősködés na
gyon nehéz és bonyolult dolog. Nem elég 
a név, csapattest megírása, hanem egyéb 
adatok is kellenek. Ebben az esetben pél
dául tudni kellene : nincs-e az aug. 27 én 
kelt levélben valami adat, amin a nyomozás 
elindulhatna. Ha megfelelő adatokat bocsát 
rendelkezésünkre, szívesen elkészítjük a 
folyamodást. — T. S. Viszta. A Vöröske
reszt egyesület csak a sebesültekről tud 
értesítést küldeni. Ha itt nem tudnak fel
világosítást adni családfenntartójukról s az 
illető már több mint két hónapja nem írt, 
akkor meg lehet kísérelni, megindítani a 
nyomozást, hátha fogságba esett. Olvassa 
el az előző üzenetet. Szívesen megteszünk 
mindent. — B. I.-né Dömötöri. A kérde
zett ügyben csak az előbb leírt úton-módon 
lehet valamit elérni, de ennek eredménye 
is nagyon kétséges. Ha senkijük sincsen, 
aki ezt a munkát elvégezné, szívesen meg
teszem én is, csak megfelelő adatokat adja 
nak. Fontos például, ha tudják, hogy mi
kor, hol látták életben stb. — Sz. Gy.-né 
Rigács. A fentebbi üzenet magának is szól. 
Adatok nélkül semmitsem lehet tenni. A 
teendők sorrendje e z : 1. Vöröskereszthez 
írn i; ha onnan az a válasz jön, hogy sem- 
mitse tudnak róla, s az illető már hónapok 
óta nem adott életjelt magáról, akkor 2. ] 
meg lehet indítani a nyomozást, vájjon nin

POSTÁJA

csen a hadifoglyok közt. Ha az elsőt még 
nem tette meg, tegye meg. De mindenképpen 
legyen türelemmel és bízzék a jó  Istenben.
— M. M. Kapoks. Bizonyára a szétosz
tásnál történt tévedés ; a listában 12 van 
felvéve Intézkedtem. Üdv. — Sz. S. Sze- 
pesváralja. A kívánsághoz képest küldöm 
a lapokat. Kérem a további támogatást. — 
I. I. Súr. A közlendők közt van, de terje
delme miatt a sok háborús és ünnepi ak
tualitás kiszorította. Kérek egy kis türelmet. 
A beküldött címre a lapot megindítottam. 
Üdv. — Z. I. Buffalo. A számok elmara
dását a háborús zavarok magyarázzák. Ha 
majd a jó Isten békét teremt, majd akkor 
pótoljuk a hiányzó számokat. A „Patikáriu- 
sék bibliája* c. elbeszélés megjelent már a 
Luther Társaság kiadásában, 10 fill. az ára. 
A naptárral együtt annak idején azt is el
küldöm. Buffalóból nincs több előfizetőnk. 
A jó Isten oltalmazza ezután is I Imádkoz
zék e nehéz időben közös hazánkért! — 
K. Zs. Tárnokréti. Bocsáss meg a késede
lemért. Rengeteg sok munka jö tt össze. 
Mindenben intézkedtem Üdv. — S. J. Fel- 
sőpaty. Olvassa el a fentebbi üzeneteket 
s tegyen aszerint. — M. F. Sopronkőhid. 
A negyedik verset jó lenne gördülékenyebbé 
tenni. Anyaghalmaz miatt úgyis csak jö
vőre közölhetjük. — B. M. Nagybábony. 
Kénytelen voltam a jövő számba eltenni. 
A hátralék 14 korona. Üdv. — M. J. To- 
korcs. Olvassa el az erre vonatkozó szer
kesztői válaszokat s e szerint intézkedjék. 
Szívesen állunk segítségünkkel melléje.
— F. D.-né Ostffyasszonyfa. Az előbbi 
üzenet magának is szól. Ha aug. 24-ike 
óta nem irt, úgy legjobb lesz a nyomozást 
megindítani. De ehez szükségesek a rész
letes adatok. — B. L. Uujfalu. Köszönjük 
az Újévi üdvözletét, de mostanában nagyon 
el vagyunk halmozva alkalmi versekkel.
— özv. K. L.-né Sopron M. Mihályi. 
Biztos tudósítást nem Ígérhetünk, csak ta 
nácsot és útbaigazítást Szerintünk csak 
egy teendő v a n : a nyomozás megindítása. 
Erről részletesebbet más üzenetekben ol
vashat. Szívesen támogatjuk, csak adato
kat adjon. A másik fiát oltalmazza a jó 
Isten I — B. T. Kőszeg. Köszönöm. Hoz 
zon mindnyájatoknak az uj esztendő örö
möt, megnyugvást, erőt I Üdv. — E. J. 
Lajoskomárom. Megkaptam, de még le
hetetlenség volt belepillantani. Azt hiszem, 
hamarosan sor kerül rá. Üdv. — H. S. 
Néhány versében felcsillanik a tehetség, de 
a vége részint gondolat-, részint formahiány 
miatt ellaposodik. — B. K. Ugyanez néze
tünk a beküldött két versről.

M O S T  J E L E N T  M E G !

NÓTASZÓ A TÁBORTŰZNÉL
címmel Szalay Mihály katonanótáinak 
II.-ik, bővített kiadása.

A könyvecske 30 komolyabb, vi
dámabb katonanótát tartalmaz.

Iskolás gyermekeknek is alkalmas 
ajándék.

1 példány ára 20 fillér, 50 példány 
9 korona. 2-3
Megrendelhető a szerzőnél Gyékényesen, 
Somogy m. A befolyó jövedelem fele az 
elesettek árváinak gyámolítására szolgál.
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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 óra verő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 7—18
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1914. évi dec. 31-én. 
Búza . . . .  40'— 
Rozs . . . .  32"— 
Zab . . . .  21'— 

Az árak 100 kilo- 
grammonkint korona ér
tékben értetődnek.

SZflLÓKY
Z S IG M O N D

szobrász és kőfaragó
CELLDÖMÖLKÖN.

Kossuth Lajos u. 14. 
és Szenthárom ság

tér 4. 12
Gránit-, syenit-, már

vány- és homokkő

sirkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- 
és szobrász-munkát 
ú. m.: kriptát, sírfe
delet, utikeresztet stb. 
továbbá épületmunkát 

és javítást készít 
jutányos áron

Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal.

p n u i g épg y á r
t ű m .  SZOMBATHELY.
Alapíttatott 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 .
12

M alom berendezések .
Tóglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
--------------- orgonaépitók.---------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniumi 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 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a leg ju tányosabb árak  mellett m űvészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n i u m o k  m in d e n  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 12

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

S. K O V A T S  
M E N Y H É R T
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.! utányos 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. 12

E:

E

SllBEbSHII
Elsőrendű harauggy.tr, szerel s  ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 11

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
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, ese tleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, klko- 
• 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.
-- =  ^ =HEB33G3IE  ■ =

33

Feiwel
Lipót

ifel

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 ,  n
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X. ,  K o lo z sv á r i -u tc a  13.

Arjeggyseélt 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 á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  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 (Vas várm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

TARTALOM:  M adár M á ty á s :  Fohász. (Vers.) — E n d re ffy  J á n o s :  Emberi érzések a háborúban. — Csite K á ro ly: Hadikölcsön. 
(Elbeszélés.) — C zjp a it fíé zo  : „Egy a szükséges dolog “~r~ Fábián Im re :  Hogyan lett Pálból Saul? (Elbeszélés. FcJjtL és-vége.) 

— A világháború eseményei. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

F o h á s z .

Uram, tarts meg minket! ez a sóhaj fakad 
Millióknak ajkán a  zúgó viharban.
Gyarló szívünk retteg, gyenge erőnk lankad, 
Csak Te vagy reményünk Isten a magasban. 
Te Hozzád emeljük könnyes szemeinket, 
Uram fordulj hozzánk! Uram tarts meg

m inket!
Madár Mátyás.

Emberi érzések a háborúban.
Irta: Endreffy János.

A nagy orosz síkságról hozta hírül 
a posta úgy egy hónappal ezelőtt, 
hogy ütközet után elmaradt sebesül
ten egy nagy magyar vitéz csapatától. 
Nem tudott utánuk menni. Ott kínló
dott szegény a földön mély sebével 
elhagyatva. Maga körül nem lát sem
mit, senkit. A förgeteg odébb vonult 
tomboló útján. Egyedül van s várja 
a megváltó halált. Azaz, hogy mégis... 
Mintha ott is volna valaki. . . Ruhája 
amannak ugyan nem porszínű csuka
szürke, hanem barnás zöld.. . Az a 
másik orosz sebesült. . .  Féloldalt fel-

könyökölve lassan farkasszemet néz
nek egymással a magyar, meg az 
orosz, s valahogy belül úgy érzik, 
hogy ők már nem ellenségek, hanem 
szegény, szenvedő emberek. . . A ha
lál tornácában szétfoszlik az emberek 
közötti különbség.. .  Az utolsó nagy 
elkészüléskor nincs nemzetségbeli, 
nyelvi, rangi és uniformisbeli különb
ség a halódó hősökben, ott csak em
berek vannak. Az orosz nézi a ma
gyart, a magyar az oroszt s lassan 
elkezdik egymásfelé vonszolni magú
idat. Mindketten tudják, hogy most 
már egyik sem fogja bántani a má
sikat. Találkoznak. Az orosz mutatja 
az ujján, hogy h a t .. . Elérti mindjárt 
a magyar a szótlan beszédet s tudja, 
hogy az orosz azt mondja, hogy hat 
gyermel van otthon. . . Kezével int 
a messzeségbe..  . Ott vannak, . . 
Várják otthon. . .  Hej ha tudnák övéi, 
hogy mi történik az apával a nagy 
orosz síkságon. . .  A két sebesült 
szemében a megértés és részvét köny- 
nye gyülemlik s csordul el a vér
áztatott hant felé. . .  Sírnak mind
ketten ..  Az orosz előveszi bütykö
sét s r  gkinálja vele a magyart. 
Vutki V» benne. Előkotc rássza ta

risznyájából a földes, elmorzsázott 
fekete kenyeret, ketté töri, annak fe
lét is a magyarnak adja. . .  Mintha 
testvérje volna. . .  Aztán egymás nya
kába borulnak, megcsókolják egymást 
s vánszorognak a kötöző hely felé...

Emberi érzések a háborúban sem 
nyomhatok el. Hiába az ember nem 
ellenségeskedésre, hanem szeretetre 
született és rendeltetett. Igaz ugyan, 
hogy a hosszú jólétben szeretetünk 
s békénk elsekélyesedik, mint a fo
lyam, ha sok benne a piszok. Mert 
lerakódik a fenékre. Akkor aztán 
kotrásra van szükség. Ezt a nagy 
lélek-kotrást végzi most a háború. 
Utána tisztább lesz lelkünk, társadal
munk s állami életünk lelke. Meg 
fogjuk tudni becsülni újból a békét. 
Csodálatosan új lesz a szeretet prédi- 
kálása, mert oly sokáig nélkülöztük. 
Pedig egyesek már unalmasnak talál
ták a háború előtt a Szeretet folyto
nos beszédét. Most újból megkérdez
zük őket: akarjátok-e most már az 
unalmás szeretetet ? Ha még most 
sem akarjátok, menjetek el a nagy 
orosz síkságra, nézzétek ki az egy
másba boruló ellenségek támolygó 
járásából, mi állandóbb a világon, a
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gyűlölet vagy szeretet ? Mi úgy hisz- 
szük, hogy az ellenségeskedés csak 
múló dolog, az állami ellentétek és 
összeveszések épp úgy csókkal vég
ződnek, mint a házastársak össze
koccanása.

A kibékülésben nyilatkozik meg az 
ember az ő igazi lényege szerint. Nem a 
háborúban. A háború nagy ön- és 
Istenmegfeledkezés. Olyan, mint a 
paradicsomi bűnbeesés. Jaj a kígyó
nak, mely erre csábítá az embert. 
Átkozott lesz és földönfutó a földön.

Aki olvasta, bizonyára nem olvasta 
meghatottság nélkül azt a leírást sem, 
mely a szerb és magyar lövészárkok
ban játszódott egy négy órai fegyver- 
szünet alatt. A szerbek átjöttek a 
magyarokhoz, hogy négy órai fegyver- 
szünetet kérjenek halottaik eltakarítá
sára. Megkapták. Kis idő múlva újból 
átjött hozzánk néhány szerb tiszt s 
mosolyogva kérték a mi tisztjeinket, 
hogy legyenek szívesek aláírni leve
lező lapjaikat, amiket haza küldenek. 
A mieinktől újságot is kértek, mert 
ők mindig csak olyat olvasnak, ami 
az ő győzelmeikről számol be. Újsá
gokat is kaptak. Sőt állandóan kicse
rélték egymás újságjait. Egy odvas 
fára kiakasztották, hogy „Posta“, oda 
és onnan vitték el egymás újságjait. 
Amíg a „postás“ a lapokat a fa felé 
vitte, nem lőtt rá egyik fél sem. A 
tisztek még cigarettával is megkínál
ták egymást. Szerb és magyar ciga
rettával. A négy órai fegyverszünet 
után megkezdődött újból a tüzelés.

Az emberiség már sokszor vissza
sírta az elveszett paradicsomot. A 
bűnbánat semmi más, mint zokogás 
az elvesztett paradicsom után. Keres
sük Istent, kinél jó dolgunk volt, de 
eltávolodtunk tőle. Nélküle borongós, 
nyirkos, fagyos, de nevezzük nevén 
a gyermeket: bűnös a mi életünk. 
Isten nélkül bűnös a mi életünk. S 
milyen jól érezzük magunkat, ha a 
bűnből csak egy percre is megpillant
juk atyánk szent orcáját. Ha már 
nem látjuk többé, úgy próbáljuk visz- 
sza-visszagondolni jóságos tekintetét, 
mint a kedves, de gyorsan tovatűnő 
hajnali álmot. Hogy is volt, milyen 
is volt ?. . . Fölébredéskor már alig 
emlékszünk reá. Hátha visszatérne a 
kép. . .  hátha mégegyszer átélhetnénk. 
Egyszer kevés volt. . .  öntudatosan 
szeretnők újból vissza felidézni. Azt 
gondolod tán, hogy a paradicsomi 
történet csak egyszer történt meg ? 
Dehogy, dehogy! Azóta számtalan
szor, veled is számtalanszor megtör
tént, csak gondolj vissza az isteni 
szózatra: Ádám, ember, elhagytál

, engemet, elhagylak én is ! Nem tudsz 
I imádkozni ? Nem tudsz vigaszt találni ? 

Nem tudsz megnyugodni ? Lásd, ak
kor most sem vagy a paradicsomban, 
Isten közelében. Mert a paradicsom 
Isten közelsége.

Ennek a világot átjáró mélységes 
és őserős életösztönnek egy szikrája 
csillant meg a szerb és magyar lö- 
vészárkókban a négy órai fegyver- 
szünet alatt. Sóhajtás, sóvárgás valami 
elveszett jó után. . .  Csak legalább 
egy percre. . .  Aztán kattoghatnak a 
géppuskák, bőghetnek az ágyúk. . .  
De legalább egy pillanatig hallgassuk 
a régi dajkamesét az elvesztett bol
dogságról . . .

Nagy ünnepek elmúltával az isteni 
kegyelem erősítő vizében fürdetjük 
lelkünket. Halkan imádkozunk, mint 
az útszéli koldus, ha alamizsnát kér: 
Jöjjön el a te országod! Nem érde
meljük meg, de azért jöjjön el mégis 
a te országod. Krisztus érdeméért.

H a d i k ö l c s ö n .
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Mákfay tisztelendő ur összehivatta 
esti fél nyolc órára az atyafiakat az 
iskolaterembe. Az atyafiak már hét 
órai harangozás után megkezdték a 
gyülekezést s midannyian égő pipá
val helyezkedtek el az alacsony pa
dok között. Ennélfogva oly tömör 
füsttenger úszott a különben is hiá
nyosan világított teremben, hogy nem 
látta meg az öreg lelkipásztor a han
gos beszédbe elegyedett kedves hí
veit, amikor ugyanis megnyitotta a 
gyűlést a következő bevezető sza
vakkal :

— Nem látom, de mint hallom, 
szép számban megjelentek hivó 
szómra, kedves atyámfiai. Fogadják 
szíves megjelenésükért köszönete- 
met. . . A szörnyű pipafüsttel azon
ban takarékoskodhattak volna a mai 
drága világban, — gondolta, de nem 
mondta ez utóbbit a folyton köhé- 
cselő öreg.

— Kedves híveim I — folytatta | 
beszédét a lelkipásztor, — A haza 
elszólította ifjúságunkat s férfiaink 
szine-javát, hogy megvédjék csodás 
hősiességgel, élő testük hatalmas fa
lával szent magyar földünket a ránk 
zúdított sok milliónyi vad ellenség 
pusztító hadától.

Kedves atyámfiai 1 A haza most i 
mihozzánk: itthonmaradottakhoz is 
szól, hív, hogy vegyünk részt a szent

védelemben. Kölcsönt vesz fel az ál
lam a harc céljaira, még pedig olyan 
kölcsönt, mely mind a magyar nép 
kezéből kerül ki. A hadviseléshez 
ugyanis rengeteg pénz kell, sok-sok 
milliók. Biztos siker csakis akkor le
het, ha elegendő pénz áll a kormány
nak rendelkezésére. Tehát kötelessége 
minden magyar embernek, úgy ked
ves híveimnek is, hogy tehetségük 
szerint köcsönözzenek hazájuknak. 
Nagy kamatot: hat százalékot fizet 
az állam a kölcsön után.

A lelkész szünetet tartott most a 
beszédben, egy kis biztató szót várt 
a híveitől.

Az atyafiak köhögni kezdtek, egyik
másik izgett, mozgott helyén: mehet- 
nékjük támadt. Mert hát nem kelle
mes fülüknek olyasmit hallani, hogy 
pénzt kérnek tőlük.

Kancsi Jankó, az örökös akadékos
kodó, volt az első felszólaló:

— Hát iszen elhiszem, hogy sok 
pénz kell a háborúra, de hisz a kor
mány csináltatja a pénzt s ha szük
sége van rá, miért nem csináltat elég 
bankót, miért kívánja a szegény nép
től a keserves szerzeményét ? 1

— Igazat mondott, komám! — 
helyeselték egypáran az atyafiak 
közül.

— Nem ért ahhoz, kigyelmed, 
Kancsi uram, sőt ha megmagyaráz
nám, akkor sem értené meg. Külön
ben nem is az állam nyomatja a bank
jegyet, hanem az osztrák-magyar bank 
s annak is megvan a törvénye, hogy 
mennyit nyomathat. Ilyesféle okosko
dásnak nincs is most semmi helye, 
mikor édes szülőhazánk élet-halál 
harcáról van szó. Becsületbeli köte
lessége mindenkinek helyet állani, 
ahova a haza szólítja I — mondta 
erélyes hangon az öreg pap.

Kancsi Jankó erre némi szégyen
kezéssel, de nagyobb boszúsággal, 
vissza ült helyére.

— De hátha elvész a pénzünk 1 — 
szólalt föl azután Pityer gazda szu
szogó hangon.

— Már hogyan veszne el ? I Sőt 
annál jobb, biztosabb helyre nem te
heti senki a pénzét, mint aki az ál-

j lamnak kölcsönzi. Hisz azért az egész 
ország adós lesz I..  .

— Hátha elfoglalja a muszka az 
országunkat! — hangzott erre egy 
újabb kifogás.

—r Ép azért kell segítenünk pén
zünkkel is hazánkat, hogy el ne fog
lalhassa az ellenség. Mert, hála lé- 

j gyen a jó Istennek, hős katonákban 
nem szűkölködünk, de a nagy harc 
végleges sikeréhez: a győzelemhez

I
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tömérdek pénz is kell. Azé lesz a 
végső győzelem, aki bírja pénzzel. S 
aztán ha az történnék, amitől óvjon 
meg a Mindenható, hogy igazságos 
ügyünkben elbuknánk, akkor külön
ben is veszve lenne minden. De ne
künk okvetlen győznünk kell: velünk 
az igazság, velünk az igazságos Is
ten. Tehát ne kételkedjenek kigyel- 
metek, ne is húzódozzanak, hanem 
járuljanak habozás nélkül tehetségük
höz mérten pénzükkel a haza szent 
oltárához. . .

Az atyafiak ezek után erős elha
tározással oszoltak széjjel, azaz a 
többség amellett maradt, hogy hátha 
így lesz, meg úgy lesz; nem tudni, 
mi lesz, tehát maradjon csak a pénz 
a ládafiában. Kérjen a kormány pénzt 
a zsidóktól, azoknál van úgyis a pénz 
zöme.

Voltak ugyan néhányan olyanok is, 
kiknek megfogta lelkét a pap buzdító 
szava. Ámde az ő lelkes elhatározá
suk nagy akadályba ütközött otthon, 
az asszonynépség részéről.

Pipás Kis Mihály gazdauram tudta 
előre azt, miért is egy kis furfang- 
gal adta elő kedves hitestársának a 
dolgot:

— No, asszony, neked is föl vir
radt most 1 Nem kell pénzedet tovább 
féltve s haszontalanul hevertetned a 
kamarában, a hordó alá elásva: jobb, 
biztosabb helyre teheted most s ráadá
sul szép kamatot is kapsz pénzedért.

— Semmi köze kendnek az én 
pénzemhez s azt sem kötöm a kend 
orrára, hogy hova tettem I Nagyon 
csalódik, ha azt hiszi, hogy a hordó 
alatt van 1 — mondta a haragos ter
mészetű Örzse asszony.

— Nem én keresem a pénzedet, 
hanem a kormány keresi s kölcsön 
kéri tőled a haza szent nevében.

— Hát még mit nem akarna az 
a feneketlen kormány?! Nem elég 
sok adót fizetünk neki! — pattogott 
örzse asszony haraggal.

— No csak ne boszankodj asszony, 
hisz nem ajándékkép, hanem kölcsön 
kéri pénzedet a kormány, — mondta 
a gazda elkedvetlenedve.

— Kölcsön ide, kölcsön oda, csak 
egyszer megkaparinthatnák pénzün
ket, soha többé nem látnánk azt. 
Aztán kin keresnénk, kit perelnénk

be, ha nem akarná a kormány a 
kölcsönünket visszafizetni ? A bíróság 
is a kormány embere: nem lenne 
az bolond, hogy a saját gazdáját 
elmarasztalja a fizetésben. . .

Mihály gazda belátta, hogy nem 
tud ő az asszonnyal egyezségre jutni, 
miért is elballagott a lelkipásztorhoz. 
Most az egyszer ő adott annak ta
nácsot.

Holtig tanul a jó pap, mondja a 
régi közmondás. Mákfay tisztelendő 
úr épen nem szándékozott a jó pa
pok sorából elmaradni, tehát meg
fogadta és meg is tartotta pipás Kis 
Mihály gazdauram tanácsát: gyűlésre 
szólította föl a falu nénémasszonyait is.

Éva anyánk hűséges ivadékai nem 
remélt szép számban jelentek meg 
a kedves tisztelendő uruk hívó szavára.

— Ki akar muszka menyecske 
lenni ? — tévé fel az elnöklő lelki- 
pásztor furfangosan kérdését, amint 
megnyitotta a gyűlést.

— Legyen a bügyöri tüzes isten
nyila, aki agyon csapja a muszka 
fajzatját, — válaszolt azonnal pipás 
Kis Mihályné nem valami illedelmes 
szavakkal.

— Az bizony, az istennyila 1 — 
rikoltották teljes egyetértéssel az 
asszonyok.

— Helyes! — szólt mosolyogva 
a lelkipásztor. — Ennek örül az én 
öreg szívem, hogy kedves leányaim 
mindannyian megóhajtanak továbbra 
is szép, jóságos s nemes magyar 
asszonynak maradni. Nincs is párja 
a világon a szép magyar menyecs
kének.

— Dejszen a Cser Ferkónét és a 
Mihóknét kivéve mindegyikünknek 
van párunk 1 — szólt közbe a tréfás 
Lőcs Ferkóné.

— Igaz : van párjuk, hites párjuk I 
Tartsa is meg a jó Isten őket sokáig 
jó egészségben s védje meg mind- 
annyiukét a gyilkos muszka és szerb 
fegyverektől. Ámde a közmondás úgy 
szól: „Segíts magadon, Isten is meg
segít.“ Tehát a jó Isten most is csak 
úgy segít rajtunk, ha magunk meg
teszünk mindent a veszély elhárítá
sára. A veszély pedig oly óriási, hogy 
minden magyar asszonynak ki kell 
venni részét a nagy harcból, melyet 
csakis akkor nyerhetünk meg, ha

elegendő pénzünk lesz hozzá. Elő 
tehát most a tojások és minden 
majorságok árával, adja minden asz- 
szony kölcsön a hazának. És addig 
ösztönözze mindenki a megrögzött 
férfiakat, míg csak ők is elő nem 
rukkolnak az ökrök árával. . . Tehát 
aki magyar menyecske akar maradni, 
tegye meg most kötelességét! Meg
látom, akad-e olyan, aki muszka 
banya akar lenni ? ...

Nem várt siker koronázta az asszo
nyok gyűlését. Elég jó példa rá, 
hogy pipás kis Mihályné is elővette 
rejtekéből az évek során át tojások 
és egyebeken szerzett apró pénzét s 
beállított másnap kedves férje urával 
a városi nagy takarékpénztárba, hadi- 
kölcsönt jegyezni.

A takarékpénztári helységben szá
zával szorongtak már a kölcsönjegy- 
zők. Nagyon sok falubeli is volt köz
tük s legtöbben betétkönyvet szoron
gattak kezükben, hogy abból Íratják 
át a jegyzésre szánt összeget.

Csodálatoskép ott volt a szörnyű 
kapzsi s zsugori Kancsi Jankó is s 
nem is egy, hanem öt darab betét
könyvecskét fitogtatott nagy, csontos 
bezében.

Megszólított minden jelenlevőt, hogy 
hová valók, mennyit jegyeznek? De 
csakis arra való volt a nagy érdek
lődése, hogy mindenkinek eldicse- 
kedhessék, mily sok pénze van ő 
neki. Jegyezhetne, ha akarna, akár 
ötvenezer koronát, mert ő teheti, 
bátran nevezhetnék a népek uraság
nak, ha oly irigyek nem volnának.

Azonközben folyt javában a köl- 
csönjegyzés. A takaréki urak izzadtak 
a sok munkában s közbe-közbe mo
solyogtak az atyafiak változatos köl
csön bejelentésein.

— Egy kis kölcsönnel akarok az 
államnak szolgálni! — mondta az 
egyik.

— Az háború kőccségére juttatok 
ezer korona kölcsönt a kormány ke
zébe, — folytatta a másik.

Végrfe sor került pipás Kis Mihá- 
lyékra. A gazda jelentette be, az éber 
asszonyi fül és szem ellenőrzése mel
lett, hogy a saját nevére ötezer koro
nát, az asszonyéra pedig háromezer 
korona hadikölcsönt jegyez.

— Szabad, avagy zárolt darabokat ?

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

— Miben áll ennek is, meg annak 
is a törvénye ? — kérdezte a gazda.

— A zárolt darabok az ötödik év 
végén felmondhatók lesznek, de addig 
azokat sem eladni, sem elzálogosítani 
nem lehet, míg ellenben a szabad 
darabok nem mondhatók fel, de bár
mikor el lehet azokat adni, avagy köl
csönt is lehet rájuk fölvenni, — ma
gyarázták az urak.

Örzse asszony erre titkos pislantá- 
sokkal félre hívta urát s csöndes sus- 
pitálással tanácskozott vele. A suspitá- 
lásból hamarosan hangos szóváltás ke
letkezett s már-már csőd fenyegette 
a tervezett kölcsönjegyzést, tudniillik 
az asszony részéről, mígnem Kancsi 
Jankó közelből hangzó hangos dicse- 
kedése elhatározásra bírta a máskü
lönben hiú Örzse asszonyt.

— Tessék az asszonyét olyas föl- 
mondhatónak írni, de az enyém csak 
legyen amolyan, mert én a magam 
részéről azt az illetlenséget soha sem 
teszem hazámmal, hogy fölmondjak 
neki. Ha tudják, visszafizetik vala
mikor anélkül is. Különben csak 
a haza maradjon meg, mit sem törő
dök akkor a hitvány pénzzel 1 — 
mondta Kis Mihály lelkes hangon az 
uraknak.

A kölcsönjegyzők közül legutolsó
nak maradt Kancsi Jankó. Nem azért, 
hogy nem került volna előbb sorra, 
hanem csupán azért, mert ő úgy 
akarta.

— Mennyit jegyez ? — kérdezték 
tőle az urak. S aggodalommal tekin
tettek az atyafi kezében szorongatott 
öt darab betéti könyvecskére.

— Nem is tudom hirtelenében! — 
sodorintott Kancsi a kajla bajuszán.
— Egyszer úgy gondoltam, hogy jó 
volna tán mind a harmincezer koro
námat hadikölcsönbe fektetni, mert 
elég szép kamatot fizet utána a kor
mány. Jóval többet, mint a takarék- 
De hát, mondok, a takaréknak is 
élni kell, szüksége van a bfetét- pén
zekre, úgyis sokat kivettek mások a 
hadikölcsönre, tehát itthagyom to
vábbra is pénzemet.

— Helyesen teszi! — mondták az 
urak, mert a hadikölcsönjegyzés foly
tán nagyon megapadt a takarékbetét
jük összege.

Kancsi Jankó ravaszul mosolygott 
az urak helyeslésén, mialatt előhúzott 
piszkos bugyellárisából egy drb. száz 
koronás bankjegyet:

— No, azért kisegítem a kormányt 
is száz koronával, de olyan fölmond
ható kölcsönnek tessék írni, mert a

pénz mindig pénz marad: őrködni 
kell fölötte. Aztán megtisztölöm a 
tekintetes urakat, legyenek hasonló jó 
szívvel irányomban: írjanak a betét
könyveimbe egy százalékkal több 
kamatot, ha már itthagyom a taka
rékban . . .

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119v 105.:

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

Január 10. vasárnap, II. Kir. 11, 13—20.
„ 11. hétfő, Máthé 3.
„ 12. kedd, „ 4, 1—11.
„ 13. szerda, „ 4, 12—25.
„ 14. csütörtök, 1. Móz. 24, 1 —14.
„ 15. péntek, I. „ 24, 15—33.
„ 16. szombat, I. ,  24, 34—51.

„Egy a szükséges dolog.“
Irta: Caipott Géza.

Advent másod vasárnapján, dél
után történt. A csendes és elhagyott 
faluban, ahol még fél évvel ezelőtt is 
muzsikaszó, vígalom járta, az ősapai 
házban ketten vannak csak odahaza : 
a nyolcvan éves nagyanya és a csa
lád féltett kincse, a kis Bandi gyerek, 
aki ezúttal is a betűvetés művészetét 
gyakorolja a palatáblán. A nemes 
szívéről, jó leikéről, áldozatkészségé
ről messze ismert és köztiszteletben 
álló édesanya és az idősebbik nő
testvér, a szépséges Katóka a pap
iakon időznek, ahol a helység áldott 
lelkei, a serény női kezek — a nő
egylet tagjai — a Tisztelendő asszony 
közreműködése mellett most csoma
golják a karácsonyi ládákat a hős 
katonák részére.

„Nagyanya miért sír, csak nem 
beteg“, töri meg egyszer csak a néma 
csendet a meleg szobában a kis Bandi 
gyerek, mialatt otthagyja a palatáblát, 
nagy hirtelen egy ugrással nagyanyja 
ölében terem s átkarolja erősen, mind 
a két kezével.

Az ablak mellett, a nagy karos
székben ül szótlanul a nagy idők élő 
tanúja, a tiszteletet parancsoló ősz 
matróna Gondolatai visszaszállnak a 
dicső múltba, amikor szintén minden
felé hangzott a vészkiáltás : „ellenünk 
törnek a rácok, jönnak a muszkák“, 
veszélyben a haza.“ Amikor szintén 
az apák, a fiák, a testvérek mind 
otthagyták a békés családi hajlékot, 
kardot rántottak, puskát fogtak, hogy 
megmentsék számunkra ezt a drága 
magyar hazát, ahol nekünk élnünk,

meghalnunk kell; amikor először 
hangzott fel a mámorító dal: „mind
nyájunknak el kell menni.“ Amikor 
éppen úgy, mint most, szitált a hó, 
a tél hidegje jégvirágokat varázsolt 
az ablakra, megdermesztett mindent, 
a Kárpátok bércein és a síkon tá
volba pedig csonka honvéd hulló 
vére piroslott a hóban. Óh, ő egyszer 
már átélte mindazokat az aggodal
makat, a fájdalmat és a télelmet, 
melyek most annyira uralják a szí
veket és a lelkeket. Csakhogy akkor 
ő még fiatal volt és erős. Ha a töb
biekkel együtt aggódott is, de velük 
együtt dolgozott, szorgoskodott is. 
De most tehetetlen ő. Kötéshez ke
mények, merevek az ő ujjai. Kezei 
reszketnek. Ezért a könnyek, ezért 
a nehéz sóhaj 1 — Óh miért is kész 
a lélek, mikor a test már régen gyenge 
és erőtlen?. . .

„Nem vagyok én beteg, nincs ne
kem semmi bajom, kicsi fiam — 
válaszol el-elcsukló hangon a nagy
anya. Csak az fáj, hogy úgy szeret
nék én is valamit tenni a mi hős 
katonáinkért és nem tudok, mert én 
már öreg, nagyon öreg és tehetetlen 
vagyok.“

— Nagyanyám, — válaszol erre szív
repesve a kékszemű angyal, — pe
dig neked is most a legfőbb dolgot 
kell cselekedned! Azt mondta a pap 
bácsi délelőtt a templomban, egy most 
a szükséges dolog és a legfőbb, amit 
mindenkinek cselekednie kell: imád
kozni kell.

És erre felhangzik a csendes szo
bában, esti alkonyatkor a nagyanya 
és a kis unoka imája: Mi atyánk, 
ki vagy a mennyekben — védd meg 
a magyar hazát, tartsd meg a királyt, 
add vissza, hozd vissza nékünk a mi 
drága jó apánkat 1 Ámen.

Hogyan lett Pálból Saul?
Elbeszélés. Irta : Fábián Imre.

Folytatás.

V. Pál a főiskolán.
Az elérkezett szeptember mutatta 

meg, hogy Pál akarata győzött szü
lei, testvérei, rokonai óhajával szem
ben. Nem régi helyére ment, hanem 
Pest felé fordította szekere rudját. 
Megindult az úton a dicsőség és nagy 
gazdagság felé!

A baj csak éppen az volt, hogy a 
gazdagság is, a dicsőség is még igen 
messze volt hozzá és az első pesti 
tartózkodás inkább eltávolította, mint 
közelvezette a nagy célokhoz. Az első
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hónapot még el sem töltötte Pesten, 
már pénzt kért sokat! Pedig mikor 
útra kelt is jobban megnyitotta 
Fekete Mihály fia számára nagy bőr
tárcáját, mint máskor, mert hát Pest 
drága város! Most nem kellett Feke- 
téné asszonynak panaszkodnia, hogy 
kevés levelet ír fia, de a legtöbb le
vélnek magja is volt, az t. i., hogy 
Pesten roppant drága az élet, éhezik, 
nélkülöz, küldjenek szülei pénzt 1 Szo
ruló szívvel olvasták a szülök e leve
leket, de mit tehettek ? Ha már el
kezdték, folytatni kellett a játékot. 
Majd örökké csak nem tart a pesti 
tartózkodás sem !

Mikor év végén hazajött fia nagy 
vakációra, akkor mégis avval az el
határozással fogadta Fekete Mihály, 
hogy többet fiára nem költ. Az a 
körülmény ébresztette benne egyrészt 
ezt az elhatározást, hogy fia bizonyít
ványt nem hozott. Amint mondta, 
többe került neki fia most egy évig, 
mint azelőtt nyolc álló esztendeig. 
Ha legalább aztán bizonyítvány volna 
érte!

Igaz, hogy fia azt erősítgeti, hogy 
a főiskolán nem úgy van ám, mint 
a gimnáziumban. Itt nem adnak min
den év végén bizonyítványt, mert itt 
csak minden második évben kell vizs
gázni. Az apa csak azt gondolja mégis, 
hogy aki tanul, annak vizsgázni is 
kell, ha tud. Ha meg vizsgázik, ak
kor bizonyítványt is kap. Nem tudta 
elképzelni, hogy mire is költhette el 
fia azt a rengeteg pénzt. Félig-med- 
dig elszámolt ugyan róla. De csak 
öregiből. Álmatlan éjszakákon azon 
töprengett, hogy még megesik, amit 
ellenségei rebesgettek, hogy a fia min
denét elkölti és mégsem lesz semmi! 
Mert eddig még csakugyan semmi, a 
jussa pedig nagyon is a vége felé jár.

Az aggodalmaknak az édesanya ve
tett véget. A fia jól tudta, hogy szép 
szóval annál ér el legtöbb eredményt. 
Reményében nem is csalódott.

Felesége magyarázta meg Fekete 
Mihály uramnak, hogy nagyobb ellen
sége volna saját fiának, ha most nem 
adna neki pénzt, mint legnagyobb 
rosszakarójuk. Mert ha most nem ta
nulhat tovább, igazán semmisem lesz. 
Hogy a pesti élet igen sokba kerül, 
azt a fiú előre megmondta, mért en
gedte akkor, hogy eredeti szándékától 
eltérjen ?

A régi megelégedésnek vége lett 
Feketéék házánál. Napirenden volt az 
összeszólalkozás szülők és gyermekek 
között. Az apa arcán ott ült az ag
godalom, az anyáén a bánat, a test
vérekén az elégedetlenség.

A faluban pedig azt rebesgették, 
hogy Fekete Mihálynak nem adósai 
már a takarékok. A múlt héten az 
egyik szomszéd ép akkor volt benn 
a takarékban, mikor Fekete Mihály 
betétkönyvére az utolsó összeget is 
kifizették és a könyvet megsemmisí
tették. Azt senkisem tudta, mennyi 
pénze volt abban a takarékban, de 
hogy most már nincsen, az bizonyos I

Fekete Mihály még csak az év vé
gén várta aggodalommal, mert fiának 
saját szavai szerint most vizsgázni 
kellett. Ha a bizonyítvány jó lesz, 
mit bánja ő a pénzt, nem a másét 
költi. De ha a bizonyítvány nem lesz 
jó ? ... Arra még gondolni sem jó.

A nem várt eset bekövetkezett. 
Pál igaz nem hozott rossz bizonyít
ványt, de semilyént se hozott. Amint 
mondta, az igazi egyetemi tanuló nem 
júniusban vizsgáz, hanem szeptember
ben. Neki kis ujjábán van az egész 
anyag, olyan feleletet ad, hogy a ta
nár maga is megcsodálja.

Ez a nagy önérzet persze sovány 
vigasz volt az eddigi aggodalmakért, 
még soványabb kárpótlás az elköltött 
nagy bankókért, de mégis legalább 
valami volt, amire támaszkodni a re
ményben lehetett.

Csakhogy az ősznek korai dere 
reményüknek ezt a nagyon gyenge 
csiráját is elcsípte. Elmúlt szeptember, 
amikor, Pál szerint az igazi egyetemi 
tanulók vizsgázni szoktak, de ő most 
sem bizonyult igazi egyetemi tanuló
nak. Megbukott. Szóval persze most 
is győzte, hogy ő jobban tudta, mint 
a tanár, s mert a tanárt tévedésére 
figyelmeztette, azért buktatta meg. 
De majdnem ez a gonoszlelkü em
ber vizsgáztatja ám őt mindig I

Feketéék nem mertek kimenni az 
utcára a nagy nem várt szégyen mi
att, annyival inkább, mert a szom
széd falu korcsmárosának fia, aki 
szintén Pesten tanul, azt beszélte, 
azért bukott meg Fekete Pál, mert 
többet lakott a kávéházban, mint az 
iskolában, többet hallgatta a muzsi
kus cigányt, mint akármelyik egye
temi professzort!

Gonosz beszédek voltak ezek, de 
épen semmit sem lehetett reájuk fe
lelni az elégtelen bizonyítvány alap
ján, legfeljebb hallgatni lehetett. A 
szülők pedig arra gondolhattak bá
natukban, amit a zsoltárköltő mond : 
a bölcsességnek kezdete az Istennek 
félelme és még tovább: A bolond 
mondja az ő szivében, nincsen Isten!

Van-e ebből a szégyenből legalább 
az emberek előtt menekülés? Van! 
Pál készen volt, mint mindig a mentő

gondolattal. Katona lesz. Mire kato
naévét leszolgálja, az az ellenséges 
tanár, aki már úgyis öreg ember, 
talán nem is tanít és ő is ígéri, hogy 
a következő vizsgáról jó bizonyítvány 
nélkül nem jön haza.

Katonáéknál a tengerészekhez ment, 
mert mint mondotta, ott a szolgálat 
nagyon nehéz, sokba is kerül, de 
az illik az ő szakmájához. Ha ott 
tölt el egy évet, az neki nagy elő
nyére szolgál.

Mit nem fogadott el most már 
Fekete Mihály, amit fia ajánlott! A 
vizbeesett ember a halhoz is kap. 
így legalább nem veszik el az az 
esztendő. A katonaévet októberban 
kell megkezdeni.

Szép katona volt Pál, ha édesanyja 
láthatta volna, nem győzött volna szép 
egyenruhájában gyönyörködni, de na- 
gyon-nagyon drága katona volt. A 
pénz csak úgy folyt utána, de elég 
nem volt neki soha. Amint irta, itt 
csupa nagy urak gyermekeivel, sőt 
bárókkal, grófokkal szolgált együtt. 
Csak nem maradhatott el tőlük.

Szomorú napok jöttek Fekete Mi
hály háza népére. Tanuló fiában csak 
szomorúságot talált, itthon pedig két 
katonaviselt fia őt okozta a ház szé
gyenéért és a rengeteg kiadásért. 
Azt mondották, hogy mindennek az 
az oka, hogy szüleik elkényeztették 
Pált már gyermek korában. Míg ők 
dolgoztak, addig ez itthon is mindig 
a pénzt költötte. Míg őket okos szi
gorúságban nevelték, addig annak 
minden szabad volt. Annyira bízott 
Pálban apjuk, hogy annak megtévesz
tett gyermekesze által engedte vezetni 
magát. Fekete Mihálynak éreznie 
kellett, hogy fiainak igaza van. Túl
ságosan szerette fiát, túlságosan hall
gatott szavára, miatta ő is, háznépe 
is elhidegült az Isten házától is I

De jobb lett volna, ha fia a papi 
pályára lép I Ezalatt talán már az ő 
prédikációját hallgathatná I A korcs
mában gondolta ezt, ahova az utóbbi 
időben gondüzőre járt. Az olvasókör
nek ugyan még ő volt az elnöke, 
de oda ritkán járt, nem szeretett az 
emberek szeme elé kerülni.

Még egy volt a próba I Katonáék- 
tól hazajövet, Pál karácsony előtt 
neki ment újból a vizsgának, hogy 
rendbehozza dolgát. Pénzét el is köl
tötte, amit apja úgy kért fel, nem 
most elsőízben, számára, de bizonyít
vány nélkül jött haza. A szomszéd 
falu korcsmárosának fia azt beszélte, 
Fekete Pál nem is vizsgázni, hanem 
mulatni ment fel Pestre. Az egye
temnek talán tájékát se látta!
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Szomorú házban szomorú a kará
csony is. Mert ez a kedves ünnep 
nem kerülte el Feketéék házát most 
sem. De máskép is volt 12 évvel 
ezelőtt, mikor együtt hallgatták a 
templomban a karácsonyi üzenetet: 
nagy örömöt hirdetek nektek 1 De 
igaz is, hogy csak ott van öröm, 
ahol tárt szivvel fogadják azt, kit 
Isten küldött nekünk!

Fekete Mihály okos fiával, aki 
jobban tudta leckéjét az egyetemi 
professzornál, otthon ült a szent 
ünnepen. Az ünnepi harangszó mintha 
azt kérdezte volna tőle, az utóbbi 
években milyen kevésszer hallotta 
meg ezek hívó szavát. De nem mert 
elmenni, félt ott is az emberek te
kintetétől. Csak Pál volt az, aki 
közönyösen megfásulva ült az égő 
kandalló mellett. Az ő szívét olyan 
vastag kéreggel vonta be a világ 
gonoszsága, hogy azon egyelőre Isten 
szava sem hatott keresztül.

Fekete Mihályné azonban már be
harangozó előtt elfoglalta helyét a 
régi kedves székben. Nagyon feltűnt 
a híveknek, régóta nem láttak abban 
a padban senkit.

A lelkész a karácsonyi nagy öröm
ről beszélt, hogy Isten a Jézusban 
ezt az örömöt mindenkinek elhozta. 
De a gyarló emberek sokszor nem 
fogadják el Isten ezen egyszülött Fia 
által nyújtott drága ajándékot, elta
szítják maguktól, így siralomra for
dítják az örömöt. Ha van ház a föl
dön, ahol karácsonykor nincs öröm, 
az csak az a ház lehet, amelyben 
elfelejtik a Krisztust, amelyből ki
űzik az Úr szeretetét, ahol nem ének
lik alázattal az angyali sereggel: 
dicsőség a magasságos mennyekben 
az Istennek, a földön békesség, ha
nem helyette az emberi elbizakodás- 
nak, dölyfösségnek emelnek oltárt. 
De azért ezekhez is jön a ma meg
született égi Szeretet, ezeket is meg
akarja menteni, mert úgy szerette 
Isten e bűnös világot, hogy az ő 
egyszülött fiát adta, hogy valaki 
hiszen ő benne el ne vesszen, ha
nem örökéletet vegyen! Ez a világ 
a maga hiúságaival sok szelíd Pált 
vad Saullá nevelt már, de a Krisz
tus szeretetének hatalma akkora, 
hogy az eltévedt Saulból ismét for
málhat Pálokat az ő szolgálatára!

Fekete Mihályné könnyei zápor 
módjára hullottak a templom padjára. 
Hazafelé elcsukló hangja azt susogta: 
elveszett gyermekem, eltévedt kedves 
Pál fiam, te Saullá lettél I

(Vége.)

A világháború eseményei.
Féktelen idő tombol ablakunk alatt. 

Viharszél csapkodja a lombtalan szá
raz fát s nagy erővel csapkodja az 
esőt ablakunkhoz. Az útakon tenge
lyig sülyed a szekér s inafeszülten 
húzzák a szegény lovak a kátyúba 
merülő alkotmányt. Hát vájjon mi
csoda idő lehet a harctéren ? Rágon
dolunk küzdő vitézeinkre s még job
ban összeszorul szívünk. Nyugatról, 
északról egyformán viharos időt je
lentenek. A tengeren aknákat szakí
tott el a nagy szélvihar s néhány 
angol hajó el is pusztult. Északon 
és délen is megakadályozza a csapa
tok előnyomulását a járhatatlanná 
váló rossz út. De azért a harcok 
egyre tartanak.

A Kárpátokban.
A Kárpátokban sokkal nagyobb 

harcok fejlődtek, semmint gondoltuk 
volna. Az oroszok nagy, erősített se
regeket összpontosítottak. Fájdalom, 
itt-ott eredményt is értek el. így pél
dául az uzsoki szorosnál seregeink 
kénytelenek voltak visszahúzódni. 
Bizonyos, hogy hazánk északi részé
ben elkeseredett, nehéz harcok foly
nak. Hős katonáink vitézül küzdenek 
a túlerőben levő oroszokkal. A jó Is
ten segítse őket nehéz harcukban, 
hogy megvédelmezhessék drága ha
zánk földjét! A jó Isten legyen ott 
lakó testvéreinkkel is, kik oly sokat 
szenvednek a háború borzalmaitól.

Galíciában, Szerbiában.
Galíciában és Szerbiában semmi

sem történt. Legfeljebb az, hogy a 
király nyugalomba küldte Frank tá
bornokot, ki szintén a szerb elleni 
harcok vezérei közé tartozott.

Franciaországban.
Franciaországban elkeseredetten fo

lyik a harc. Minden lövészárokért és 
halomért szuronyra mennek az em
berek. A német seregeknek sikerült las
sanként előbbre jutniok. Nemcsak a 
francia és angol támadásokat verik 
vissza, hanem új, fontos területeket 
is elfoglalnak. Jellemző az ellenség 
hadviselésére, hogy a segítségükre 
összecsődített színes bőrű katonák 
mérgezett tőrökkel harcolnak.

Lengyelországban.
A német híradások rendkívül rövi

dek. De már eddig is megszoktuk, 
hogy ők nem hirdetik előre a diadalt, 
hanem csak bevégzett dolgokról ad

nak számot. A rövid jelentésből is 
megtudjuk, hogy a seregek biztosan 
haladnak Varsó felé. Az oroszok is 
beismerik, hogy több hadállásukat 
tel kellett adniok.

A tengeren.
A tengeren az angoloknak és fran

ciáknak volt nagy veszteségük. A 
Courbet francia tengernagyi hajó és 
egy francia tengeralattjáró naszád s a 
Formitable angol sorhajó elsülyedtek.

A törökök.
A törökök is értek el eredményeket 

az oroszokkal szemben. Hadseregük 
bevonult Ardaganba.

A békéről.
A szövetséges hatalmak az újesz

tendő alkalmával sürgönyileg üdvözöl
ték egymást. Kifejezték azt a remény
ségüket, hogy a béke ideje nemsokára 
eljön. A francia köztársaság elnöke 
is küldöttséget fogadott s hasonló 
értelemben nyilatkozott.

Más hírek.
Az angol kormány Szerbiának fel

ajánlotta, hogy a hadifoglyokat Málta 
szigetére szállítsa. Szerbia az ajánlatot 
elfogadta. — Angol és francia felfo
gás szerint szükség lesz Japán segít
ségére. De úgy látszik ez a dolog 
nem olyan könnyű, mert Japán Kina 
megmozdulásától fék — Vilmos csá
szár újév alkalmával így szólt a hadi
tudósítókhoz: Uraim! Remélem, hogy 
az új évben sok jó jelentenivalójuk 
lesz. Nem nyugszunk előbb, amig a 
végleges győzelmet ki nem vívtuk. 
— Szerb és orosz foglyokat a had
ügyminisztérium engedélyével fel lehet 
használni gazdasági munkákra. Egy 
csoportban 200-nál kevesebb fogoly 
nem alkalmazható. Minden száz em
berre tíz emberből álló őrségre és egy 
altisztre van szükség. — A törökök 
350 km. hosszú vonalon behatoltak 
Oroszországba. — Japán kijelentette, 
hogy ezután már nem vesz részt a 
világháborúban. — Az oroszok azzal 
biztatgatják katonáikat, hogy a háború 
után a vitéz katonákat nemcsak érem
mel tüntetik ki, hanem egy-egy darab 
földdel is megjutalmazzák.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.
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Az e g y h á z  k öréb ől.
A lébényi gyülekezet az 1914. eszten

dőben 400 istentiszteletet tartott, ebből 
százharminckettőt egyházi beszéddel. Úr
vacsorával élt 561 személy, közöttük 15 be
teg. Megkereszteltetett 29, konfirmáltatott 
26 gyermek, házasságot kötött 3 pár, elte- 
mettetett 26 halott. A gyülekezet a tanító
nak gazdasági épületet csináltatott, régi 
iskoláját második tanítólakássá és tanács
teremmé alakíttatta át 6000 korona költség
gel. Az esztendő folyamán a következő ado
mányok folytak be : Orgona alapra 204 kor., 
tanácsterem berendezésére 323'60 korona, 
hadbavonultak családtagjainak segélyezé
sére 94’31 kor., a győri Szeretetház kispgítő 
kórházának 310 kor., Vöröskeresztnek 182'72 
kor., katonák karácsonyára 35 54 korona, 
vallásos iratoknak a katonák közt terjesz
tésére 9'70 kor., egyéb adományok 18 90 
kor. — Dr. Tóth Gedeonná szül. Mód Aranka 
úrnő buzgólkodására a község asszonyai 
és leányai felekezeti különbség nélkül száz
nál több vánkost, továbbá hósapkákat, ér
melegítőket, fehérneműeket stb. adományoz
tak a katonáknak és a kórházaknak, a se
besült szállító vonatokhoz több ízben élelmi
szereket és frissítőket vittek ki az állomásra. 
— A nőegylet vagyona 200 koronával gya
rapodott. Hadikölcsönre a gyülekezet 3400 
koronát, a nőegylet 200 koronát jegyzett. 
A nőegylet Adventban öt összejövetelt tar
tott, melyeknek tárgyát mindegyik össze
jövetel alkalmával írásmagyarázat, a hábo
rús események megbeszélése és apró elbe
szélések felolvasása képezte. Átventban 
liturgikus estéli istentisztelet volt, melyen 
könyörögtünk a katonákért és az itthon- 
maradottakért.

Alapítvány. Benczik Mária Márkusházá- 
ról férje Szecskó János emlékének megörö
kítése céljából a battyándi gyülekezetnél 
200 koronás alapítványt tett. Az elhunyt 
az északi harctéren október elején esett el 
26 éves korában, s benne szülei egyetlen 
gyermeküket, neje alig 3A évi együttélés 
után szeretett férjét veszítette el.

Karácsonyfa-ünnepély. Az iharosbe- 
rényi gyülekezet karácsonyesti gyermek
istentiszteletén az egész gyülekezet részt 
vett. Közének után imádkozott és „Enged
jétek hozzám jönni a kisdedeket* szentirási 
szakasz felett beszédet tartott Káldy h. lel
kész. Következett a gyermekek éneke, utána 
Káldy h. lelkész felolvasása: „Az anyák ho
gyan neveljék ma gyermekeiket* ? s ezt kö
vette Erőss Vilma úrleány könnyeket. fa
kasztó szép szavalata : „A vén Ambrus fia* 
Farkas Imrétől. Áldás. Közének.

Katonák hálája. Néhány kedves, közvet
len érzésű levél került a kezünkbe. Az egyi
ket a táborból írta egy jólelkü, evang. hívünk, 
a másikat sebesült katonák Írták idegen kór
házból. Mindegyik híven tükrözi azt a lelki 
örömöt, mely szegény vitézeink lelkét eltöl- 
tötte, midón az ó szomorú karácsonyukba el- 
küldöttük K arácsonyi üzenetünket. íme a két 
levél. Az elsőt az iharosberényi h. lelkész 
kapta.

M ostar, dec. 19.
Kedves tisztelendő úri Örömömet kifejezni

I nem tudom azon ön által hozzám küldött ka
rácsonyi kis könyvért, mely annyi szép lélek
erősítő szavakkal van tele. Köszönöm ezerszer 
kedves tisztelendő urnák azon fáradságát, 
melyet mind híveihez szétküld. A messze vidé
keken nagy örömmel olvassák azok is, kik 
köztünk más hitüek és ezen szép intézményen 
nagyon bámulnak. Továbbá legyen szives 
kedves tisztelendő úr, a nőegylet tagjainak is 
adja át szívből fakadó köszönetemet mind
nyájunk iránt. Tartsa meg őket az Isten szá
mos évekig jó egészségben és az anyaszent- 
egyház iránti fáradhatatlan munkásságban és 
boldog- karácsonyi ünnepeket kívánok mind
nyájuknak a távolból Tóth János.

A másik levél az egyik bécsi kórházból 
érkezett:

Alantirottak a harctéren levő bajtársaink 
nevében is köszönetét mondunk a K arácso
n y i üzenet cimü könyvecskéjéért. A wieni 10. 
számú tartalékkórházban egyéb karácsonyi 
ajándékok között találtuk a K arácsonyi üze
netet is. Nem azért, hogy a többi ajándékot 
leértékeljük, hanem mégis ez volt nekünk a 
legkedvesebb. Legkedvesebb pedig azért, mert 
ezt egy, a szeretett hazában értünk könyörgő 
lélek szülte s igyekezett vele tudtul adni, hogy 
mi is az a karácsony ünnepe. Örömmel olvas
tuk, hogy a buzgóság szárnyai öveznek körül 
mindnyájunkat. Meghatottsággal olvastuk, hogy 
velünk éreznek, értünk imádkoznak s a mie
inkkel törődnek. Hitünkben most már még 
bátrabbak leszünk és ha Isten hazánk-, kirá
lyunk- és szerelteinkért való kötelességből 
visszaszólít bennünket a tűzvonalba, ezen hit
tel megedződve elseprünk minden férget, mely 
kedves gyümölcsünktől: „hazánkétól akar
minket megfosztani. Most pedig áldja Isten az 
ilyen lelkiatyát és tartsa fenn, nevelje naggyá 
az olyan honleányokat, mint müyenek a nő
egyleteknek tagjai. Novák László, Szabó Pál, 
Kancz János, Mázik Gyula, Kovács János, 
Bocskár György sebesült katonák.

Gyülekezeteink és a háború. Már a
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A  nagysim onyi gyülekezet tagjai Auguszta 
gyűrűket vásároltak s így segítették küzdő 
hazánkat. A buzgó adakozók névsorát itt 
közöljük. Hajas Dénesné, Németh Jánosné, 
Szabó Károlyné, Lengyel Sándorné 2—2 
drb 6 —6 K, Szabó Istvánná, Ludván Mar
git. Kiss Hermina, Tóth Otti, Hajas Lídia, 
Hajas Karolina, Fekete Károlyné, Bencsik 
Józsefné, Hajnal Lajosné, Seiber Olga, Sei
ber Katica, Hajas Jolán, kis Hajas Jolán, 
Zongor Márton, Eszter János, Braun Gi
zella, Tompa Károly, Zongor LajosDé, Hor
váth Eszter, Márkus Lídia, Kovács Karo
lina, Izsák Mariska, Csizmazia Dánielné, 
Vida Rozália, Hajas Ida, Sebestyén Károlyné, 
Szűcs Sándorné, Csizmazia Róza, Szabó 
Mariska, Csizmazia Ágnes, Ludván Juliska, 
Bárdosy Dávidné 1—1 drb 3—3 K. N agy- 
sitkeiek. Lengyel Dénesék 2 drb 6 K, Kiss 
Imréné, Varga István tanító, Kiss Ernő, 
Kiss Zsigmond, Werner Lajos tanító, Csupro

I Flóriánná, Gőce Zsigmondné, Lengyel Nelli, 
Rózsa István, Karafa Jánosné, Mike Lina, 
Somlai Ida, Kiss Irénke 1—1 drb 3—3 K.

N agybábonyban  Bándy Miklós ev. lelkész 
ádvent I. vasárnapján megkezdette a téli 
hónapokra terjedő felolvasásainak sorozatát! 
A szép számban megjelent gyülekezeti ta 
gokat a lelkész a felolvasás végén buzdí
totta, hogy a katonák karácsonyára aján
dékozzanak ! A nemes lelkek, a szerető 
szívek a következőképpen hozták meg ked
ves adományaikat hősiesen harcoló kato
náink számára : Bándy Miklósné, özv. Gaál 
Imréné, Bartos Andrásné, özv. Gaál Istváné 
3—3 K, Szüts Margit, Kiss Gáborné, En
gel Lajos 2—2 K, Bucsky Sándor, Horváth 
Jánosné, Halász Jánosné, Légrády Józsefné, 
Benkő Pálné, Szűcs Mária, Fekete Pál, Be- 
necki Jánosné, Szabó Józsefné, Johanidesz 
György 1—1 K, Nagy Istvánná, Németh 
Istvánná, Fekete György 60—60 f, Halász 
Istvánná, Bruncvik Józsefné, Lukács Im
réné 40—40 f. Folytatjuk.

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ te r je sz té sé re  eddig 

befolyt 203 kor. 10 fill. Újabban adakoztak : 
Luthár Ádám Battyánd 130 K, Nagy Ferenc 
Pénzeskút 2 50 K, Takáts János Pozsony 
50 f, Tóth Ferencné Hegybáthodász 40 f, 
Szegedi Mátyás Kismarton 50 f. Összesen 
208-30 K .

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

B. S. Győr. Köszönöm. így erősödik 
lapunk. Az illetőnek elküldtük a számokat. 
Üdv. — M. P-né Erzsébetfalva. A kül
dött címre a lapot megindítottuk. Köszön
jük a terjesztés érdekében kifejtett buz- 
góságot. Örülünk, ,hogy a K arácsonyi üzenet 
az ottani kórházban elérte célját. — Gy. 
J. Gyór. Bizony nagy fájdalom a maguké. 
Csak egy vigasztalásuk lehet, ha a napok 
nehézségében is Isten megpróbáló szerete- 
tét látják. Mást nem lehet tenni, mint fiú
kat a hadifoglyok közt keresni. A már kö
zölt adatokon kívül fontos lenne az is, váj
jon a vele együtt szolgálók közül nem 
került-e akkoriban valaki hadifogságba ? 
Szívesen leszünk a továbbiakban segítsé
gére. — K. F. Hegyszoros. Örülünk, hogy 
lapunkat annyira megszerette. Szívből kí
vánjuk, hogy az új esztendőben adja vissza 
a jó Isten teljes egészségét. A Luther Nap
tá rt elküldöttük. Ára 70. fillér. — Cs. P. 
Aszód. Nem értem a lap elmaradását. Az 
illető 457 szám alatt fel van véve az elő
fizetők közé. A jó Isten adja vissza az új 
esztendőben régi jó egészségét. Üdv. S. J. 
Cuntisoara, Románia. Szívesen küldjük 
a lapot. Köszönjük a jó kívánságot, hason
lóval viszonzom. — Sz. J. Pozsony. A
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sebesült hozzátartozót nehéz közelebb fekvő 
kórházba hozni, de azért mégis lehetséges. 
Az eljárás a következő: a közelfekvő ka
tonai kórház vagy tartalékkórház parancs
noksága hivatalos iratot intéz az illetékes 
kórházhoz s kijelenti, hogy az illető szá
mára van helye s odafogadja. Erre a kór
ház átutalja a sebesültet. A tartalékkór
háznak jogában áll a sebesülteket az üdü
lőállomásokra kihelyezni. így azután igazán 
meg lehet közelíteni mindenkinek a tartóz
kodási helyét s lehetővé lehet tenni, hogy 
övéihez közelebb legyen. Tegyenek ilyen
formán próbát.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

M O S T  J E L E N T  M E G !

NÓTASZÓ A TÁBORTŰZNÉL
címmel Szalay Mihály katonanótáinak 
II.-ik, bővített kiadása.

A könyvecske 30 komolyabb, vi
dámabb katonanótát tartalmaz.

Iskolás gyermekeknek is alkalmas 
ajándék.

1 példány ára 20 fillér, 50 példány 
9 korona. 3_3
Megrendelhető a szerzőnél Gyékényesen, 
Somogy m. A befolyó jövedelem fele az 
elesettek árváinak gyámolítására szolgál.

Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1915. évi jan. 7-én. 
Búza . . . .  40’— 
Rozs . . . .  32'— 
Zab . . .  . 21'—

Az árak 100 kilo- 
grammonkint korona ér
tékben értetődnek.

SZALÓKY
Z S IG M O N D

szobrász ÉS kőfaragó
CELLDÖMÖLKÖN.

Kossuth Lajos u. 14. 
és Szentháromság

tér 4. 13
Gránit-, syenit-, már

vány- és homokkő

sirkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- 
és szobrász-munkát 
ú. m.: kriptát, sírfe
delet, utikeresztet stb. 
továbbá épületmunkát 

és javítást készít 
jutányos áron

Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal.

p n i i l  g épg y á r
r U í l L  SZOMBATHELY.
Alaplttatoíí 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 .
13

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgouaépitők. ■

U

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mflleniuml éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel 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 kitűnő hangú
h a r m o n i u m o k  m in d e n  n a g y s á g b a n .

Elektromos fújtató készülékek. 13
Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Műipar“ szerkesztősége,- 4

S.  K O V A T S  
M E N Y H É R T
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. 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.____________ Í3

Elsőrendű haranggyar, szerel a k i
tűnő Pozdeeh-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 12

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.
rn-ryannii-............................... f.

utódul
e lső  m. kir. s z a b a d a lm a z o t t  isko lapad -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 zsv á r i -u tc a  13.

Ár ingyen áw bérmentve I

Nyomatott Welliseh Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  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.

TARTALOM:  C sajbók L id ik é :  Zeng a nóta . . . (Vers.) — Nehéz esztendő küszöbén. (Oyurátz Ferenc püspök pásztorlevele.) 
— G áncs A la d á r : Pestalozzi. (Életrajz.) — Imrék Sám uel: Lement a nap . .  . (Vers.) — Lehet táviratozni a hadifoglyoknak. — 
B öjtös L ászló : Tábori levél. — K nábel V ilm os: Közvitézt temetnek. (Vers.) — A világháború eseményei. — Ország-Világ. —

Persely. — A szerkesztő postája.

Z E N G  A N Ó T A . . .
Zeng a nóta, magyar nóta 
Olyan vígan, olyan szépen,
Mint angyalok szent éneke 
Odafönt a magas égben.

Magyar fiuk ajakéról 
Száll a dal a m essze tájra, 
Édes lágy zsolozsmaképen 
Zeng bele az éjszakába.

Kik ma még oly vígan vannak, 
Bár hónuktól m essze, távol:
Ó, hány lesz majd közülük, kit 
Jó szülő, vagy hü nö gyászol?

Mennyi dicső hősnek ajkán 
Némul el a magyar nóta,
Melytől sokszor zengett vissza 
Az idegen hegy és róna!

De mert hősök, tudják ők azt, 
Hogy a honért halni édes; 
Ragyogó a hősök neve . . .
S mint a csillag, olyan fényes.

Sírjuk sem lesz virágtalan 
A honért halt vitézeknek:
Mert rajtuk az em lékezés 
Virágai ott diszlenek.

CSAJBÓK LIDIKÉ.

Nehéz esztendő  küszöbén.*)
Egy pálya-végzett évtől veszünk 

búcsút. Az emlékezés elmúlt napjaira 
az aggodalom, bánat sóhaját fa
kasztja fel milliók ajkain. Ezen év 
második felében lobbant fel a háború 
tüze, aminőt eddig még a történet 
nem ismert. Mintha új fegyveres nép- 
vándorlás indult volna meg ; de amely
nek célja nem új szabad hazának 
alkotása, hanem békeszerető, a mun
katéren versenyezni óhajtó nemzetek 
leverése, kirablása. Mintha a rombo
lásnak láncaikról elszabadult démonai 
járnának szerte őrjöngve, hogy utjok- 
ban szétdúlják azt, amit hosszú időn 
át az ész, a szorgalom alkotott. 
Merre az öldöklő harcok folynak: 
nyomukban vértől harmatoznak a 
mezők, romokba omlanak városok, 
falvak, sivataggá válnak nagy vidé
kek és e világháború méretei még 
egyre terjednek. Az irigység, a boszu- 
vágy, a telhetetlen önzés ellenünk s 
hű szövetségesünk ellen más föld
részekből új és új néptörzseket, . or
dákat gyűjtenek a harc mezejére s

*) G yurótz F erenc  d u nán tú li evang1. püspök új- 
esztendő alkalm ával a  következő pásztorlevelet 
küldötto egyházkerülete lelkészi karának .

ezzel elvakultan a nyugati műveltség 
s a keresztyénség eszméjének legá- 
zolására törnek.

Ezer baj-gondot hágy vissza szo
morú örökségül sok helyen a búcsúzó 
esztendő. A hadviselés rendkívüli ál
dozatokat követel s ezeknek súlyát 
érzi a társadalom minden osztálya. 
Alig van család, amelynek egy, vagy 
több munkabíró tagja nem állana 
fegyverben a hadi zászlók alatt. És 
míg a harcmezőn egymást érő csa
tákban hull a honfiak vére: otthon 
szegény szülők, hazastárs-ik, gyerme
kek aggódva várják a hirt a család- 
fenntartó sorsáról. S másfelől mindig 
közelebbről fenyegeti hajlékukat ama 
paizsos férfiú : az Ínség. Hazánk északi 
s déli határait ismetelten érte már 
pusztító ellenségek támadása. Való
sággal : „Megnehezült az idők viha
ros járása felettünk“.

De váljon e válságos napok alatt 
feladjuk-e a szebb jövendő reményét, 
bús lemondással elcsüggedve tekint
sünk-e a jövőbe ? Távol legyen I A 
borzalmas háborút nem mi idéztük 
elő, hanem ellenségeink féktelen hó
dításvágya. Az ő részükről folyton 
megújuló kihívásnak, sértegetésnek
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tovább eltűrése már múltúnk meg
tagadása, félelemnek, gyengeségnek 
bizonysága lett volna. Az ellenünk 
lázasan készülődött kihívó ellenfelek
kel szembe kellett szállanunk. Küz
delmünk önvédelmi harc, amelyet az 
erkölcsi törvény is szent kötelesség
kép állít az ember elé. Ezt meg kell 
vívnunk törhetlen hűséggel. Népünk 
ezredéven át sok vészt látott nagy 
hivatás teljesítésében : a kereszt yén- 
ség s a szabadság oltalmazásában ; 
vérzett, virágzott s az ellenséges tá
madások kereszt-tüzében sem esett 
kétségbe soha. Megőrizte hitét az Is
ten gondviselésében, az igazság győ
zelmében .Fogyhatatlan hite, kiirthatat- 
lan hon- és szabadságszeretete fentar- 
totta s a hosszú n ehéz harcok után végül 
is győzelemre vezette, új szebb jö
vőt nyitott meg előtte... Elődeink 
példája sziveméivé mutatja előttünk 
a honszeretetnek minden vészen át
segítő, minden akadályon győzni tudó 
hatalmát. Mint egy Írónk mondja: 
„Asorsottan-ottan minden intézményt, 
államot, népet súlyos megpróbáltatá
sokkal látogat meg s amelyiknél nem 
talál eszményit, hűséget az igazság
hoz : azt kérlelhetlenül bukásra veti. 
Amelyiknél azonban még ott van a 
„magasbbra vívó szenvedelem“, a 
lelkesedés azért, ami szent, igaz, 
megvan a hit, a lelki erőnek a kia
padhatatlan forrása, ott a szenvedést 
is lépcsővé teszi a dicsőségre emel
kedéshez, új, szebb jövendőhöz. A jelen 
háborúval nemzetünkre is ily megláto
gatás jött, de itt találja bennünk az élő 
hitet, a honszeretet lelkesedését, amely 
az ezredéves örökségért: a hazáért 
minden áldozatra, élet-halál harcra 
kész. A hit- és honszeretet ez a jel, 
amelyben harcolunk és győzni fogunk.

Szeretett Testvérek 1 Fogadjátok 
az új-év küszöbén szívből jött üdvöz
letemet. A jelen még borult, de hi
tünk, mint a mózesi tűzoszlop, vilá- 
gol s szebb jövendővel biztat. A 
Mindenható áldását kérem házatokra, 
éltetekre. Az ő Lelke vezéreljen ben
neteket, mint az igaz ügynek hivatott 
apostolait s tegye munkásságtokat 
áldássá a népre, amelyet lelki feje
delmünk gondjaitokra bízott.

Nehéz időket élünk. A megélhetési 
viszonyok egyre nehezülnek, mindig 
több támaszától elesett családból 
hangzik fel a sóhaj: „Uram, a nyo
morúságnak egyik mélysége követi 
a másikat. A te csatornáid szavukra 
minden Te áradásaid és habjaid át
mentek rajtam“. A pusztító háború 
hatása mindig nyomasztóbb lesz. Soka- 
sulnak az özvegyek, árvák: a fájda

lom s a nyomor siralomra változtatták 
az örömöt sok szegény családban. 
Ily időben kétszeresen fontos az Ige 
hirdetőjének, mint lelkiatyának tiszte. 
Ő vezérkép áll a hívek seregének élén. 
Előtte bizalommal feltárulnak remé
nyükkel, panaszukkal a keblek.

Szeretett Testvérek I A gonddal 
megrakottan jövő új-évben is hiva
tástok átérzésével „viseljetek gondot 
a nyájról, melyben titeket a Szentlélek 
vigyázókká tett“. Buzgón hirdessétek 
az evangéliom igéit. Lankadatlanul 
élesszétek a hitet, mely Istenhez emel. 
Ápoljátok a hívek szívében a reményt, 
mely biztat s csüggedni soha nem 
enged. Értessétek meg a néppel, hogy 
a haza védelme közös szent tartozás, 
amelyet egy, vagy más alakban mind
nyájunknak teljesíteni kell. Akik a 
harci lobogó alá vonultak, vérük hul
lásával hozzák meg érte az áldozatot. 
Az itthonmaradtak hivatva vannak 
segélyre készségükkel, csüggedés nél
kül közremunkálni a hadviselő haza 
terheinek könnyítésén. Ébresszétek a 
részvétet a honért hősiesen küzdő 
vitézeink s ezeknek itthon maradt sze
gény családjai s a sebesültek iránt. 
Karoljátok fel a gondtól levert el
hagyottak ügyét; támogassátok őket 
jó tanácscsal, a könyörület adomá
nyaival. Vigasztaljátok a keseredett 
szívüeket, emeljétek fel az elesetteket. 
A lelkiatyai magas feladat ily betöl
tésével visszhangra keltitek hatáskö
rötökben a hitnek e bátorító szavait: 
„A mi paizsunk az Isten, ki meg
szabadítja az igaz szívű embereket*. 
Lelkesedéstek erősíti a honszeretet ér
zelmét, a testvéri egyetértést s mint 
a népnek hű vezérei, nemescélu fárado
zástokkal jó szolgálatot végeztek a haza 
érdekében is. A társadalom együttér
zése, lelkesedése, az áldozatkészség
ben kitartása buzdító hatást gyakorol 
a harcoló honfiak táborára is s tagad- 
hatlanul egyengeti a győzelem útját.

Melegen kérlek benneteket, hogy 
a téli idő folyamán vasárnapon kívül 
hétköznapon is tartsatok hetenkint 
dél-esti Istentiszteletet, vallásos esté
ket s a hívekkel együtt szívből fakadó 
imában kérjétek Isten áldását szere
tett királyunkra, szabadságért, honért 
küzdő seregeinkre. Kérjük mind
annyian a seregeknek urát, hogy rö
vidítse meg a nagy megpróbáltatások 
idejét, segélje győzelemre az igazságot 
s engedje boldogan üdvözölnünk az 
áldott békességet.

A mindeneknek Ura maradjon ve
letek szent segedelmével ez új-év 
kezdetén, ennek folyamán és bevég
zésén.

P e s ta lo z z i .
Életrajz. Irta : Gáncs Aladár.

I.

Ne idegenkedj e névtől magyar 
nép, olvasó I Te annak bizonyára nem 
voltál idegen valamikor, alig száz év 
előtt, mikor az a szív még ott dobo
gott a svájci hegyek között. Vagy 
maradhatott-e valahol nép idegenül 
annak a Pestalozzinak, ki oly mele
gen tudta szeretni a népet, hogy feje- 

I delmeket, királyokat mert kérdőre 
vonni értük s aki életével szemébe 
kérdezte a nagy Európának, rettentőn, 
komolyan: Mit tettél a népért és an
nak boldogításáért ? És bizonyára, ha 
a magyar királyhoz kellett volna úgy 
betegen, ájulások között elvánszo
rognia, amint VIII. Frigyes porosz 
királlyal azt öregen megtette, akkor 
sem szólt volna máskép: „Látnom 
kell a királyt, ha bele is halok. Ha 
csak egyetlen gyermek nevelését job
bítja is meg „Magyarországban a 
király előtt megjelenésem, gazdag lesz 
érte az én megju'almazásom.“

Zürichben született 1746 bán. Atyja 
orvos, öregatyja falusi pap volt. 
Anyja korán, szegényesen özvegy
ségre jut s tán ezért is, a fiú gyak
rabban kerül nagyatyja falujába. Itt 
látja először a nép életmódját, de 
nemcsak annak egészséges egyszerű
sége kelti fel figyelmét, nyomorúsága, 
romlottsága ép oly hamar a szívébe 
markol. Az iskolában egyáltalán nem 
tűnik ki, sőt tanítói nyugodtan jósol
gatják róla: hogy sohasem lesz belőle 
valamirevaló ember. Magábahuzódó, 
érzékeny természet, ki bensején volt 
inkább tevékeny és a képzelődésein; 
kívülről pedig ügyefagyoltnak, esetlen
nek látszott. Az utóbbiból is meg
maradt rajta valami egész életén át, 
mert bizony nemcsak iskolatársai 
gúnyolták-nevették gyermekkorán, ha
nem később is, mikor már könyvei 
messze járták e világot. Igaz, sokszor 
csak azért, mert nem tudták megér
teni őt, s még többen azért, mert 
végtelen jószívűségével — amely kész 
volt ölelésre tárulni, megalázkodni 
mindenki előtt — oly könnyű volt 
visszaélni.

Eleinte teológiai tanulmányokra ké
szül, bizonyára azért, mert gondolta, 
hogy így legjobban oda lúd férkőzni 
ahhoz a térhez, melyen legtöbbet te
het az elhanyagolt népért. Egyszer 
azonban, még mint teológus, meg
akadt a prédikációjában s úgy látszik, 
ezt vette oly nagyon a lelkére, mert 
nemsokára a jogi pályán találjuk. A
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megerőltetésig sokat dolgozik, gyer
mekkorától gyenge, beteg teste nem 
bírja és mikor legkedvesebb, tán egyet
len barátja meghal, ez annyira meg
rendíti, hogy az orvosok falura kül
dik üdülésre a reá fenyegető halál 
elől. Isten kezét látja e fordulatban, 
elhatározza, hogy egyszersmindenkor- 
ra szakít a tanulmányokkal, s kis fa
lusi jószágra vonul, hogy ott a zürichi 
bankház segítségével gazdálkodásban 
töltse életét, keresse kenyerét. De hiá
ba akad feleségében, szeretett barátja 
nővérében, oly hű munkatársra, a 
zürichi bank hamar észreveszi, hogy 
nincs jó helyen a pénze és Pestaloz- 
zitól megvonják a segélyt. Házáról 
még félig hiányzik a tető, földjén 
még csak most bújna elő a beleszán
tott munka, a legvígasztalanabb jövő 
néz reá voltakép és mégis valami 
csodás erő, — az, mely úgy meg
jelenik egyszer-kétszer bizonyos em
berek életében — felemeli őt a csüg- 
gedés örvénye mellől s a legkuszál- 
tabb kétségbeejtő válságok között 
adja szájára életének nagy, átfogó 
eszméjét: „Iskolamester akarok lenni.“ 
Falusi jószágán még jobban megis
merte a népet s amint megismerte, 
úgy nőtt szeretete hozzá. Most, hogy 
maga is szegény volt, most, hogy 
maga is szenvedett, látta meg a nép 
nyomorúságának forrásait úgy, amint 
azokat — szerinte — boldog ember 
soha nem láthatja. De nemcsak
szegények iránti részvét, még in
kább Istenhez való erős bizalom
kellett ahhoz, hogy szegénységére
szegénységet gyűjtve, a maga szenve
désére mások szenvedését, hajlékát 
vásott koldusgyermekek menedék
helyévé teszi s rongyosruháju neve
letlen fiúk otthonává, akikkel addig 
senki nem törődött. Alig engedte 
maga köré az első tizet, számuk
mihamar ötvenre szaporúl. Nyáron 
mezei dologgal, télen fonással és más 
kézimunkával foglalkoztatja őket, de 
amellett télen is, nyáron is, nemcsak 
a testükkel gondolt, hanem a lelkűk
kel is : oktatgatta, faragta, nevelte 
őket. Gondolhatjuk mennyi bajlódása 
lehetett e rakoncátlan gyerekekkel. 
Többje hálátlansággal viszonozta az 
ő jóságát, faképnél hagyták mesterü
ket, mikor már egy kicsit felipered-

tek és összeszedték magukat nála. 
Azután jött a sok nélkülözés, bizony 
előfordult, hogy nem volt fája, mi
vel melegítsen s étele, mit főzzön. 
És mégis bírta, bírta öt esztendeig. 
Nem is érthetni meg ezt másként, 
minthogy végtelen szeretete volt hozzá. 
Ez pedig volt, hiszen nevelni is erre 
akart ő mindenekelőtt, mert meg 
volt győződve, hogy ezen kell ala
pulni mindennek és hogy aki nem 
szeretetből, nem szeretetre nevel, az 
nem is tarthat igényt az ember megne
vezésre. Végre is nem a szeretete fo
gyott ki, hanem a nyomorúság szük
ség veszedelme késztette rá, hogy fel
hagyjon ábrándos nagylelkűségével. 
Adósságokba verte már magát úgyis, 
mert ha kicsit bővebb esztendő for
dult, akkor mindjárt bővebbre tárta 
ő is karjait újabb meg újabb 
koldusgyermekek előtt s ahelyett, 
hogy adósságát fizette volna, fele
sége pénzét is elköltögette.

Képzeljük csak,- milyen fájdalom
mal zárta le ajtóit a szegény gyer
mekek után s mennyi szenvedésébe 
került, mikor látnia kellett kedves 
tervének kudarcát, álmai bukását. 
De azt ne gondoljuk, hogy az öt év 
nem volt más Pestalozzinak, mint 
keserű csalódás. Nem. Hosszas ta
pasztalatok, megfigyelések gyűlem- 
lettek fel benne. Szinte örülhetünk, 
hogy ábrándjának kicsit vége szakadt, 
mert mikor ott sürgött-forgott a sok 
gyermek között, ugyan nem írhatta 
volna meg mondanivalóit mások, az 
utókor számára és magányba kellett 
merülnie, hogy megírhassa számadó 
könyvét e címen: „Egy remete esti 
órái. “ Itt összegezi elveit, melyekkel az 
egész emberiség nevelését átformálni 
akarja. Itt figyelmezteti a királyokat, 
hogy csak az a fejedelem népének 
atyja, aki Istenének is gyermeke, de 
viszont is, hogy csak az az ember 
gyermeke Istenének, aki fejedelmé
nek is gyermeke. Itt mondja meg 
nyíltan azt is, hogy a felsőbb ren
dűek hitetlensége, forrása az alsóbb 
rendűek engedetlenségének. — Ugyan
csak ekkor írja „Lénárd és Gertrud“ 
címen az ő híres nevelésügyi regényét, 
melyet egyenesen a nép, az ő ked
ves népe kezébe szánt. Csak az bán
totta később, hogy nagyon is regény

nek vették, csak úgy, mint a többit. 
Olvasták, de nem épültek szerinte. 
Ez a könyv mutatja, mennyire is
merte ő a népet s a módokat, me
lyen át azon segíteni lehetne. Külö
nösen az édesanyáktól vár sokat. 
Most az anyák — úgymond — azok 
lehetnek övéiknek, gyermekeiknek, 
mivé senki a földön helyettük nem 
lehet. „Azért akarom én a nép neve
lését az anyák kezébe tenni.“ Nem 
az iskolaszobában kell kezdődni a 
nevelésnek, hanem a lakószobában. 
Amire a szülők taníthatják gyerme
keiket, az mindig jó dolog lesz és 
marad is az ember életében és való
ban az Isten rendeltetése, hogy az 
egész emberiség a legfontosabbat, 
mire szüksége van a lakószobában 
tanulja meg.“

A családi nevelés pótolhatatlan 
fontosságát beszéli nekünk itt Pesta
lozzi, azt, amit napjainkban oly sok 
emberen nélkülözünk s amelyhez 
oly sok megszívlelni valót tud adni 
az ő könyve. Valóban megérdemelné, 
hogy ma is sokan elolvassák, el még 
az utolsó, nyomorgó munkásember 
is, hiszen tán annak készült a leg
jobban.

Ez a könyv vitte el akkor Pesta
lozzi hírét messze földekre. Újságok, 
kalendáriumok dicsérték, előkelő em
berek keresték utana az ő barátsá
gát. Sőt egy társulat aranyéremmel 
tüntette ki érte. De, amint maga be
vallja, alig volt az nála néhány hé
tig, mert bármily nehezen is vált 
meg tőle, szorult helyzetében eladta 
kénytelen. (Folytatjuk).

L e m e n t  a nap  . . .
Lement a nap, sötét az éj,
Csak egy csillag ragyog: 
Fenyegessen ezer veszély,
— Lesznek még szebb napok I

Oly hős nemzet, mint a magyar, 
Gyáván nem veszhet e l: 
Barátjával egyet akar,
— S győzni fog Istennel I

Ez a csillag, — ez a remény 
A cél ózza karunk,

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 14
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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A háború nagy tengerén
— Mi győzni akarunk!

Velünk van a szent igazság, 
Velünk van Istenünk:
Támadjon bár egész világ,
— Mit árthat minekünk ?!

Majd eloszlik a bús homály, 
Kiderül majd az ég :
Hogy nagy neved, égi Atyám,
— Örökre áldassék!

Im rék Sámuel.

A posta- és távírda vezérigazgató
ság értesítése szerint Oroszországgal, 
Szerbiával és Montenegróval való 
forgalomban a közönség az ott hadi
fogságban levő katonáinknak továbbá 
az itt hadifogságban levő katonai 
személyek az említett országokban 
levő hozzátartozóiknak, úgyszintén 
a magyar Vöröskereszt egylet köz
ponti vezetősége és Hadifoglyokat 
gyámolító és tudósító hivatala a fel
sorolt országokban levő Vöröskereszt 
egyletek központjaihoz magántávira
tokat küldhetnek. A táviratokat köz
érté! mü nyelven kell szerkeszteni. 
Rövidített címek és aláírások haszná
lata tilos. A közönség által külföldön 
hadifogságban levő katonáink címére 
feladott táviratok megírásánál ajánla
tos a francia vagy német nyelv hasz
nálata és szükséges a címben a 
.prisonnier guerre“ (hadifogoly) jelzés 
kitétele. E táviratok felvétele a feladók 
veszélyére történik s amennyiben azok 
céljukat el nem érik, feladónak díj
térítésre igénye nincs. A táviratok a 
következő útirányokra terelendők és 
következőképpen díjazandók: Orosz
országba Románián át egy szó díja 
33 fillér. Szerbiába Románián át egy 
szó díja 18 fillér, Montenegróba Ro
mánián és Szerbián át egy szó díja 
22 fillér, mindhárom viszonylatban 
táviratonként a legkisebb díj 1 korona. 
Az útirány a táviraton feljegyzendő, 
de díjazás alá nem esik. E táviratok 
a külföldre csak akkor továbíttatnak, 
ha azok ellen a budapesti távirdael- 
lenőrző bizottság kifogást nem emel.

T á b o r i  levél.
Hadosztályunk orosz földről való 

visszavonulása után, Krakóhoz közel
fekvő faluban telepedett meg. Majd, 
amidőn csapataink szívós ellenállásán

az orosz túlerő megtörött s vad fu
tásban keresett menedéket, a kissé 
nyugodtabb tanyánkról dec. 20-án 
elindultunk az üldözött ellenség után. 
Visszavonulásunk alkalmával egyszer 
már megcselekedtük s most újból 
nyakunkba vettük Galíciának szerte
szórt falvait, majorságait és gázoltuk 
annak feneketlen sarát. Kifosztott fal
vak, felperzselt házak, szétrombolt 
kastélyok, levegőbe röpített hidak, 
kiszenvedett állatok s egyszerű, fara
gatlan fakeresztekkel ellátott sírok 
jelezték a széles utat, amelyen az 
üldözés lefolyt. Utunk a többek közt 
temető mellett vitt el. Megszólalt a 
temető lélekharangja. Nem hallott 
egyikünk sem harangszót, amióta ide
gen földet taposunk. Mint hosszú, 
dermesztő tél után az első virág, úgy 
hatott lelkünkre ez az ismerős hang. 
Halk sóhaj repült el mindegyikünk 
ajkáról: Istenem, harangszó! S lelkünk 
szállt messze, messze szép Magyar- 
országba ; hazavitt kis falunkba, hisz 
így szólnak a mi harangjaink is otthon.

A temetőben, ahol a harangszava 
ezer gondolatot ébresztett bennünk, 
harctéren elesett hősöket helyeztek 
örök pihenőre. A kíváncsiság, a sze
retet, a ragaszkodás megállított egy 
percre zarándoklásunkban s arra ösz
tönzött, hogy néma tanúi legyünk a 
szomorú aktusnak. A mélyen meg
ásott sírgödör köré csoportosoltunk, 
amelynek fejénél egy tábori lelkész 
állott. A temetői halottas házból fehér 
lepedőbe takart halottakat hoztak ki, 
lebocsátották őket az örökélet bölcső
jébe, s számszerint mintegy húszat. 
Osztrák hősök voltak. Lehajtott fővel, 
megilletődött lélekkel állottunk a tö
megsír szélén. S reágondoltunk annyi 
ezer testvérünk hasonló sorsára. A 
legutolsó, akit e sírba tettek, magyar 
népfelkelő volt. Meghatottságunk po
hara kicsordult, szemeinkben meg
jelent a részvét meleg könnycseppje 
s egyikünk sem szégyenkezett miatta 
mert éreztük, hogy hitestárs, gyermek, 
rokon könnye volt együtt s hogy 
mennyire kevés lehet ez azon űr ki
töltéséhez, amelyet e szegény honvéd 
hősi halála hagyott maga után. Bár
csak módunkban lenne mindegyiket, 
akik ezek közül elesnek, megköny- 
nyezni; megérdemelnék, hisz ők azok, 
akik itt a messze idegenben terjesz
tői legelső sorban a magyar önfel
áldozó hősiességének s ragyogó példa
képei az igazi, önzetlen hazaszeretetnek.

A megható temetői jelenet után 
folytattuk u'unkát tovább, míg elér
tük a Dunajec folyót, amelynek túlsó 
oldalán foglalt állást az ellenség. De

cember 24. volt már ekkor. Előestéje 
annak a nagy ünnepnek, amely boldo
gító történetével, ragyogó gyertyáival, 
kedves meséivel, vidám gyermeki 
örömeivel palotákban és kunyhókban, 
kicsinyekben és nagyokban, szegé
nyekben és gazdagokban egyaránt 
örömöt ébreszt. Ilyenkor gyermekekké 
szoktunk lenni, hogy mi is együtt 
örüljünk velük a feldíszített karácsony
fának ; ilyenkor együtt volt a család 
apraja-nagyja bizalmas, meghitt köré
ben s valami leit hatatlan boldogság 
ragyogott a szemekbe; ilyenkor csend 
volt a sötét éjszakában, legfeljebb 
egy megkésett karácsonyi estét kö
szöntő gyermek éneke törte meg a 
néma csendet; — most hősökké lettek, 
kik karácsony estéjén gyermekek 
szoktak lenni, most szerte van dúlva 
a meghitt család s az öröm helyett, 
kegyetlen gyűlölet lángol a szemek
ben legszebb esténk elrablói iránt, 
most a karácsonyi est megszokott 
néma csendjében az eddiginél is ret
tentőbb harci zaj sír bele.

Nem repült el nyom nélkül a mi 
fejünk felett sem karácsony ünnepe, 
megünnepeltük mi is azt szívünk 
melegével. Közöltem parancsnokunk
kal azon óhajomat, hogy a szeretet 
ünnepén evang. híveim s amennyi
ben időközben a ref. lelkésztárs el
távozott, ref. testvéreink részére is 
szeretnék tábori istentiszteletet tartani. 
Kérésemnek a legnagyobb készséggel 
tett eleget. Parancsba jelent meg az 
istenitisztelet tartása. Felekezet különb
ség nélkül gyülekeztek Istennek szabad 
ege alá, ahol a templomi zenét az ágyúk 
dörgése, fegyverek ropogása képezte. 
S amint néztem a felekezet különbség 
nélkül résztvevő tömeget, arra a meg
győződésre jutottam, hogy most van 
béke, most háború óta s nem volt igazi 
béke háború előtt. Megismertük egy
mást a veszély pillanatában s megtanul
tuk becsülni egymást. Mindenki testvér
nek érezte magát a harcmezőn. Fel
támadt minden ember szívében a jó 
Isten iránti szeretet, amikor látjuk, 
hogy mi minden lett rommá körülöt
tünk, csak az ő soha el nem fogyó 
kegyelme maradt meg s őrködik te
lettük. Megtisztult lelkünk, könnyes 
szemeinket ég felé emeltük és imád
koztunk : Dicsőség legyen Istennek 1 
Megszületett nekünk a Megtartó I 
Fel buzogott a vallási érzelem s me
legséget, reménységet, vigasztalást 
öntött a szívekbe.

Odaát tudták legnagyobb ünnepein
ket s rémes dörgések közepett küldöz
gették karácsonyi tüzes üdvözletüket, 
amelyet a mieink hasonló jóval viszo-



noztak úgy annyira, hogy mire a 
karácsonyi ünnep meleget árasztó 
napja leáldozott, sikerült elhallgattatni 
ünnepzavaróinkat, nemcsak a mi szár
nyainkon, hanem az egész vonalon.

A hadvezetőség meghagyta katoná
inknak, hogy haza csak jó híreket 
szabad írni. Egy jó arcú magyar köz
legényünk nagyon megszívlelhette 
ezt a felhívást, mert csak ennyit mert 
hazaírni: „Jól állunk 1 Hurrá 1 Előre 1“ 
A legénység között szállóigévé vált 
eme jóízű mondással fejezem be tá
bori levelemet, nem azért, mivel rossz 
hirt nem szabad írni, hanem azért, 
mert tényleg: „Jól állunk! Hurrá! 
Előre!“

1914. dec. 27.
Bojtos László

táb. lelkész.

1915. január 17.

Közvitézt temetnek.
Északról, távoli harchelyről érkeztek 
Rongyosan, véresen a derék vitézek.
Legvégül vánszorog egy szálas cseh legény, 
Fején a lövés, oly sápadt és bús szegény.

Sajnálja mindenki, szaladnak orvosért, 
Lemossák fejéről hamar az aludt vért.
Majd puha ágyat vet asszonyok serege,
S éjjel is gondosan őrködnek mellette.

Magas láz gyötörte, nagy sebe is sajgott,
De mesélt az ajka, mit álom varázsolt: 
„Várja már cseh földön az édes szüléje 
És az ő rég látott, szeretett kedvese.“

Hallgatják némán a sebesült pajtások, 
Szívükből ima száll, szemükből könny csillog. 
S megnyugszik a beteg, csend ül az ajkára, 
Reményt hoz végre a fényes nap sugára.

Elmúlik néhány nap, halottat kísérnek,
Búsan szól a harang, közvitézt temetnek. 
Hazáért, királyért harcolt és szenvedett, 
Idegen föld ad most szegénynek nyughelyét.

Knábel Vilmos.

A világháború esem ényei.
Az elmúlt hétnek alig van fonto

sabb eseménye. Ennek egyik oka a 
beállott esős, ködös időjárás, mely 
a hadműveleteket felette megnehezíti. 
Másik oka úgy a francia-angol, mint 
az orosz támadásnak gyengülése.

A Kárpátokban.
Az oroszok a Kárpátok völgyei

ben tetemes erővel jelentek meg. 
De bátor csapataink csakhamar vissza
szorították őket. Betörésük célja,
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úgy látszik, nem hódítás volt, hanem 
élelemszerzés és a lakosság megfé
lemlítése. Egyik sem járt különös 
sikerrel. A harácsolást megnehezítette, 
szinte lehetetlenné tette a folytonos 
esőzés és hadseregünk ébersége, a 
Kárpátok lakossága pedig ma már 
nem egykönnyen ijed meg az oro
szoktól, akik ma még jobbnak látják 
a teljes visszavonu'ást.

Bukovinában.
A bukovinai orosz sereg jelenté

keny erősítést kapott. De úgy látszik, 
ennek sztratégiai célja nincs, csak 
jelezni akarják, hogy van emberük 
mindenhová.

Galíciában, Szerbiában.
Galíciában Przemysl sorsa érdekel 

bennünket leginkább. A várőrség 
majdnem minden nap megismétli 
kitöréseit. Az ellenség támadása szü- 
nőfélben van. Úgy látszik, most már 
jobban érdekli a lengyelországi harc
tér, mint Galícia. A háború ered
ményét nem Przmysl, hanem Varsó 
fogja eldönteni.

Szerbiában még csend van. Egy 
nisi távirat arról szól ugyan, hogy 
az osztrák-magyar tüzérség bom
bázza Belgrádot, de nincs adatunk 
arra, hogy az ostrom tényleg már 
megkezdődött volna.

Franciaországban.
A nyugati harctéren a németek 

edzett serege lassanként leküzdi az 
eléje gördülő nehézségeket: nem tö
rődve az időjárás viszontagságaival, 
visszaveri a íranciák és angolok meg
megújuló támadásait s elfoglalja vagy 
tölrobbantja azok lövészárkait. Las
sanként a franciák és angolok kez
dik belátni, hogy a németek ellen 
minden eredmény nélkül harcolnak 
heteken, hónapokon át. Az orosztól 
pedig hiába várnak segítséget. Elég 
baja van annak Galíciában, Lengyel- 
országban és a Kaukázusban.

Varsó körül.
A győztesen előrenyomuló német, 

osztrák és magyar hadsereg előcsa- 
patai már csak húsz kilométernyire 
vannak Varsótól, Oroszlengyelország 
fővárosától. Az ostrom megkezdését 
mindennap várhatjuk. A világháború 
lőeseménye itt fog lejátszódni. Hazánk 
jövőjét főképen a lengyelországi és 
varsói harcok fogják eldönteni. Azon
ban aggodalomra nincs okunk. Sem
leges, tekintélyes külföldi lapok jelzik, 
hogy míg az orosz hadsereg egyre

109.

gyengül, Németország, Ausztria és 
Magyarország ereje fokozódik.

Más hírek.
A párisi Matin az oroszoknak ha

lottakban és sebesültekben való vesz
teségét december 22-ig 1,650.000 
emberre teszi. A német kormány az 
év végeztével a német fogságban levő 
orosz hadifoglyok számát 3.575 tisztre 
és 306.294 főnyi legénységre tette, 
míg Ausztria és Magyarországnak a 
december 24-iki hivatalos jelentés 
szerint addig 243.000 orosz hadi
foglya volt. Az oroszok összes vesz
teségének száma tehát — halottak
ban, sebesü tekben és hadifoglyok
ban — 2.203.000 ember. — Érdekes 
az az adatgyűjtés, amelyet a Nemzeti 
Iskola eddig végzett arról, hogy mi
ként foglalkoztatja a háború a taní
tókat. Az adatgyűjtés eddigi eredmé
nye a következő: Hadbavonult 6172 
tanító, meghalt 129, megsebesült 279, 
hadikölcsönt jegyeztek 2,105 860 ko
rona értékben, a tanítás 1228 helyen 
szünetel a háború miatt, a katonák 
karácsonyfájára 300.000 koronát gyűj
töttek, a hadbavonultak s azok csa
ládjai támogatása az iskolák részéről 
meghaladja az egy millió korona 
érteket. Elmondhatjuk, hogy a ma
gyar tanítóság példásan teljesíti haza- 
fiúi kötelességét e nagy napok idején 
is. — A Journal de Génévé figyel
mezteti a franciákat, hogy ne Ítélje
nek s ne szóljanak kicsinylőleg az 
osztrák és magyar hadseregről, mely
nek gyalogsága a világ legjobb csa
patai közé tartozik. A magyar katona 
hősi bátorsággal küzd. A magyar lo
vasságnak nincs párja a világon. 
Azonkívül a monarchiának nagy a 
tartalékja, úgy hogy az ellenséges ha
talmaknak még sok meglepetést sze
rezhet.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt 119., 105.:

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

Január 17. vasárnap, I. Mózes 24, 52—67.
„ 18. hétfő, II. „ 20, 1— 17.
„ 19. kedd, Máthé 5, 1—16.
„ 20. szerda, „ 5, 17—32.
„ 21. csütörtök, „ 5, 33—48.
„ 22. péntek, „ 6, 1—18.
„ 23. szombat, , 6, 19—34.

GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1915. évi jan. hó 14-én.
Búza 40.50, Rozs 32.50, Árpa 29.—, Zab 

24.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.
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A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
A felsőlövői ev. főgimnázium „Bel- 

misszió Köre“ 1914. évi december hó 
20-án teaestéllyel egybekötött jól sikerült 
vallásos estélyt rendezett a következő mű
sorral :

1. K rüger: Dicsérjük az Urat. Énekelte 
a főgimn. énekkar. 2. Bibliamagyarázat. 
Tartotta Büki Jenő vallástanár. 3. Pálmai 
L .: A wartburgi tintafolt. Szavalta: Horeczky 
Béla Vili. o. t. 4. Karácsonyi gondolatok. 
Irta és felolvasta : Barbarits Lajos VIII. o. 
t. 5. György M.: Merengés : Hegedűn já t
szotta : Király Lajos VIII. o. t. Zongorán 
kisérte : Fleck Alfréd VII. o. t. 6 A „belmisz- 
szió munkaköre és feladata a jelen korban.“ 
Irta és felolvasta: Bruckner Hermann VIII. 
o. t. 7. Szabolcska : Dal a kis Demeter Ró
zsikéról. Szavalta: Nagy László V. o. t. 
8. Ima. 9. Közének.

Karácsonyest a felsőlövői tart. kór
házban. A felsőlövői tart. kórházban 50 
sebesültet ápolnak, kiknek igen szépen si
került karácsonvestélyt rendezett Felsölövő 
és vidéke. Az esti istentisztelet után a kö
zönség énekeskönyvekkel a kórházba ment, 
hol a „Mennyből jövök most hozzátok“ 
kezdetű ének néhány versének eléneklése 
után Grosz János helybeli ev. segédlelkész 
gyönyörű alkalmi beszédet és imát mondott. 
Utána minden egyes sebesült emléktárgyat, 
1 korona készpénzt, cigarettát és szivart 
kapott. Természetesen karácsonyi kalács is 
jutott mingegyiknek bőviben. A sebesültek 
legnagyobb része osztrák állampolgár, kik
nek eleintén nem igen tetszett, hogy őket 
hazánkba hozták. Most azonban már hálál
kodva m ondják: „Doch gut in Ungarn.“ 
(mégis jó  Magyarországon !)

Gyülekezeteink és a háború. Már a 
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

Abban a hazafias munkában, mely a 
hadbavonult katonák és azok családtag
jainak gyámolítására irányul, tevékeny részt 
vett C sikvánd község áldozatkész lakossága 
is a maga szereMadoraányaival. A had- 
bavonultak családtagjainak felsegítésére 
községi gyűjtés útján adakozott 195 kor. 
94 fillért. A Vörös-Kereszt egyesületnek 
küldött 74 vánkost, 108 vánkoshuzatot, 27 
lepedőt. 59 inget, 19 alsónadrágot, 108 
törülközőkendőt, 29 zsebkendőt, 4 pár kap. 
cát, 5 pár csuklavédöt 
P i A katonák karácsonyi ajándékára, gyü
lekezeti gyűjtés útján szintén szép összeg 
jö tt össze, nevezetesen adakoztak : Horváth 
Béla 10 K, Bedecs Pál 5 K, özv. Polgár 
Józsefné 6 K, Balog Zsigmond 4 K, Kozma 
Józsefné, Magassy Gábor, id. Csillag János, 
id. Bedecs József, Molnár István, Nemes 
Ferenczné 3—3 K. Dömötör József, Sauer 
Dávid, Tóth Pálné, Tamas Teréz, özv. Ba- 
ditzné, Kulcsár Imre, id. Csörköl István, 
Kondor József, Nagy P. Károlyné, Kardos 
István N., Szabó György t., Zámolyi József,

I . özv. Szabó Sándorné, Csillag Nándor g., 
Kozma Lajos, Sugár Antal 2—2 K. Bedecs 
András 2 40 K. Nagy Pál, Szabó József N., 
Zámolyi Nándor K., ifj. Csillag Sándor, 
Mészáros Istvánná, ifi. Bedecs Józsefné, 
Nagy Ferenc, Zámolyi Károly, özv. Csik 
Károlyné, özv. Tiringer Isvánné, Zámolyi 
János, Kozma István, Kovács István. Kal
m ár Gergely, Kulcsár János, Pektor Ferenc, 
Sieht István, Szabó Józsefné tóp., özv. 
Balázs Józsefné, Csengető Istvánná, Polgár 
Károly, Dömötör Lajosné, Csik Sándor Z. 
Bancsó János, özv. Bedecs Jánosné, Ihász 
Károly, Szabó János, Zámolyi Lajos, Kozma 
Józsefné, Polgár Imre, Nagy P. Sándor, 
Zámolyi Károly, Csik János, Csik József, 
ifj. Szabó Józsefné, Kardos Józsefné, Ko
csis Jánosné, özv. Nagy Andrásné, Nagy 
Sándor A., Molnár József, Nagy Imre, özv. 
Lampért Jánosné, özv. Balázs Istvánná, 
Dömötör János, Nemes Pál, Nagy József 
S., Csemegető Jánosné N., Nagy Lajos, id. 
Nagy Pál, Nagy Józsefné P., Kulcsár Józsefné, 
Kondor Lajos és József, Bedecs István, 
Gottlieb Pálné, Hegedűs István, Tóth Jó
zsefné id., Szabó Károlyné, Zámolyi Ferenc, 
Szabó Lajos K., Szih Jánosné, Kozma Dé
nes, Kocsis Mihályné, Kozma Károly, Szabó 
József S., Illés Lajosné, Böröcz Mihály, 
Ősze Mihályné, Luksa Ferenc, Novák Ist
ván, Rédl Béla, Barta János, Gyöngyösi 
Ferenc, Nagy Antal, Varga János, Szalai 
József, Pálfi Istvánná, Pálfi István, Brányi 
József, Barta Józsefné 1—1 K. Balázs Im- 
réné l -50 K. Zámolyi Károly F., Varga 
Sándor k., Kondor József, Savanyó Imre, 
ifj. Csillag Jánosné 1 20—120 K. Tamás 
János, Kovács Sándor 80—80 f. Bedecs 
Sándorné, özv. Dömötör Jánosné, Nagy 
Gergely, Mihály Gyula, Ihász Dávidné, Kar
dos István K., Zámolyi András, Lampért 
István, Nemes Józsefné, id. Nagy Károly, 
Csörköl József, Takács István, Kondor An
tal, Takács Mihály, Varga József, Iváncsis 
Márton, Borsos Józsefné 60—60 f. Kalmár 
Sándorné, Szabó István, Nagy Dávidné, 
Csengptő János M., Szabó József M , ifj. 
Tóth Józsefné 50—50 f. Kalmár András, 
özv. Varga Mártonná, Zámolyi István, Pol
gár János, Bálint Jánosné, Csengető József, 
Kereszt Imre, Kereszt József, Csörköl Jó
zsef, Polgár József, Varga Sándor, Nagy 
József K., Futó Pálné, özv. Kulcsár Józsefné, 
Mészáros Sándorné, Himodi Sándor, Holler 
Bálint, Kalmár József k., Lampért Pál, 
Lampért József, ifj. Csik Sándorné, Dömö
tör Károly, Ihász Gergelyné, Csillag József, 
Szabó Pál, Pető Lajos, Németh Ferenc, 
Pap József 40 —40 f. Varga József, Kereszt 
Jánosné, Csörköl Károly, Szabó Gyógy cs., 
Horváth János, Nagy Pál 30—30 f. Ifj. 
Csillag Imre k., Kancsó Sándor, Berki 
Mária, Saffer József, Kardos Sándos, Csör
köl Sándor, id. Kulcsár Jánosné, Rádai 
Károly, S/ih Dániel, Pető József 20—20 f. 
Kondor Sándorné 10 f. Nyári Ignácné 6 f. 
Ugyanerre a célra az iskolás gyermekek 
és Szabó György tanító úr adománya 35 
K 22 f. Összesen 229 K 08 f. Ezenkívül a 
Tét nagyközség gondozásában levő sebe
sült katonák részére gyűjtött egy kocsi 
élelmiszert, u. m. lisztet, tojást, zsírt, húst 
stb, és 11 koronát.

Maga a gyülekezet az állam által kibo
csátott hadikölcsönre atemplomfelszer. alap
ból jegyzett 400 koronát, a hadbavonult 
katonáknak küldött imakönyveket, a gyü
lekezeti nőegylet pedig 100 drb „Karácsonyi 
üzenet“-et.

De megemlékeztek egyesek a gyüleke
zetről is, nevezetesen a templomfelszerelési 
alapra az elmúlt évben ajándékozott: Kiss 
Pál és neje Illés Karolina 20 K, Magassy 
Gábor 5 K, a konfirmandusok 76 K, özv. 
Szabó Sándorné 50 K, id. Csillag János 
40 K, özv. Balázs Istvánná 20 K. Barcza 
Dezső gyűl. felügyelő úr 50 K. Összesen 
261 korona.

A jó Isten áldása legyen a nemes szívű 
adakozókon és adományaikon!

Vérteskethely község közönsége Halász 
Sándorné és Pásztor Imréné gyűjtést 
rendeztek a sebesült katonáink részére. 
Gyűjtésből befolyt 137 ing, 76 alsónadrág, 
24 lepedő, 137 zsebkendő, 118 törülköző. 
110 pár lábravaló, 50 drb. karfelkötő, 50 
drb sebkötö ruha, 136 drb. szappan. Ugyan
csak Halász Sándorné őnagysága nem saj
nálva a fáradságot és az áldozatkészséget, 
amidőn maga körébe gyűjti a községbeli 
leánykákat, kikkel együtt már is pár nap 
óta 30 drb. hósapkát, 32 pár érmelegítőt, 
6 pár térdvédőt elkészítettek harcoló kato
náink részére. Kiemelendő Halász Ilona, 
Selmeczi Juliska, Csonka Ilonka, Bozori 
Anna szorgalma, kik többi társaikat tanít
ják mindezekre.

Kívánjuk, hogy ezen szent lelkesedéssel 
céljukat elérjék, hogy minél több hósapkát 
készíthessenek el s minél előbb rendeltetési 
helyére juttathassák.

A m encshelyi evang. egyház kebelében 
hadi célokra az alábbi adományok gyüj- 
te ttek :

1. A Vöröskereszt részére: 42 vánkos, 
56 korona 20 fillér pénzbeli adományok, 
135 kgr. rozs, 37 korona 80 fillér értékben, 
50 kgr árpa 12 korona értékben. 2. A had- 
segélyző hivatal részére: 11 vánkos, 5 kgr. 
ruhanemű, 2 kgr. szőrme, 60 korona é r 
tékű ékszer. 3. Hadikölcsönre 1400 koronát 
jegyeztetett. 4. A nagyvázsonyi hadikórház 
berendezésére gyüjtetett: 5 dunyha, 23 
vánkos többnyire 2 felhuzattal, 1 pokróc,
24 lepedő, 29 ing, 19 alsónadrág, 51 törül
köző és 25 zsebkendő. Ugyanezen célra 
befolyt 167 korona 30 fillér készpénz és
25 kgr. rozs 7 korona értékben. A gyűj
tésben a nőegylet tagjai és a hajadonok 
buzgólkodtak.

A  kisbaboti és bodonhelyi ág. hitv. ev. 
llivek is részt vettek a haza iránti szeretet 
áldozó munkájából a következőképen :

1. A kisbaboti és bodonhelyi ág. hitv. ev. 
nőegylet tagjai a győri Vöröskereszt egylethez 
68 drb. fejvankost 2—2 huzattal ellátva kül
döttek a sebesült katonák számára.

2. A kisbaboti hivek egy társzekér élelmet 
u. m. gyümölcs, belőtt, kenyér és tejnemüt 
a győri sebesült ápoló kórházak javára.

3 A kisbaboti és bodonhelyi hivek és isko
lásgyermekek együttesen adakoztak a katonák 
karácsonyfájára, a győri kir. tanfelügyelői hi
vatalhoz beküldöttek 121 K 90 fillért.

4. Ezeken kívül pedig a kisbabotiak az 
elöljáróság által az özvegyek és árvák javára
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meghordozott gyiijtőíven, valamint Szüts Mi
hály tanító által ugyan-e célra meghordozott 
külön gyüjtőíven is szépen adakoztak, közel 
100 korona összegig. Továbbá a győri Vörös
kereszt egylet sokoróaljai fiókjában rendes és 
pártoló tagokul számosán jelentkeztek.

A  ján o sh á za i gyülekezetben a háborúban 
küzdő katonáink részére küldött Karácso
nyi üzenetre a következők adakoztak. Kat- 
zer Lajos 2 K, Vargyasy Lajos 1 K, M. 
Nagy Károly 1 K, Szállási Lajos 1 K Kiss 
Károly 1 K, László Géza 1 K, Kiss István
1 K, Major József 1 K, idősb László Pál 1 
K, Vargyasy Erzsi 70 f, Németh Lajosné öo f, 
Kiss Gyula 40 f, ifjú László Pál 20 f, Hor
váth Ignacné r. k. 20 f, Hanner Ignác 10 f.

N yilvá n o s köszönet. A háború kitörése 
után Bakonytamásiban segélybizottság ala 
kult. Hogy ez a bizottság mily áldásos mű
ködést fejtett ki eddig, bizonyítja a begyült 
nagy mennyiségű, különféle ruhanemüek és 
élelmiszerek sokasaga. Alig néhány hete 
múlt, hogy a bizottság 2000 koronás értékű 
adományt, majd az ev. iskolakötelesek 2 
zsák vadszeder cserje tea pótlékát és ugyan
csak az ev. iskolakötelesek gyűjtő ívén be
folyt 33'80 K gyűjtést juttatott a „Hadse- 
gélyző Egyesületnek“, már december il-én 
ismét nagyobb mennyiségű élelmiszert szál
lított be a pápai járás főszolgabirájához, 
a pápai Vöröskereszt sebesültjelnek élelme 
zésére. A szállítmány tartalm azott: 179 drb 
tojást, 19 zsák burgonyát, 2 zsák babot,
2 zsák lisztet, 7 zsák káposztát, 10 kgr. 
mákot, 5 kgr. zsírt, 5 kgr. sertéshúst, 1 kgr. 
vajat, 5 kgr. aszalt gyümölcsöt, 25 darab 
kenyeret, 1 csirkét, egy kosár zöldséget és 
14'40 K készpénzt. Járási főszolgabíró bár 
a bizottság útján elismerő köszönetét nyil
vánította a jószívű adakozóknak, mégis a 
bizottság kötelességének tartja, hogy a haza
fias áldozatot a maga részéről is megkö
szönje. Adakoztak: Tóth Jánosné, Bácsi 
Istvánná, Schvarc Lőrincné, Varga Ferencné, 
Páré Katalin, Sabla Mátyásné, Szántó Jó- 
zsefné, Sági Józsefné, Németh Vmcéné, 
Fodor Györgyné, özv. Kis Jánosné, Schekk 
Ignácné, Bors Ádamné, Németh Mártonne, 
Schekk Benedek, Kis János, Horváth Jó
zsefné, Yági Jánosné, Németh Imréné, Hor
váth Ferencné, Nyári Sándorné, Gabnai 
Sándorné, ifj. Erdélyi Jánosné, Vagi Lajos
né, Németh Sándor t. Németh Márton, Bors 
György, Németh Pálné, id. Feiner Dömötör, 
Andrási Gáborné, Bors Zsófi, Adorján Já
nosné, özv. Horváth Józsefné, Vági András
áé, P. Vági Jánosné, Erdélyi Sándorné, 
Csonka Józsefné, Gabnai Sándorné, Vagi 
Ferencné cs., özv. Németh Ferencné, Németh 
Dávidné, Fodor Sándorné, ör. Bors Ádám- 
né, Somogyi Zsuzsi, Sabla Gyuláné, id. Vas 
Sándorné, Tóth Sámuelné, M. Németh Ist
vánná, Akkerman Pálné, D. Bors Sándorné, 
Németh Gáborné, Nyári Lajosné, Szabó 
Lajosné, Vas Ferencné, Horváth Istvánná, 
Molnár Vincéné, Molnár Vendel, Gombás 
Sámuelné, Ihász Józsefné, Horváth Lajosné, 
Erdélyi Ferencné, Ihász Istvánné, Vági Mi- 
hályné, Gregór Ádámné, Fodor Sándorné, 
Deli Ferenc, Somogyi Sándorné, Pauer Ru- 
dolfné Erdélyi Lajosné, Németh Pálné, Varga 
Istvánné, Németh Lajosné, ör. Németh Dá- 
vidné, özv. Bors Ádámné, Fodor Gyuláné, 
özv. Németh Pálné, Erős Lajosné, Deli Ist
vánná, Bors Lajosné, Horváth János, Nyári 
Sámuelné, özv. Deli Sándorné, Deli Gáborné, 
Fodor Lajosné, Bors Józsefné Juranics Jó
zsefné, bors Ferencné, Németh Lajosné, 
Bors Jánosné, Nyári Ferenc, Cserháti Ágos
ton, Somogyi Istvánné, Németh József, 
Esztergályos Pálné, Samu Mihály, Bors Jó

zsefné, Molnár Gáborné, Csányi Lajosné, 
Feiner Márta, Pongrác Ferencné, Gerencsér 
Kati, Gyilling Mihály, Kuruc Györgyné, Er
délyi Gáborné, Tatay Sándor. F. Németh 
Sándor, Németh Mihályné, ifj. Németh Ist
vánná, Horváth Sámuelné, Ihász Sándorné, 
Nyári Sándorné, Nyári Józsefné, Kis Dénes- 
né, özv. Vági Mihályné, özv. Horváth Sán
dorné, Tatay Lajosné, ifj. Vas Sándorné, 
Fadgyas Gyuláné, Erdélyi Sándorné, Bors 
Sámuelné. Ingyen fuvarosok: ifj. Vas Sán
dor, Erdélyi István és Csányi Lajos.

A  gércei ág. hitv. ev. nöegylet amellett, 
hogy a katonák meleg ruházatának készíté
sében (hósapkák, haskötők) tevékeny részt- 
vett, még külön is 100 kor. erejeig bevá
sárlásokat eszközölt e célra és a beszerzett 
munkákat a Hadsegélyző hivatalnak meleg 
hazafiui érzéssel elküldötte. Az Úr áldása 
legyen a jótéteményekben meg nem restelő 
híveken!

A  nagybará tfa lu i ev. gyülekezet tagjai 
a katonák karácsonyfájára is meghozták 
áldozataikat, amely célra 203 koronát ad
tak össze. Adakoztak : id Melkovics József 
10 K, Kiss Samu, Éder Pálné, Bors .Gyu
láné, Limp István, Limp György, Tar Már
ton 5—5 K, Bors Tamás, SaLkta József, 
özv. Varga Sándorné, id. Borbély Sándor, 
Madár Gyuia, Vörös István 4 - 4  K, Gritz 
Gizella, Madár János, Németh Istvánná 
(Ménfő), Vinkler Istvánné, Szálai Sándor, 
Borbély Emma és Jolán, Takács Sándorné 
(Kisbaráti), B >zzay János nővérével, Sza
bados Sándorné 3—3 K, Czeiter Andrásné, 
Limp Jánosné, Takács Józsefné, Mózes 
Márton, Sülé Imréné, Karácsony Ferencné, 
Mészáros Istvánné, Németh Jenő, Vinkler 
Erzsi, Németh Dániel, özv. Salakta Istvánné, 
Limpakter Györgyné, Németh Jolán (N. 
István leánya), Pellek Istvánné, Tar Juli, 
Németh Lászlóné, Boczor Mihály, Bottyányi 
Istvánné, Salakta Mihályné, Madár Pál, Vö
rös Kálmánná, Mózes Gyuláné, Borsodi Jó
zsefné, Pethő Károlyné, Bors Peter, özv. 
Borsodi Józsefné, Melkovics Jánosné, Dok
tor Györgyné, Doktor Kálmánné, ifj. Dok
tor Mihály 2—2 K, Szalay György í ’4ü K, 
Morvái Andrásné, Bors Mihályné, Salamon 
Juli, Doktor Sándorné, Mózes Lajos, Ven
dég Miklósné, Borsodi Sándor, Nagy Vin
céné, Pápai Istvánná, Győri Mihályné, Rum 
Józsefné, Varjú Mihályné, Boczor Györgyné, 
özv. Horváth Jánosné, Németh Lajosné, 
Németh Györgyné, Bors Lajosné, Modro- 
vics Józselné, Máj Józsefné, Tar Jánosné 
(falusi), Czeiter Sándorné, Czeiter Gyuláné, 
Horváth Józsefné, Melkovics Mátyásné, 
Bors Ferenzné, Erdélyi Józsefné, Czeiter 
Istvánná, Melkovics Ferencné, Németh An
drásné, ifj. Bogdán Jánosné, Bors György, 
özv borsodi Sándorné, Borsodi Istvánné, 
Őri Istvánné, Borsodi Györgyné, Bottyányi 
Mihályné, özv. Melkovics Jánosné, Németh 
Istvánná (Kisbaráti), Nagy Gézáné, Tar 
Mihályné, özv. Doktor Józsefné, id. Doktor 
Mihályné, Nagy Mihályné (háromházi), Nagy 
Józsefné (kertaljai) 1—1 K, Varga Gézáné, 
Borsodi Istvánné, Horváth Jánosné 60—60 f, 
Takács Istvánné, ifj. Tar Mihály 50—50 f, 
Nagy Dánielné, Varjú Sándorné, Czeiter 
Györgyné, Balog Istvánné, Szabados Já
nosné, Borsodi Jánosné, özv. Salakta Gyu
láné, Bors Józsefné, Velesnyei Gyula 40—40 f, 
Bors Istvánné 20 f. Itt említjük meg, hogy 
a Harangszó 6. számában közölt kimutatás 
ból a párnát adadozók közül tévedésből 
kim aradtak: Pápay Istvánné, Modrovics 
Józsefné és Borsodi Györgyné.

Folytatjuk .

A H a ra n g szó  perselye.
A HARA NG SZÓ  te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 208 kor. 30 fill. Újabban adakoztak : 
Egyed Kálmán Bodorfa 50 f, Reisz Györgyné 
Budapest 30 f, Nagy István Mesterháza 50 
f, Ruzsinszky Mihály Szécsénykovácsi 1 K 
50 f, özv. Tóth Dávidné Komárom 1 K, 
Rátkay Ödön Andorhegy 1 K, Benkus Má
tyás Tiborfa 50 f, Bejek Miklós Vép 1 K, 
Erős József Zákány 3 K, özv. Váczy Jánosné 
Kismarton 50 f, Horváth József Győr 50 f, 
ifjú Máthé Gézáné Gérce 1 K, Csalik József 
Lajoskomárom 1 K. Összesen 220 korona  
60 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

R. Ö. Andorhegy. Kérjük a két cím- 
szalagos előfizető nevet közölni, hogy javukra 
írhassuk a bekü'dött összeget Köszönet a 
sokféle fáradozásért, — M. G.-né Gérce. 
A perselybe küldött összeg pontosan megér
kezett. Nálunk késett annak a küldeménynek 
feldolgozása és pedig azért, mert magánleve
let kellene Gércére írnunk s erre még nem 
volt időnk. — Sz. A. Ipolyszög. Még ka
rácsony előtt intézkedtem Most újból felhívtam 
a nyomdát a számok megküldésére. A háborús 
időben sok elvesz útközben. Üdv. — T. I.-né 
Beled. Legcélszerűbb az egészet, úgy am nt 
neuem megírta, levélben megírni a Hadifoglyok 
után Tudakozódó Irodának, Budapest, Üllői út 
1. Ők majd megindítják a nyomozást. Ugyan
csak ők nagyon könnyen megtudhatják azt is, 
hogy vájjon ez az ezred nincsen-e Przemysl 
várában. A továbbiakban is szívesen leszünk 
segítségére. — F. I.-né Misérd. A még ren
delkezésünkre álló szamokat megküldettem. 
Örülök, ha azt tapasztalom, hogy a lapot meg
becsülik és szeretik — Cs. I. Lajoskomá- 
rom. A velem közölt esetben csak egyet le 
hét tenni: a Hadifoglyok után tudakozódó 
irodához fordulni (Bpest, Üllői út 1.) Minden 
adatot pontosan össze kell szedegetni, hogy 
legyen a nyomozásnál kiindulási pontjuk. Adja 
az Isten, hogy jó híreket kapjanak. — E. I. 
Lajoskomárom. Köszönöm a leveledet. Mást 
nem lehet tenni. Nektek is erőt, áldást kívánok 
az új esztendőben. Üdv — V. I. Rábaszent- 
andrás. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük 
mindnyájukra a nehéz megpróbáltatásban. Mi
vel a Vörös keresztnél tett kérdezősködés nem 
járt eredménnyel, meg kellene kísérelni a Hadi
foglyok után tudakozódó irodánál (Budapest, 
Üllői út 1 ) Ez is a Vörös kereszt egy része. 
Tudósításait hivatalos helyről kapja s így az 
egyes ember előtt hozzáférhetetlen dolgokat 
megtud s előttünk ismeretlen adatokból von
hat. következtetést. Ezt kellene megpróbálni. 
A kutatás teljesen díjtalan — Cs. L. Vásá- 
rosmiske. Ä versek megérkeztek. Sok sok 
munka gátolt a válaszadásban. Az egyiket 
ebbe a számba közöltem. — L. K. Andor
hegy. Szívesen válaszolnék kívánságuk szerint 
külön levélben, de igazán lehetetlenség. A kér
dezett esetben a fentebb olvasható tanácsot 
adhatom. Forduljanak bizalommal a tudako
zódó irodához s adjanak nekik részletes ada
tokat. Ők majd megindítják a nyomozást. — 
I. I. Zsédeny. I. János 1155. szám alatt fel 
van véve az előfizetők közé. Eddig bizonyára 
meg is kapta a lapokat. Üdv.
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SZflLÓKY
Z S 1 G M 0 N D

szobrász ÉS kőfaragó
CELLDÖMÖLKÖN.

Kossuth Lajos u. 14. 
és Szentháromság

tér 4. 14
Gránit-, syenit-, már

vány- és homokkő

sirkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- 
és szobrász-munkát 
ú. m.: kriptát, sírfe
delet, utikeresztet stb. 
továbbá épületmunkát 

és javítást készít 
j u t á n y o s  á r o n

A dunántúli ev. 
egyesület

szép színes kon
firmációi emlék

lapjai
megrendelhetők

K A  P l  B É L A
ev. lelkésznél

K ö r m e n d e n .
25 darab ára 

5 korona. 
Csomagolás és pos

tadíj 1 korona.

SÁNDOR. FERENCZ
TORONYORAGYARA

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 
nagvsag, negyed és óraverö szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmrntve. 8—18
Számtalan elismerő bizonyítvány.

ANGSTER JÓZSEF é s  FIA
or^ona^pitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniumi éremmel, a 
pécsi orsz. k iállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

A lapítta 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 l u m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 14

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Maipar“  szerkesztősége. <

S K O V Á T «  
M S N Y B 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 harmoniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolást. 14

Nyomatott Welliseh Béla villamüzemű

arasfiraRn....—
Elsőrendű harangaynr, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harang fe lszere lő  gyár 13

Budapest, Róz3a-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—*1. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: e lsőrendű h a ran 
gok szállítását, régi harangok  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 c sapok  k icseré lését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos 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, 
po n to s és tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra) 
3W P- Kívánatra s a já t  kö ltségem en  utazom  a  helyszínére.

1 ~~ ' ílEKe f i i h £ r z ; .:::

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  13

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X. ,  K o lozsvár i -u tca  18.

árjesryizék ingyen ós llbrini-nrvo!

Lipót
u t ó d a i

p n U I GÉPGYÁR
r U í l L  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 .
14 j

M alom berendezések .
Téglagyártó gépek.

könyvnyomdájában Szcntgotlhárdon,
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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 (Y asvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

TARTALOM:  C sík  Margit: Imádság. (Vers.) — Mészáros István: Háború és család. — Pass László: Özvegy Szabóné. (El
beszélés) — Madár Mátyás: Hajdan és most. (Vers.) — Gáncs Aladár: Pestalozzi. — A világháború eseményei. — Ország-

Világ.

Háború és család.I m á d s á g .
Gondviselő Isten,
Szerető jó Atyánk!
E komoly időkben  
Hozzád száll hő imánk.

Ki bölcsen intézed  
Népeidnek sorsát,
Óh fordítsd mireánk 
A Te fényes orcád I

Vedd igaz ügyünket 
Hatalmas kezedbe,
Küzdő hőseinket 
Vezesd győzelem re!

Áldd m eg e drága hont: 
Tisza, Duna táját; 

úló ellenségtől 
vjad meg határát!

Áldd m eg ezt a népet 
Igazságnak Atyja,
Virradjon föl reánk 
Szebb jövendő napja!

Gondviselő Isten 
Hallgasd m eg imánkat, 
Szerető jó Atyánk 
Segítsd m eg hazánkat!

CSIK MARGIT.

Irta : M észáros Is tv án .

A háború, amely soha nem ismert 
aggodalomban tartja a szívet, soha 
nem tapasztalt forrongásban az elmét, 
első sorban államok harca. A világ- 
történet sok olyan háborút mutat fel, 
amelyet a hivatalos államok vívtak 
egymással, amelyet azonban a népek, 
a nemzetek nem akartak, csak végig
szenvedtek. Di mikor a háború olyan 
okokból indul meg, min amilyennek 
ezt a most dúló világh. út felszí
tották, akkor a háború ner zetek har
cává, népek tusájává lesz Mindenki 
jól tudja, miért ment bele nemzetünk 
e küzdelembe, ez élet-halál harcba... 
Kemény hadakozások súlyos öt hó
napját végigélt, végig megküzdött hő
söktől kapunk olyan leveleket, me
lyekben az átélt szenvedések nem ki- 
fakadásokat, átkozódást adnak fiaink, 
testvéreink ajkára, tollára, hanem a 
hazáért áldozatot hozott szeretetnek 
mélységes megnyilatkozásait. A ma
gyar társadalom itthoni szeretetmun- 
kája mellett ezek a katona-levelek 
jogosítanak fel első sorban is arra,

hogy meggyőződéssel val'juk és hir
dessük : ez a háború részünkről a 
magyar nemzet élet-halál harca.

De bármily nagy a lelkesedés, mely 
a nép millióit harcra tüzeli, bármily 
nagy a hazaszeretet, mely a nemzeti 
eszméből táplálkozva, önfeláldozásra 
készti a honnak legegyszerűbb fiát, 
mégis mérhetetlen a fájdalom, melyet 
a háború a családi életben, a család
ban okoz. Hiszen igaz az, hogy a 
hazaszeretet tejét a gyermek édes 
anyja emlőjéből szívja, hogy tehát 
hazafias család adhat vért és életet 
áldozó hős katonákat a honnak, de 
azért tagadhatatlan, hogy a háború 
a legnagyobb visszahatást, a legna
gyobb fájdalmat és szenvedést a 
családban okozza.

A családi életben, annak melegsége, 
annak boldogsága, egy darab ég a

;dön, egy kis menyország itt alant. 
A 1 ’ádi élet melegségéről, boldog
ságáról lehet igen szépen beszélni, 
megragadó képeket festeni, de meg
értéséhez mindez nem elég, az kell 
hozzá, hogy megéljük, hogy átéljük. 
A családi élet nagy melegségéből, 
termékenységéből táplálkozik a társa
dalom és a nemzeti élet; tisztasága,
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erkölcse pillér, melyen felépül a nem
zet szilárd épülete. Családi élet, mely
ben a családtagoknak egymáshoz 
való viszonyát megszenteli a vallás 
és erkölcs, oly követelmény, melyet 
Isten parancsolatainak kiadása óta 
hangsúlyozni soha meg nem szűntek 
az emberiség igaz javát munkáló 
nagy elmék.

Ezt a családi életet támadta meg 
a háború a legérzékenyebb módon. 
Az államok hivatalos nyelve beszél 
a háborúval kapcsolatban pénzkérdés
ről, a nagy vezérkar beszél csapat
eltolásról, csapatösszevonásról, nagy 
harcokról, véres küzdelmekről. . .  A 
családok másról beszélnek... fiák
ró l . . .  apákról. . .  hitvesről. . .  test
vérről. Helyük oly üresen maradt. . .  
Nincsenek most meghitt ó rák ... Ha 
együtt vannak is, csak sirni tudnak; 
másról nem beszélnek, csak arról, aki 
nincs otthon, köztük, a családban, 
s talán sohasem jön vissza. . .  haza...  
Sok családi fészek úgy kihűlt. . .  sok 
házban gyászruhát viselnek, pedig 
nem is temettek. . .  Sok helyen, mi
kor kenyeret kérnek a gyermekek, 
sír az anyjuk. . .  hol vegye ? Hová 
lett a családi élet boldogsága ? Eltün
tette a háború. . .

Úgy van ! Ennek a világfelfordulás
nak kellett jönni, hogy ezt a nagy 
boldogságot megérteni, méltányolni 
tudjuk, melyet az együttélés nyújt
hat, mely a családi életben rejlik. El 
kellett a családtagoknak válni, hogy 
megtudják, milyen jó együttlenni... 
napról-napra egymást látni..  . egy
máshoz szólni... öreg szülének ke
nyeret keresni.. . kis gyermeket meg
ölelni . . .  egymás szemébe moso
lyogni . . .  egymást szeretni. . .

Csakugyan, mintha már feledni 
kezdtük volna 1 Mintha a családi élet 
is már nem olyan lett volna, mint 
egykor... régen ... Mintha hiány
zott volna belőle valami. . .  A szeretet.

A háború előtt bizony sok család
ban nem volt családi élet. Sok viszály- 
kodó hitvestárs volt; számos család
apa megfeledkezett kötelességéről. 
Akárhány helyen feldúlta a házi bé
két az undorító szenvedély: alkohol 
és kártya. Sok hajlékból pirulva tá
vozott a vallás és erkölcs a rohamost 
terjedő hűtlenség miatt. A szülők nem 
tanították imádságra gyermekeiket, 
istenfélő életre fiaiakat és leányaikat. 
Elnémult a házi áhitatosság, por lepte 
a bibliát a gerendák között. Csuda-e, 
ha a gyermekek támadtak szülőik 
ellen és a testvérek ellenségévé vál
tak egymásnak ?

A háború után minden máskép

lesz. Azok is, kik most elhagyták 
azt a sokszor kellőképen nem mél
tányolt családi kört és azok is, kik 
benne maradtak, de amazok eltávo
zása után nem érzik jól benne ma
gukat, tudják, érzik már azt, meny
nyire fájó egymástól távol lenni, 
folyton az egymástól örökre elválás 
gondolata között emésztődni. És 
ugyan, le lehetne-e írni, el lehetne-e 
beszélni, hogy mit érezhették akár 
az elváláskor, akár e hosszú öt hó
nap ezer izgalma közben azok a 
családtagok, akik egymást előbb is 
mindig szerették, tisztelték, becsülték ?

Ebből a háborúból sok intézmény 
megujhodva, megerősödve fog ki
kerülni. Egészen bizonyos az, hogy 
megujhodik, megtermékenyül utána 
a családi élet is. A hosszú ideig 
tartó elválás, az egymásra utaltság, 
az egymás nélkül való tehetetlenség, 
az egymás szenvedéseinek megértése, 
az egymástól való örökre elválás 
nyugtalanító, rémítő gondolata, köny- 
nyek mind — mind arról beszélnek, 
mennyire értékes java az emberiség
nek a családi élet és mennyire nél
külözhetetlen kincse a családi élet 
melegsége, boldogsága.

Ö zvegy Szabóné.
Elbeszélés. Irta: P ass László.

Elhagyatott, szegény özvegy asz- 
szony volt Szabó Istvánné. Férjét 
korán elvesztette. Derék becsületes 
ember volt Szabó István, az uradalom 
erdőőre. Igyekezetével, szorgalmával 
hamar megszerezte gazdája teljes bi
zalmát s a megelégedés, zavartalan 
boldogság tanyája volt a szép, kis 
erdei lak.

A boldogság azonban nagyon rö
vid volt. Egy reggel a favágók halva 
találták az erdőben Szabó Istvánt. 
Ott feküdt a gyalogúton mozdulatla
nul, halványan, szíve tájékán nagy 
vérfolttal. Fatolvajok, vagy orvvadá
szok lőtték le orvul, mert vállára 
vetett fegyvere azon módon volt a 
vállán, keze a fegyverszijjon, amint 
hazulról elindult rendes éjszakai kőr
útjára.

A fiatal asszony özvegységre jutott 
s a kis Lajos is árva lett, apátián 
árva. Ott kellett hagyniok a kedves 
erdei lakot, bementek a faluba s egy 
udvari, szűk kamrácskát bérelt ki 
lakásul az özvegy. Itt tengette azután 
kettőjük életét sok szenvedés, nélkü
lözés közt. Ami kis végkielégítést 
kapott az uraságtól, az hamarosan

elfogyott s napszámba kellett járnia. 
Nehéz élet volt ez, de volt elég ereje 
a kereszt viselésére, mert kamrács
kája rongyai, szegényes holmijai közt 
volt valami, amit nem adott volna 
oda semmiért, ott volt a könyvek 
könyve, a biblia.

Nehéz napi munkái után ezt ol
vasta mindig, a Mester lábánál ülve 
hallgatta az élet vigasztaló beszédeit, 
kipihente lelke fáradalmait s új erőt, 
kedvet nyert a holnapra. — A kis 
árvát is vallásosságra nevelte s mun
kája, nélkülözései közben az a remény 
adott neki erőt, vigasztalást, hogy 
öreg napjaira Lajos fia leveszi vállá
ról a terhet s békés, boldog órákat 
él majd öregségére. Szabóné remélt, 
küzdött, tűrt. Lajoska lassanként meg
nőtt, legénysorba jutott. A közeli 
vasgyárba járt dolgozni. A gyári mun
kásszellem azonban nagy hatással 
volt Lajosra. „Felvilágosult“ ember 
lett ő is. Dolgát — az igaz — elvé
gezte emberséggel, volt is jó keresete, 
hanem vasárnaponként ő is csak a 
csapszékbe vitte keresete nagy részét 
s édesanyjának kevés jutott belőle. 
Amellett úri passziói voltak. Kártyá
zott, drága ruhákat csináltatott s szórta 
a pénzt.

Szegény Szabóné pedig csak tűrt, 
szenvedett tovább is. Anyai szíve 
nem hitte, hogy Lajos fia annyira 
rossz legyen s remélt, egyre remélt, 
hogy majd megváltozik egyszer az 
ő fia s visszatér a jó útra.

Életüket megzavarta a nyáron a 
nagy esemény, a háború. Lajost is 
elvitték katonának. Dalos szóval, ví
gan hagyta el szülőfaluját, édesany
ját. Szabóné aggódó szívvel, sírva 
bocsátotta útra egyetlen gyermekét. 
Élete ezután még nehezebb lett. Most 
már csakugyan nem maradt senkije, 
csak a bibliája. Ebben élt teljesen, 
ezt olvasta mindig szabad óráiban s 
ez erőt adott neki a keresztviselésre. 
Szívéből egy percre sem aludt ki a 
hit és szeretet lángja. Hitt a jó Isten
ben s remélte, hogy a mindenek 
atyja az ő fiára is gondot visel s 
visszahozza majd egyszer, ha sokára 
is. Nehezen teltek a napok. Jött a 
tél, a hideg s még nehezebb lett az 
özvegy élete. Szénre, fára bizony 
szükecskén telt s nem egyszer hitet
len volt kis kamrája. Ő maga is öreg 
volt már, szervezetét megviselte a 
sok munka, szenvedés. Egy éjjel az
után, amint a mosásból jött haza az 
uraságtól, a hideg szélben megfázott 
nagyon, úgyhogy másnap már nem 
bírt felkelni ágyából, beteg lett. Be
tegsége napról-napra rosszabbodott.
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Házigazdája felesége kérte, hogy hi
vassa el a papot s vegye az úrvacsorát.

Szabóné azonban még most is re
mélt. Remélte, hitte, hogy néhány nap 
múlva meggyógyul s megint mehet 
dolgozni, mert neki még meg kell 
érnie azt a percet, hogy fiát még 
egyszer viszontlátja ebben az életben. 
Nem hivatta el a tiszteletest, amint 
mondta, nem akarta fárasztani a rossz 
időben. Vasárnap mintha javult volna 
az özvegy állapota. A bibliát olvas
gatta, azután pedig férje s fia arc
képét kérte s azokat nézegette gyö
nyörűséggel.

I» Délután Feketéné, a háziasszony 
bement hozzá meglátogatni. Csende
sen beszélgettek. Inkább csak Feketéné 
beszélt, Szabóné pedig hallgatta s 
csak sóhajtozott. Lajos fiát emlegette 
folyton. Csak még egyszer láthatná! 
Él-e még ? Hazajön-e ? Már két hó
napja nem irt. Mindössze egyszer 
kapott tőle az özvegy levelet, az is 
pár víg sor volt.

A beteget megint elővette a láza. 
Arca kipirúlt, s szótlanul bámult a 
kamra fehér gerendájára. A nehéz, 
kínos csöndet az ajtó nyílása zavarta 
meg. A levélhordó fiú jött. Két ró
zsaszínű levelező lapot hozott. A 
beteg a levél láttára megerősödött s 

y  felült az ágyában s reszketve, boldo
gan nyúlt a lapok után. „Irt Lajosi“ 
„A fiam irt!“ „December 4-én irta. 
Már egy hónapja!“ mondogatta mo
tyogva, szinte magának. Aztán a 
pápaszemen keresztül lassan betűzni 
kezdte a levelet: „Kedves jó Anyám ! 
Nem érek rá, csak keveset irhatok. 
Nincs semmi bajom. Múlt héten őr
mester lettem, kaptam egy arany 
keresztet. Gondolatban mindig oda
haza vagyok. Sokszor megbántam 
már, hogy drága jó anyám öreg 
napjait úgy megkeserítettem, de se
gítsen csak haza a jó Isten, mindent 
helyrepótolok. Áldja meg a jó Isten, 
mind a két kezével. Sokszor csókolja 
szerető, hű fia Lajos.“

Amint olvasta Szabóné fia kezeirá- 
f  sát, boldogságában megeredtek köny- 

nyei. Elfelejtett mindent, ami eddig 
bántotta, elfelejtett minden szenvedést, 
bajt, teljesen boldog volt. Könnybe- 
lábadt szemmel nézegette, forgatta 
a levelet, mely rövidsége mellett is

oly sokat mondott neki.
— Él a fiam I. . .  É l..  . Őrmester. . .  

Megjavult... Lajoskám, drágám ... 
Mondtam én, mondtam, hogy jó fiú 
Lajos.

Mikor boldog magánkivüliségéből 
valamennyire magához tért, akkor a 
másik lapot kezdte nézegetni.

— Ezt nem ő irta. Ezt mást irta. 
Nem is magyarul v a n .. .

Amint tanácstalanul forgatják, néze
getik a pecsétes német kártyát, épen 
legjobbkor, nyílik az ajtó s belép a 
tiszteletes asszony. Szolgálója nagy 
csomagot hozott a betegnek, fát, enni
valót, teát, süteményt. A tiszteletes 
asszony tudott németül. Szabóné 
mindjárt kérte, hogy magyarázza meg, 
mi van Írva azon a levelezőlapon ? 
A tiszteletes asszony kezébe vette 
a német Írást s látható izgatottsággal 
futott végig a szeme a sorokon. Mi
kor végére ért, két könnycsep pergett 
le arcán. Arca elborúlt s látszott, hogy 
zavarban van, hogy mit mondjon a 
beteg anyának. Mikor a Lajos leve
lét is elolvasta, akkor arca ismét ki
derült, s szemében egy nagy gondo
lat villanása látszott.

— „Él a fiam!“ „Hazajön úgy-e 
drága tiszteletes asszonyom ? “mondta 
akadozva a beteg.

A tiszteletes asszony előbb a nagy
betegre tekintett jóságosán, azután 
pedig, mintha a lapról olvasná, el
kezdte betűzni a német irás magyar 
értelmét.

— Hazajön Lajos, Szabó néni! 
Pár nap múlva! Hallgassa csak: Tisz
telt Asszonyom! Tudatom, hogy fia 
Szabó Lajos őrmester két napja egy 
nagy ütközetben óriási robbanás kö
vetkeztében elvesztette hallását s így 
haza kell mennie a harctérről s csak 
odahaza teljesíthet könnyebb szolgá
latot. Kriegmeister, századparancsnok.

— Szabó néni, hazajön Lajos, pár 
nap múlva már itt lesz s nem megy 
vissza többet a háborúba.

A nagybetegágyábantelkönyökölve, 
fokozott figyelemmel leste a tiszte
letes asszony szavait, aztán vissza- 
hanyatlott párnájára s csak ennyit 
mondott: „Hazajön a fiam! Lajos
kám ! “ Azután eltűnt arcáról az öröm 
mosolya, arca eltorzult, teste meg
merevedett, s reszketni kezdett. A

halállal való vívódás volt ez. Pár per
cig tartott. A tiszteletes asszony le
fogta a haldokló szemét. A vonaglás 
megszűnt, nagyot sóhajtott özvegy 
Szabóné, s azután csend lett. Hala- 
vány arca vonásai megszelídültek s 
valami másvilági béke sugárzott az 
arcán.

— Szegény Szabóné, nem látja 
meg már a fiát! mondja suttogva 
Feketéné.

— Dehogynem! Már találkozott is 
vele! Ezen a levelezőlapon az van írva, 
hogy Lajos alatt egy vakmerő vállal
kozása közben felrobbant egy ellen
séges akna s hősi halált halt. Sze
gény Szabóné, elérte, amire vágyott, 
boldog ismét, mert övéivel van 1

S mintha Szabóné értené, sápadt, 
beesett arcán még most is ott a bol
dog mosoly.

Hajdan és most.
Bizony jó rég, mikor én még 
Játszadozó gyermek voltam:
Jó apámmal, jó anyámmal,
Pislogó kis mécsvilággal,
Ó beh sokszor imádkoztam.

Ha az este setét leple 
Kis házunkat betakarta, 
Felhangzott az egész házban : 
Siess édes, kis családom, 
Boruljunk le imádkozva.

S minden mintha egy szív volna 
Egy érzésben összeforrva,
Szállt, szállt fel a halk imádság, 
Dicsérve a menny s föld Atyját, 
Ki övéit megtartotta.

Ima karján, hit vánkosán 
Ó mily édes volt az álom,
Erőt nyert a lélek benne,
Megújult a fáradt elme 
S győzött minden akadályon.

Ma az esték néma csendjét 
Nem rezgi át a szent ének; 
öreg, ifjú egy érzéssel,
Hála-ének zengésével 
Ritkán áldoz Istenének.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok es kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a
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Ha az este setét leple 
Ráborul a néma tájra,
Fényes lámpa lángja mellett 
Öreg, ifjú, felnőtt s gyermek 
Kezében a kártya járja.

S a szív — szegény — baj tengerén 
Csüggedezve hányattatik;
Nincs, mi oltsa szomjúságát,
A célozza bátorságát,
Nincs, mi enyhítse gondjait.

Áldott legyen itt lenn s ott fenn, 
Ki a vallást ápolgatja,
A gyermeket Istent félni,
Hinni, bízni és remélni 
S imádkozni megtanítja.

Madár Mátyás.

P e s ta lo z z i .
Életrajz. Irta : Gáncs Aladár.

II.
Élete így hát továbbra is nyomo

rúságok göröngyein haladt tizennyolc 
éven át, mikor működése megint 
nyilt pályára szalad. Közben ugyanis 
jóformán egész Európát végigtombolta 
a francia forradalom és a nyomában 
jövő napóleoni háborúk, nem csoda, 
ha lángba borították Pestalozzi hazá
ját is. Voltaképen csak a szegény
sége, szükölködése szaporodott meg 
ezzel, de mert felszaporodott mellette 
egyidejűleg a nép szenvedése, jaj
gató fájdalma, Pestalozzi nem tudott 
tétlen maradni. És mikor egyik közeli 
város is tűz martalékává lön, a ret
tenetes csapás sok gyermeket sújtott 
árvaságba. Pestalozzi megint ölelésre 
nyitotta karjait s valami elhagyatott, 
félig megromlott kolostorba g> űjtötte 
az apátlan-anyátlan, tudatlan-nevet- 
len gyermekeket. Nyolcvanan voltak 
s mind a nyolcvannak atyja-tanítója, 
sőt — találóan mondta valaki róla 
— mind a nyolcvannak anyja-szol- 
gálója is akart lenni. Később ő maga 
is így írt erről: „Az ő levesük volt 
az én levesem, és az ő itamk az én 
italom. Nem volt semmim, sem ház
tartásom, sem barátom, sem cselé
dem, egyedül ők voltak mindenem. 
Ha egészségesek voltak, közöttük 
forgolódtam, ha betegek, mellettük 
ültem. Köztük aludtam. Este utolsó 
voltam, aki lefeküdt, reggel pedig 
első, aki felkelt. Még ágyban is imád
koztam, tanultam velük, míg el nem 
aludtak. Minden percben kettős, ra
gadós nyavalya veszélyeitől környezve 
győztem le ruháik és testük majdnem 
legyőzhetetlen tisztátalanságát.* De

még ez nem volt elég. Nemsokára 
másik város pusztulásáról jön a hir 
és Pestalozzi megéri, hogy e perc
ben talán száz gyermek van hajlék, 
élelem és ruházás nélkül. Tudatja 
a hirt nagy családjával és megkérdi, 
hogy legalább húszat hajlandók len
nének-e maguk közé fogadni. A gyer
mekek igen-nel felelnek. Mesterük 
tovább folytatja,

— De házunkban nincs elég pénz, 
a gyermekek miatt többet kell majd 
dolgoznotok, kevesebbet kaptok enni, 
sőt ruháitokat is meg kell majd osz
tanotok : szívesen fogjátok mindezt 
az ő ínségük miatt elviselni?

— Óh, csak hadd jöjjenek, atyánk
— feleltek lelkesen a gyermekek — 
hiszen szívesen fogunk mi többet 
dolgozni és kevesebbet enni!

Mennyit kellett fáradnia, mennyit 
csiszolnia ezen az ütött-kopott gyer
mekseregen, azoknak eldurvult lelkén, 
míg szívükből ilyen felelet tudott 
kicsordulni. Az ő atyai öröme e je
lenetben tán első gyümölcsét szakí
totta annak a sok próbára tevő ön- 
feláldozásnak. Most érezte először
— úgy lehet — megbizonyosodva 
azt, hogy e népért való rajongása 
mégsem álmodozás s bizonyára nem 
utolsó helyen adott ez neki erőt arra, 
hogy később így dörögjön: „Keb
lemben őrült erővel tombolt az el
keseredettség, a harag azok ellen, 
kik kimerészelték ajkaikon ereszteni 
a szókat, hogy a nép megnemesítése 
csak álom.“

Sajnos, itteni napjainak dicsősége 
nem sokáig tartott. A háöorú tovább 
dúlt. A kolostort katonai kórházzá 
alakították és mikor már a megsze
lídült gyermekek eleven szeretettel 
vették őt körül, könnyes szemmel kel
lett magától elvernie azokat, megint 
csak ki a mostoha életbe, a mos
toha emberek közé. Az a Pestalozzi 
pedig, kinek nevét már királyok em
legették, fejedelmek címezték leve
leiken, az a Pestalozzi hajlandó volt 
mostan segédtanítói állást vállalni, 
sőt mikor feljebbvalói megirigyelték 
tőle a gyermekek feltűnő szeretetét 
iránta, vádat emeltek ellene és a ne
velés tudományának, a nevelés mű
vészetének világra szóló mestere egy 
nő felügyelete alatt volt kénytelen 
öt-nyolc éves gyermekeket tanítani 
írásra-olvasásra. Csak oly igénytelen, 
csak oly szerény ember tudta ezt 
megtenni, mint ő. ötvenen túl volt 
már, de — jól mondják — nem 
szégyelte közlegénységen kezdeni itt 
is. De különben sem veszett vele 
kárba semmi: mostani tapasztalatai

ból szűrődik le az a tanítási mód, 
mely az ő nevén keresztelve, meg
ajándékozása volt az emberi nemnek. 
Az elismerés azért megtalálta őt itt 
is. Nem kellett sokáig közlegénysor
ban maradnia. Volt a faluban még 
olyan Pestalozzi-féle ember, jámbor 
iskolamester, ki az ottani töldesúr 
jóvoltából árvagyermekek tanítója 
volt a kastélyban. Mi sem természe
tesebb, a két rokonlélek egymásra- 
talál s a jólelkü földesúr halála után 
Pestalozzi, ott hagyja helyét, hogy 
barátját támogassa. így kerül ő most 
már élére annak a nevelőintézetnek, 
amilyenné az az elhagyatott kastély 
nemsokára átvarázsolódott, valóságos 
nevelőintézetté élénkült, hova nem
csak szegények, gazdagok csemetéi 
is eligyekeztek. Iskolája, tanítóival 
egyetemben híressé válik, nevezetes 
volt róluk mindenfelé, könyv nélkül 
tanítanak, hogy a gyermeknek ott 
nem kín, gyötrődés, de öröm a ta
nulás. Azonban nemcsak intézetével, 
hanem újabb írásaival is növelte ne
vének hírét. A természet példájára 
utal mindenkit és hogy nem a betük- 
ből-számokból, hanem a gyermekből 
kell kiindulni. Most még többen 
keresik fel messze idegenből, hazánk
ból i§ többen megfordultak nála. Az 
ottani kormány úgy kitünteti, hogy 
iskolája mellé tanítóképző intézetet 
állít s annak igazgatójává Pestalozzit 
teszi. De a derű napjai itt sem tar
tottak soká. A háború ide is nyo
mon üldözi, most meg katonai 
törvényszékké kellett tanyáját áten
gednie. Ezúttal mégis nem marad 
sokáig hajléktalan, három város is 
megkínálja magát. így kerül Ifertenbe, 
ahonnét azután igazán megveti lábát 
nemcsak Németországon, de egész 
Európán. Tanítványai, tanító társai 
utána jönnek, az idegenek pedig 
nap-nap után csak így elözönlötték: 
egyszerű tanítókon kezdve fel ország 
nagyokig, királyokig. Még az orosz 
cár is érdeklődik utána, s művei 
kiadására ötezer rubelt ajándékoz. 
— Mindamellett az ő boldogsága, 
megelégedettsége nem volt arányban 
külső sikereivel. Azok a tanítók, ki
ket maga mellé fogad, nem tudnak 
élni bekén egymás között, áskálódtak, 
civódtak s hol egyik, hol másik ha
rapott bele hálátlanul a sokszor gyen- 
geakaratu mester jószívűségébe. Sok 
keserűséget okozott ez neki. Hozzá
jött szerető hitvesének, elmaradha
tatlan baj társának halálozása, azu
tán a maga halálsejtelmei és aggo
dalmai művét illetőleg. Azért, ha 
tépetten is, igyekezett a ház lelke
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lenni. Különös alkalmakkor maga j 
köré gyűjti háza népét, az ő nagy 
családját, beszélt hozzájuk buzdítva- 
intve. E nemben különösen szépek 
karácsonyi és újévi beszédei, melyek
ben oly közvetlenül őszintén, szívét- 
lelkét tárva nyilatkozik meg, hogy 
azok felérnek a legmélyebb, legigazabb 
vallomásokkal.

Igen megható közülük az uj évi 
beszéd 1808-ból. A legellentétesebb 
érzések dúlják át lelkét. Azzal kezdi, 
hogy boldog. „Szerencsém zaja méh
raj gyanánt zsibong körülöttem. . .  
De én meg fogok halni. Mit jelent 
nekem ez a zsibongás ? Nem érdem
iem meg szerencsémet.. . Boldog 
vagyok. A jég beszakadt lábam alatt, 
hol szilárdul akartam fellépni. Életem 
műve sohasem képzelt hézagokat 
mutatott. A mindnyájunkat egyesítő 
kapocs lazának bizonyult, hol éppen 
a legszilárdabbnak kellene lenni...
A szeretetet fogyni láttam, hol leg
forróbbnak hittem. A bizalmat eltűnni 
láttam, hol erre szükségem volt, hogy 
megélhessek. Oly emberek szíve sza
kadt el tőlem, kiket sírig velem szo
rosan egyesítettnek gondoltam.. . 
Lám, itt koporsómat I Mi van szá
momra még hátra ? A sír reménye.. . “ 
Aztán kérdezi, miért is szabadult meg 
a lovak tiporgó lábai alól, melyek 
egyik sötét decemberi éjen majd el
gázolták. Azért talán, hogy műve 
fennmaradását biztosíthassa ? És itt 
erős megbirálás alá veszi magát, hogy 
mit tud az ő tehetsége ahhoz. „Azon
ban nem én általam fog az fennállani 
— mondja — ez nem is lehetséges. 
Az én életem nem volt arra méltó. 
Az igazsághoz nem volt elegendő 
erőm, a szeretetre nem elég ártatlan
ságom ... Félreismertem és megta
gadtam a szeretetet, hol ez köteles
ségem, üdvöm lett volna ; szeszélyesen 
ott pazaroltam szeretetemet, hol ezt 
megvetették és ahol nem hajtott hasz
not. . .  Kiket én boldogokká akartam 
tenni, azokra bajt hoztam. Kiken én 
segíteni akartam, azoknak inkább ár
tottam.“

Megrendül az ember, mikor olvassa 
ezeket a mély bűnvallomásokat, ami
lyeneket csak a keresztyén törödelem 
tud kihozni belőlünk. Mintha egész 
élete hiábavalón hiú lett volna, úgy 
mutatja magát ez a jó lélek. Hogy 
is tudott erő telleni abból a gyenge 
szívből ennyi szigorú ön megvádolás
ra ? „ Művem hősi erőt követelt, én 
tunya maradtam, virrasztást és imát 
követelt, én nem virrasztottam, nem 
imádkoztam. . .  önmegtagadást köve
telt, én azt tettem, ami nekem tét- t

szett. . . Minél szerencsésebb voltam, ' 
annál inkább veszítettem erőmet. Az 
Istentől kapott jót énmagamnak tulaj
donítottam. Ami csoda gyanánt történt 
körülöttem, esztelenségemben saját 
művemnek tekintém. Tisztelettel en
gedtem elhalmozni magamat oly dol
gokért, melyeket nem is tettem, meg- 
teremtőjeként vettem magamat oly 
műnek, mely nem is az enyém. . .  
Nem azt tettem, amit kellett tennem, 
csupán azt, amit akartam tenni. Óh, 
Istenem, add, hogy ne maradjunk 
tovább is tévedésünkben elfogulva.
A nekem hintett babérokat, hullát 
ékesítő babéroknak nézem. Látom, 
hogy amennyiben az én művem, ez 
csak halotti vár. . . Barátaim ! Legye
tek jobbak nálamnál, hogy Isten ben
netek fejezze be művét, mert bennem 
be nem fejezhette. . . "

Olybá tűnhetik fel valaki előtt, ha 
ott régi sárgult lapokon olvassa e 
sorokat, mintha ennyi bűnvallomásra 
még a legkomorabb őszinteségből sem 
telnék. Azért tűnhetik fel az így azon 
valaki előtt, mert bizonyára még nem 
állt ott az élete végén, mikor úgy 
beleráz az emberbe Isten közelsége. 
Bizony jó lenne, ha ez imádságból 
úgy oda tudna szaladni egy más a 
mi ajkunkra is, és még az életünk 
végét sem keresnénk hozzá. Mert 
imádság van e szavakban s mert az 
megérdemlené.

Pestalozzi halálsejtelmei nem váltak 
valóra. Legalább rövidesen nem. De 
ami késett, nem múlhatott. 1825-ben 
sok minden viszontagság és baj kö
zött fel kellett oszlatnia iferteni inté
zetét. Utolsó éveit úgy is már nem 
ez az intézet, hanem a vidéken, csu
pán szegények számára alapított ne
velőhajlék derengette némileg fényre. 
Mint nyolcvan éves aggastyán meg
történ a gondoktól és zaklatásoktól, 
belefáradt az élet csatájába és vég
kép leszerel. Oda tér vissza, ahol ép
pen félszázad előtt a szegény gyerme
keknek először nyitotta meg egyszerű 
hajlékát. Most van igazán magára. 
Felesége régen eltemetve Mégis, az 
emberek iránti szeretete nem hagyja 
el. Hiába érte tőlük annyi keserű 
csalódás, megmarad hitvallása mellett: 
„Az ember nemcsak magáért van a 
földön s csak embertársai tökéletesí
tése által lesz maga is tökéletes.“ 
Hogy nem ismerünk olyan emberi 
osztályt, mely csak arra lenne teremt
ve,' hogy állatmódjára éljen. Hogy a 
világ telve van használható emberek
kel, de kevesen vannak, kik e hasz
nálható embereknek alkalmat nyujta- 

i nának a tevékenységre. És tudta mon- 1

; dani mindvégig: A világ e kiáltása: 
„Hagyjátok a népet, úgy, amint van“
— ép oly lealázó, mint a nép ama 
kiáltása: „Feszítsd meg!“

Két évig él így és szegényen, csen
desen szenvedés nélkül halt meg 
1827-ben. „Megbocsátok elleneimnek
— volt utolsó szavainak egyike — 
vajha megtalálnák ők most a békét, 
midőn én a béke országába költö
zöm I “ Koporsóját a nagy hófúvás 
miatt csak kevesen állhatták körül. 
De nincs az időnek az a hófúvása, 
amely áldott emlékétől visszatartson.

(Vége.)

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

Hol biblia a házban n incs,
H iányzik o tt a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Január 24. vasárnap, Máthé 7, 1— 14.
„ 25. hétfő, „ 7, 15—29.
„ 26. kedd, Zsolt 21.
„ 27. szerda, I. Kir. 3, 5—14.
„ 28. csütörtök, Máthé 8, 1—13.
, 29. péntek, „ 8, 14—22.
„ 30. szombat, II. Sám. 17, 15—23.

A világháború eseményei.
Egyik hét olyan, mint a másik. 

Késhegyig menő küzdelem, ember
ember ellen való viaskodás és semmi 
döntő eredmény. A mostani háború 
egészen új alakulást mutat. Valami
kor lövészárok-háborúnak fogják ne
vezni. A lövészárkokat valóságos 
várakká erősítik, földalatti házakat, 
padlózott szobákat, védelmi helyeket 
építenek, így viaskodnak biztos hely
ről egymás ellen. Tulajdonképpen 
csak szuronyrohammal lehet az ilyen 
lövészárkot elfoglalni.

Oroszlengyelországban egyre tart 
a küzködés. Galíciában., a Kárpátok
ban nagy erőkkel harcolnak az oro
szok. Hála Isten, fel tudjuk őket 
tartóztatni. — Franciaorszagban, a 
tengerparton sikerült a németeknek 
eredményt elérni. Szerbiáról semmit 
sem tudunk.

A Kárpátokban.

A Kárpátokban erős harcok voltak 
különösen Uzsok táján. Ungmegyé- 
ben szintén dörögtek az ágyuk. Be- 
regben, a Latorca völgyében is el
keseredett csatározások voltak. Állí
tólag a nagy hidegben és hófúvásban 

1 sok orosz megfagyott. . ,
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Orosz-Lengyelországban.

Orosz-Lengyelországban a Nida 
alsó folyásánál az oroszok támadásba 
mentek át és több helyen, nagyon 
sokszor megkísérelték a folyó völgyén 
átkelni, azonban nagy veszteségekkel 
mindenütt visszaverték őket. Az oro
szok nagyon sok embert veszítettek.

Franciaországban.

Soissontól északkeletre a Regny 
magaslatait újra támadták a németek 
és ezt a tensikot is megtisztították 
az orosz ellenségtől. Zuhogó zápor
ban és mélyre felázott agyagos talaj
ban a sötét beálltáig árkot árok után 
rohammal vettek be. 14 francia tisz
tet és 1130 főnyi legénységet elfog
tak. 4 ágyút, 4 géppuskát és egy 
fényszórót zsákmányoltak. Ezeknél a 
harcoknál jelen volt a német császár is.

Soissontól északra folyt három 
harcok alatt a németek zsákmánya 
5200 hadifogoly, 14 ágyú, 6 gép
puska és több revolver-ágyu. A fran
ciák súlyos veszteségeket szenvedtek. 
Maguk a németek 5000 halott fran
ciát találtak a csatamezőn.

Osztrák lap a huszárokról.

Egy osztrák lap kiküldött .adósí
tója nagyon dicséri seregeink hősies
ségét és bátorságát. De különösen 
kiemeli a huszárok vitézségét. Ezek 
közt is telemlítésre méltó az eddig 
szakadatlanul harcoló 4. huszárezred, 
amelynek minden tisztje megkapta a 
signum laudist és minden tizedik 
emberét vitézségi éremmel tüntették ki.

Angolok hadseregünkről.
Egy nagy londoni lap nagy elis

meréssel nyilatkozik hadseregünk ki
egészítésének rendszeréről. Az angol 
lap szerint a hadsereg tartaléka na
gyon jól van elhelyezve és a pótlások 
rendszere olyan jól működik, hogy 
minden csata után bámulatos gyor
sasággal friss katonákkal helyettesí
tik, az elveszett vagy akcióképtelenné 
vált emberanyagot.

Az oroszok vesztesége Przemyslnél.
Przemyslnél az orosz hadsereg 

eddigi rohamai borzasztó vesztesé
gekkel jártak az oroszokra. A vé
dők kirohanásai rendkívül nagy vesz
teségeket okoznak az ostromlóknak. 
Az elfogott orosz tisztek leplezetlen 
csodálattal beszélnek ezekről a ki
rohanásokról, valamint a vár tüzér
ségének nagyszerű eredményeiről. Az 
oroszok sorait különösen a gyakori 
rohamokkal ritkították meg a vár 
védői. Épp úgy, mint az első ostrom 
alkalmával, most is az orosz tisztek
nek kell kergetniök a legénységet az 
ostromra és sokat, akik nem akar
nak rohamra menni, egyszerűen le
lőnek.

Repülöpostán Przemyslböl.
A körülzárt Przemyslböl repülőgé

pen hozzák a leveleket. Egy ilyen 
levél került szemünk elé. íme itt kö
zöljük: „Lapomat egy repülőgép jó
voltából küldhetem tovább, mivel en
gedélyt kaptunk arra, hogy mind
egyikünk küldhet egy tábori lapot 
karácsonyra. Bizony annyi hallgatás 
után nagy örömmel irom ezt a lapot,

amelyen sok szeretetteljes üdvözle
tét küldök. A fényképet és a csoma
got november 7-én kaptam meg az 
utolsó postával. Gondolhatod, hogy 
mennyire örültem neki. Igazán alig 
várom, hogy felőletek is halljak már 
valamit, azért, ha lapomat megkapod, 
írjál minden másodnap, mert most 
már hisszük és reméljük, hogy rövid 
idő múlva lehengereljük az oroszokat 
és részünkre szabad lesz a posta útja. 
Most sokkal nyugodtabbak vagyunk, 
mint először, októberben. Hideg jelen
leg nincs, szép napok járnak. Novem
ber 19-én sokat havazott és a hideg 
időjárás majd két hétig tartott.“

Más hírek.
A szerb főhadiszállást ismét Nisbe 

tették át. Péter király is Nisben van. 
— Egy hivatalos orosz jelentés figyel
mezteti a lakosságot, hogy ne várja 
Przemysl közeli elestét, mert a vár 
tüzérsége elsőrangú, védői pedig hő
siesek és kitartók. — A szerbek Uj- 
Szerbiában elrendelték a férfi lakos
ságnak 16-tól 64 évig való új soro
zását. — Kitchener lord egy beszéd
jében arra a hozzáintézett kérdésre, 
hogy mikor lesz vége a háborúnak, 
ezt felelte: Nem tudom. De azt tu
dom, hogy a háború kezdete május
ban lesz. — A német aviatikusok 
vasárnap Dünkirchen tőié repültek, 
mert azt hitték, hogy Poincaré köz- 
társasági elnök odaérkezik. A francia 
köztársaság elnöke azonban nem va
sárnap, hanem csak hétfőn érkezett 
Dünkirchénbe. Egy német repülőgép 
cédulákat dobott a városra és a cé
dulákon ez a felírás volt: „Jó napot, 
Poincaré ú ri“

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Eljegyzés. Dr. Obál Béla, az eperjesi 

ev. tht ologiai akadémia professzora, elje
gyezte Gyurátz Linus úrhölgyet, Gyurátz Fe
renc dunéntúli ev. püspök nevelt leányát. 

Isten áldását kérjük az ifjú jegyespárra ! 
Gyászrovat. Súlyos csapás érte Czipott 

Géza szentgotthárdi lelkészt. Édesanyja, 
Czipott Jánosné szül. Benkö Anna, élete 57-ik 
évében hirtelen elhunyt. A jó Isten kegyelme 
legyen az elköltözöttel s gyászoló övéivel 1 

Katona-levél. Endrefi'y János lajosko- 
máromi ev. lelkész, Karácsonyi üzenetet 
és Erős várunk az Isten cimű vigasztaló 
könyvecskét küldött a táborba. Egyik hívé
től a következő érdekes levelet k ap ta :

Galíciai Kárpátok," 1915. 1/5.
Északi csatatér.

Mélyen Tisztelt Lelkész Úr 1 
Szívem mélyéből őszinte, igaz köszöne- 

temet küldöm ezen kis papíron a nekem 
küldött karácsonyi ajándékokért. Miránk 
most igazán nagyon ránk illik a szentírás 
ama szava : „Az ember nemcsak kenyérrel 
él, hanem Isten igéjével is.“ Oly jól esett 
olvasnom a kis könyvecskéket, szinte új 
embernek érzem magamat.

Összehasonlítva a természetben tapasz
taltakat és a kis könyvecskében olvasot
takat, határozottan állíthatom, a mi sorsun
kat nem az emberek intézik, az ember csak 
eszköz ezen a világon, egy láthatatlan hata
lom, amely mindezeknek fölötte vagyon,

az élet és halál ura, az Is te n Intézi minden 
egyes embernek a sorsát. Csak itt a háború
ban tudja meg minden ember, hogy hogyan 
kell imádkozni, mert napi eset, hogy min
dig az Isten segítő keze tart meg bennün
ket az életnek. Itt nem szégyel egy sem 
összetett kezekkel a másikak előtt imád
kozni, úgy mint otthon. Otthon biz nem lát
tam még úgy szívből imádkozni, mint itt. 
Amerre megfordul az ember, sűrűén látni 
egy-egy katonát fatövében, árokparton vagy 
puszta földön állva vagy térdelve, összetett 
kezekkel, kisírt szemekkel az égre tekintve 
imádkozni.

Békeidőben az embereknek mikor jól megy 
dolguk, biz — különösen az utolsó évtizedek
ben — nem igen sokat foglalkoztak az 
imádkozással. Az imádság egészen el volt
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közönyösödve, nem szívből imádkoztak, hisz 
úgyis jól megy sorsuk, minek, de most a 
megpróbáltatások nehéz óráiban megtanul
tunk szivből, igazán Istenhez fohászkodni. 
Imádkozni.

Harcaink még egyre tartanak, én remé
lem, hogy Isten segítségével nemsokára a 
mienk lesz a győzelem.

Soraimat zárva, maradtam őszinte, igaz

fatótój., hi,e S tr ó b l  Mim,.
Gyülekezeteink és a háború. Már a

háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A  bezi-i (G yőr m .) evang. egyházközség  
hívei, a győri evang. szeretethazban ápolt 
sebesült katonák részére a következő élel- 
micikkeket gyűjtötték és küldötték b e : 10 
zsák összesen 7 métermázsa krumplit, 118 
kgr. babot, 235 drb. tojást, 9'5 kgr. rizst, 
65 kgr. borsót, 5 kgr. cukrot, 3 75 kgr. 
makot 31 kgr. lisztet, 175 kgr. Franck és 
0’25 kgr. pörkölt kávét, 1 kgr. vajat, 5 kgr. 
mézet, 4 üveg paradicsomot, 1 kenyeret, 
4 csirkét. Szórakozásul 2 évfolyam képes 
újságot. A bezi-i evang. iskolás gyermekek 
a katonák karácsonyi ajándékára 32 koro
nát gyűjtöttek és küldöttek. De Grach An- 
talné sz. Döbröntey Etelka úrnő Bécsböl a 
Beziről hadoavonult szegényebb sorsú egyé
nek családjainak segélyezésére 10 koronát 
küldött. Isten áldása legyen a nemes szivü 
adakozókon.

Alsódörgicse községe szép buzgalommal, 
nemes lelkesedéssel áldozott a jótékonyság 
oltárán, melyről hadba vonult katonáink és 
családtagjaik részére bő áldás árad. A hátra- 
maradt szegény csaladok segélyezésére 
gyűjtött 137 koronát, a katonák karácsony
fájára 48 koronát. A Balatonfüreden léte
sített beteg katonák kórháza részére gyűj
tött 22 vánkost, a Balatonfüreden gyógy
kezelt beteg katonák számára gyűjtött 50 
liter bort, az evang. egyház sajat pincéjé
ből adott 60 liter bort, melyből 30 litert az 
evaDg. nöegylet pénztára váltott meg. A 
LelkiF egyver és Hadbavonultak imakönyve 
több példányban osztatott ki hadbavonult 
katonáink családtagjai között. A Lelki Fegy
ver terjesztésére az egyház két koronát, az 
evang. nőegylet szintén 2 koronát adott. Na
gyon szép méltánylást érdemlő határozata 
volt az alsódörgicsei evang. egyház eKjjjá- 
róságának az, hogy a hadbavonult katoná
ink családtagjait a nagyobb terhek viselése 
alól felmentette.

H a n ta  község (Veszprémmegye) lakosai 
is kivették részüket azon hazafias s neme
sen érző munkából, mellyel a gyűjtők : Or
vosi Ernőné és Marcsa Mariska úrhölgyek, 
időt és fáradságot nem kiméivé, a komá
romi polg. leány- és elemi községi iskolák
ban elhelyezett több mint 400 sebesült sor
sán segíteni igyekeztek, részükre — ahol 
igazán nagy szükség van reá — megvitték 
összegyűjtött könyöradományaikat, melyek 
a következő pénz, ruhanemű és élelmisze
rekből állottak :

48 drb. ing, 26 drb. alsónadrág, 6 törül
köző, 3 drb. trikóing, 21 drb. zsebkendő, 
4 pár meleg harisnya, 3 kiló tépésnek való, 
^ lepedő, 12 drb. nagy vánkos, 24 drb. hu
zat, 60 drb. tojás, 8 drb. csirke, 1 zsák 
aszalt gyümölcs, 1 kosár bab, 1 kenyér, 2 
drb. nagy ürítők, 1 zsák káposzta, 1 kg. 
zsír, 1 köcsög szilvalekvár, 1 üveg szilva-

befőtt és 1 kiló babkávé. Mindezeket özv. 
Farkas Sándorné volt szíves a kisbéri állo
másra be is szállitatni, ki mindenkor, úgy 
most is könyörülő szívével a legtöbb ado
mányt nyújtotta, úgyszintén özv. Susa Mi- 
hályné és Németh Józsefné.

A befolyt 21 korona 36 fillér készpénz
ből a vasúti szállítási költségen kívül meg
maradt összegből pamutot vásároltak, mely
ből 6 drb. hosapka és 1 pár kézcsuklóvédő 
készült és szolgáltatott be a „Hadsegélyző 
hivatalba“.

Ugyancsak a fenti gyűjtők biztatására 
ugyanakkor a község elöljárósága külön is 
gyűjtött, melynek eredményét a bíró a zirci 
kórházba szállította be.

Az ev nöegylet pedig 50 drb. „karácsonyi 
üzenetet“ küldölt orosz földre hadbavonult 
szeretett lelkészének, Bojtos László ur ke
zeihez kiosztás végett.

Isten aldása legyen úgy az adományo
zókon, mint a fáradozó gyűjtőkön !

A  m crgesi ev. gyülekezet hívei szintén 
kivették részükét a szeretet munkájának 
gyakorlásából. Ez alkalommal a katonák 
karácsonyi megajándékozását tűzték ki fel
adatul. E célra adakoztak: a mérgesi ev. 
nöegylet 50 koronát, házankénti gyűjtés 49 
K, 50 f. és pedig: Gósi Istvanné 4 K, 
Tóth Márton 3 K, Borbély Jánosné, Tóth 
Andrásné, Tóth Ida, ifj. Pátka István, özv. 
Molnár Pálné, Csizmazia András, Simon 
Pál 2—2 K, Nagy Mihalyné, Kovács Anna, 
Nagy János, Gősi György, id. Pálka István, 
Pintér András, Pintér Mihályné, Kovács 
Péter, Pátka András, Tóth Zsófi, Pintér 
Pálné, Kozis János, Bősze Mihalyné, Pátka 
Ferenc, Tóth István, Pátka Bálint, Varga 
János, Somogyi Bálint, Katona István, özv 
Gősi Mihalyné 1—1 K, Sovan Antalné 80 f, 
id Gősi György, Sován István 60—60 f, 
özv. Gősi Ferencné, Kovács Istvánná, Varga 
Pál 50—50 f, Kovács József, özv. Kovács 
Györgyné, Limpár Istvánná, Limpár Mi- 
hályne, özv. Tóth Jánosné, Pátka György, 
Kovács Ferencné, özv. Kovács Istvanné 
40—40 f, Kozma Ferenc, László András, 
ifj. Kovács Györgyné, Tóth János 30—30 f, 
Tóth Mihályné, Varga Sándor, Kovács 
Sándor 20—20 f. A gyűjtést Borbély Já
nosné és Tóth Andrásné végezte. — A jó 
kedvű adakozót szereti az Isteni

A  gyékény esi ev. nöegylet a hadbavonultak 
részére 97 korona 72 fillér áru anyagból 34 
hósapkát, 60 haskötőt, 10 pár térd védőt és 6 
pár csuklóvédőt juttatott, amelyet a nőegylet 
tagjai és ismétlő iskolás leányok készítettek 
el. Sebesültek részére 50 példány „ L elki Fegy- 
ver“-1 ajándékozott s hadban és kórházban 
levő katonáink számára 100 példány „K ará
csonyi üzenet“-et rendelt meg. A kórházak 
részére való sok ágyiruha összegyűjtésében s 
a sebesülteket hozó vonatokhoz szekér számra 
szállított élelmi szerek összeadásában is a nő
egylet tagjai jártak elől jó példával.

A persely a háború tartama alatt minden 
vasárnap a hadba vonultak és családjaik se
gítésére jár körül s már eddig begyült 90 
korona 62 fillér. Az iskolás gyermekek a ka
tonák karácsonyi ajándékára 31 korona 15 
fillért juttattak. A lelkész az iskolai oktatást 
havi 20 koronáért végzi s az egész összeget 
a hadbavonultak és családjaik segítésére aján
lotta fel.

A z  alsóm aráci gyülekezet 10.000 koronát 
jegyzett hadikölcsönre, egyes hívek több 
mint 40.000 koronát jegyeztek. Azon kívül 
a nöegyleti tagok a muraszombati kórház 
és iskolákban elhelyezett sebesülteket tőlük 
telhetöleg ellátják élelmi szerekkel.

Szergényben  14 korona gyűlt össze a

„Karácsonyi üzenet“ c. füzetre. Adakoztak 
a következők : Kovács Karolyné 40, Kovács 
Lidi 16, a. Molnár Józsefné 24, Bokányi 
Péterné 24, if. László Istvánná 8, if. özv. 
Molnár Józsefné 80, Szabó Józsefné 16, 
Szabó Róza és Lina 16, Molnár Istvánná 
80 fillér. If. Molnár Ferencné 1 K 20 f, 
Antal Józsefné 1 K 20 f, Elek Ferencné 40, 
Németh Józsefné 24, Veszprémi Dániel 10, 
Szédelyi Ferencné és Pálné, 40—40, id. 
Kovács Ferencné 64 .Piri Ferencné, Jánosné 
és Piri Böske 24—24, Piri Margit 8, v. 
Molnár Sándorné 40 f, Kapor Gáborné 2 K, 
N. N. 1 K, Erdélyi Béláné 2 K 18 fillér.

I t t h o n r ó l .
Adókedvezmény a hadbavonultaknak.

Kassa város or-zágos mozgalmat indított an
nak érdekében, hogy a hadbavonult tartaléko
sok és népfelkelők adóját teljesen töröljék. 
Ha ez nem volna keresztülvihető, az adófizetés 
terén rendkívüli kedvezményeket nyújtsunk 
nekik.

Gyors segély elesett katonák hozzá
tartozóinak. A honvédelmi miniszter attól az 
emberiseges gondolattól vezéreltetve, hogy a 
harctéren hősi halait halt katonák igényjogosult 
hozzátartozói a végleg megállapított kegydíj 
elnyeréséig se szenvedjenek hiányt, gyors se
gélyosztásra nézve adott ki rendeletet. Ezen 
rendelet értelmében akiknek férjük, atyjuk a 
hadjáratban elesett vagy az ellenség előtt el
tűnt s elestükről vagy eltűnésükről a hivatalosan 
kiadott veszteségi kimutatásból értesültek, az 
ellátási díjak megállapítása végett azonnal je
lentkezzenek a jegyzői, polgármesteri hivatalban.

A gabonakészletek hivatalos lefogla
lásáról. A hivatalos lap múlt heti száma közli 
a kormány 240/1915. M. E. sz. nagyfontos- 
ságu rendeletét, amellyel felhatalmazza a föld- 
mívelésügyi minisztert, hogy a közigazgatási 
hatóságok utján lefoglalhassa az Országos 
Gazdasági Bizottság részére a búza, rozs, 
árpa és zab készleteket. A rendelet szerint 
mindenki köteles a közigazgatási hatóság ál
tal a földmívelésügyi miniszter meghatalma
zottjának közreműködésével hozzá intézett 
felszólításra a búzából, rozsból, árpából és 
zabból birtokában levő készleteket feltárni és 
a készletnek azt a mennyiségét, amely a saját 
házi és gazdasági szükségletének a közigaz
gatási hatóság által megállapítandó mértéket 
meghaladja, a hatóságilag megszabott legma
gasabb áron készpénzfizetésért az Országos 
Gazdasági Bizottság részére átengedni és vagy 
azonnal vagy pedig négy héten belül, abban 
az időpontban, amelyet e végből a földmíve
lésügyi miniszter vagy meghatalmazottja kitűz, 
a kijelölt legközelebbi vasúti vjgy hajóállo
máshoz szállítani. Hogy saját szükségletére 
kinek mennyire van szüksége, azt a közigaz
gatási hatóság állapítja meg. Megállapítása 
ellen három napon belül felebbezni lehet az 
alispánhoz, illetve polgármesterhez, onnan 
pedig szintén három napon belül a földmíve
lésügyi miniszterhez. A hatóság azonnal át
veheti a készletet, de ha át nem veszi, joga 
van zár alá venni. Aki eltitkolja készletét, 
vagy azt elrejti, vagy a zár alá vett részt 
felhasználja, vagy elidegeníti, két hónapig ter
jedhető elzárással büntethető.

A  n a g y v i l á g b ó l .
Földrengés. Olaszországban óriási föld

rengés volt, mely nagy károkat okozott. 
Városok, gyönyörű épületek lettek martalé
kai. Az emberéletben követelt áldozat is 
igen nagy. Mintegy 40.000 ember meghalt.
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n n u i  GÉPGYÁRrilnL SZ O M B A T H E L Y .
Álapíttatott 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 .
15

M alom berendezések .
Téglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
--------------- or{fona<*pit6k.---------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mfllenlumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Á lapítta to tt 18(17-ben.

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

Ajánlják kitűnő hangú ée 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 i u m o k  m in d e n  n a g y s á g b a n .
E lektrom os fú jta tó  készülékek. 15

U  Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi MűlparM szerkesztősége. ,
— - —

S.  K O V A 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, 

agiiaiiigfe. hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javtását. és hangolását. 15

3B3EE533I
Klsun nili. liMDiuiíifj-r. ./.erei a  .1* 
tűnd Po/dech-féíe rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangön tö - és 

h arang fe lszere lő  gyár 14

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—61. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
m unkát, u. m .: e lső 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  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 Jutányos á ron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, c sigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t s tb . e szakba  vágó m unkát. Ju tán y o s árak , 
pontos és tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I 

~  K ívánatra s a já t  költségem en u tazom  a  helyszínére.

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 ,  u

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X. ,  K o lo zsv á r i -u tc a  13.

Ar_jeiryz.óU ingyen és bérmentve !

Legm agasabb kitüntetések.
Álapíttatott 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. 9—18

Számtalan elismerő bizonyítvány.

SZALÓKY
ZS1G M O N D

szobrász és kőfaragó
CELLDÖMÖLKÖN.

Kossuth Lajos u. 14. 
és Szenthárom ság

tér 4. 15
Gránit-, syenit-, már

vány- és homokkő

sirkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- 
és szobrász-munkát 
ú. m.: kriptát, sírfe
delet, utikeresztet stb. 
továbbá épületmunkát 

és javítást készít 
j u t á n y o s  á r o n

A dunántúli ev. 
egyesület

szép színes kon
firmációi emlék

lapjai
megrendelhetők

K A P I  B É LA
ev. lelkésznél

K ö r m e n d e n .
25 darab ára 

5 korona. 
Csomagolás és pos

tadíj 1 korona.
Nyomatott Wallissh Béla villaraüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kéziratok  és m inden
nem ű m egkeresések  a szerkosztSség cím ére KÖRMEND-re (V asvérm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

T A R T A L O M :  H oreczky B é la :  Levél a húgomhoz . .  . (Vers.) — E n d re ffy  J á n o s :  Nehéz gondokban. — Miniszteri rendelet a 
gabonáról..— A háború humora. — O Y E R M E K V IL Á O .: K nábel V ilm os: Gyermekek esti imádsága. — Sza la y  M ih á ly • Az eső

csepp meg a szélmalom. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

Levél a húgomhoz...
. . .  K itű z tü k  a zászlót, m agyarok  zászlóját, 
A m a gyar sza b a d sá g  dicső lo b o g ó já t. . . 
A lá g yü ltiin k , tudod, fia ta lo k , vének, 
C satadalt zengeni Á rp á d  Istenének . . .  
Szem einkben tű z  ég, ka ru n k  m in t az acél, 
E llent üzni-verni, csak  ez m ostan  a cél. 
A jku n ko n  a nóta, ú g y  m eg yü n k  előre,
É ln i vagy m eg h a ln i a  csa ta m ező re ............

É s m íg  m inden kebel a harcvágytó l dagad, 
Én hivő szivem ből hő  im ádság  fa k a d  
S  fé lve  szá ll Istenhez fe h é r  g a la m b szá rn yo n : 
„Te légy a  vezérünk e dicső csa tákon" . . .

Felder ü lt a K árpát zordon bérchatára,
A m agyar honvédek v íg  csatadalára.
F u t a g yá v a  ellen, a m in t ezt m eghallja, 
M eg se á ll hazá ig  és otthon a z t vallja:
A m a g ya r honvédnek n incs seholse p á r ja . . .  
■ ■ ■ M égis in d u l ú j r a . . .  de szu ro n yu n k  várja, 
S  f u t  szétszórva  m egint. M i „ hajrá“, u tánuk . 
M ost m íg  egyet lá tunk, add ig  m eg  sem

á l lu n k . . . .

E ste van. A  keb lü n k  a  m ám ortól dagad  
S  én bízó szívem ből h í  im á d sá g  fa ka d . 
Csengve szá ll Is tenhez fe h é r  ga lam bszárnyon: 
” Te vagy a  vezérünk e dicső csatákon . . .

E lném ul m a jd  a  harc, lesz m ég  csendes világ,
A csatatereken k in y ílik  a virág.
H a za térü n k  m i m a jd  fecskével, gólyával, 
Tavasz szellő inek lágy fu va lla tá va l.
Ü ltess csak virágot, k is  húgom , de sokat, * 
A zza l ko szo rú zd  m eg  a hős h a rc o so k a t. . . 
H a za térü n k  m i m é g !  E g y ik ü n k e t párja, 
M á siku n ka t húga, tudom, várva -várja  . .  .

H a za m e g y ü n k ! K eblünk a z öröm től dagad, 
S  a m íg  átölellek téged, k is  húgom at,
M i hálás sz ivü n kb ő l m a jd  im á d sá g  f a k a d . .. 
N ém án szá ll Is tenhez feh ér  g a la m b szá rn yo n : 
„ Te voltá l vezérünk e dicső csatákon  . . . .

H O R E C Z K Y  B É L A .

N ehéz gondokban.
1 " Endreffy János.

ik  zso ltá r 5-ik  v e r s : Hagy- 
j az Urra a te utadat és bíz- 

benne, majd ő megcselekszi. 
Péter 5, 7 :  Minden gondo
lat ő reá vessétek, mert neki 
idja vagyon tireátok.

Súlyos, nehéz gondok gyötörnek 
mindannyiunkat. Ránehezednek lel
künkre s mint valami lidércnyomások 
megbénítják akaraterőnket, megmér- i

gezik életünket. Nem tudunk tőlük 
szabadulni. Elfordulunk tőlük s me
gint csak előttünk teremnek. Futunk 
előlük a végkimerülésig s a gondok 
követnek, mint a hűséges árnyék. 
Nem akarnak elmaradni. Mélyen meg
rendült lélekkel halljuk, hogy itt is, 
ott is a nehéz gondok lelkibetegséggé, 
elmezavarrá mérgesedtek el. A há~ 
boriinak lelki sebesültjei is vannak.

Hol keressük a gyógyító orvost a 
nehéz gondok emésztő betegsége 
ellen? A lélek betegségét a lélek or
vosával gyógyíttatjuk. Szemeink az 
Úron függenek. Jóságos szemébe ta
pad tekintetünk s a bélpoklos hitével 
alázattal kérjük : Segíts rajtunk I

Azok, akik a magyar nyelv szelle
mébe akartak behatolni, a nyelvtu
dósok, töbször fölvetették a kérdést: 
vájjon mi ennek vagy annak a szó
nak eredete ? Honnan származott ? 
Miből eredt például ez a fogalom: 
„könny“ ? „könnyezni“ ? S úgy ad
ták meg rá a feleletet, hogy a „könny“, 
„könnyezni“ szó a „könnyű“ szóból 
ered. Aki sír, könnyezik, az megköny- 
nyebbül, annak könnyű lesz a lelke 
utána. Milyen szép magyarázata ez 

! a szónak!
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Hát honnan ered ez a kifejezés: 
„gond“ ? Nem tudom mit mondtak 
erre a nyelvtudósok. Én azonban azt 
hiszem, hogy a „gond“ szó a „gon
dolkodás“ -s&\ van kapcsolatban. Aki 
mindig egy dolgot forgat elméjében, 
aki mindig egy dolgon gondolkodik, 
annak az a gondja. A „gond“ unos- 
untalan, egyre visszatérő gondolat. 
A gond a gondolkodás mégcsömör- 
lése, nyomasztó súllyá nehézkedése, 
mely beteges állapottá fajulhat, ha 
mindig egy állandó pont felé irányul. 
A gond a lélek oldalába fúródott nyíl
vessző, mely minden lépésnél meg
rándul és sajgó fájdalmakat okoz. A 
gond a lélekre ránehezülő súlyos kő, 
melynek nyomása alatt a lélek alig 
tud lélekzeni, pihegni. A gond a lé
lek tüdőbetegsége.

Hogyan szabadulhatunk meg a ne
héz gondok nyomasztó súlyától ? So
kan azt a tanácsot adják a szenve
dőnek, hogy gondoljon másra, fog
lalkozzék más valamivel, ami eltereli 
lelkét a gondtól.

De azok még nem a legrosszabb 
gondok, mikor még az ember tehet 
valamit. Egész rosszá akkor válik a 
helyzet, mikor az ember árra van el
itélve, hogy ne tehessen semmit. . .  
Mikor a gondok egészen fölszívták 
magukba az életerőt. Mi legyen akkor ?

Lutherünk azt mondja gyönyörű 
énekében:

Mi erőnk nem segít rajtunk,
Mert mi könnyen elveszünk.

A gondok nem segítenek rajtunk. 
Hiába gyötörjük magunkat, mit sem* 
használunk vele. Le kell mondanunk 
magunkról. Meg kell adnunk magun
kat. Minek, kinek ? A jó Istennek. 
Hagyjad az Urra a te utadat és bíz
zál benne, majd ő megcselekszi.

Bízzad minden utadat 
S mi bántja lelkedet,
Az Urra, ő igazgat 
Híven földet, eget,

Az Urba vesd reményed 
Jó dolgod úgy leszen,
Tanácsit ha megérted 
Áldás lesz műveden.
M in ek  a  gond, a  bánat 
M it gyötrőd életed ?
A z  Is te n t kérd, im ád jad  
S  ügyedet megnyered.

Minden gondotokat ő reá vessétek, 
mert néki gondja vagyon tireátok — 
így int az apostol is. Vegyétek le 
lelketekről a súlyt s Isten kezébe te
gyétek le azt. Néki gondja vagyon 
tireátok. így változik át a nyomorú
ság, szerencsétlenség, bánat és gond :

— áldássá. Isten nélkül sötétség, Is
tennel világosság, nélküle gond, vele 
áldás. Olyan a gondokkal magát 
emésztő ember élete, mint aki mély 
szakadékba esett s az ijedségtől egyéb 
gondolata nem támadt, mint hogy 
mikép kerülhetne ki onnét minél gyor
sabban... Évek múlva tudja csak 
meg, hogy az a szakadék — arany
bánya volt! Ő is fölfedezhette volna, 
csak rá kellett volna néznie a szikla
falakra, hogy meglássa benne a sár
gán csillogva húzódó aranyereket. . .  
De ő akkor nem látott, nem hallott 
a gondtól.

„Megtenném szívesen s óhajlom is, 
hogy a nyomorúság is áldásul szol
gáljon nekem, de hogyan ?“ kérded 
gondoktól gyötört testvérem.

Azt mondod, hogy szükségben, 
nyomorban Istenre hagyni magunkat 
igen nehéz. Látod, éppen ez a kér
désed visz el bennünket a szentige 
legmélyebb értelméhez, amit a zsol- 
táriró is átérzett. Hogy hogyan ha
gyod magad nehéz gondjaidban Is
tenre ? Tekints az alpesi vezetőre. Ha 
ifjú emberrel veszélyes kirándulásokra 
készül, nem teszi meg vele mindjárt 
az első alkalommal a legveszélyesebb 
utat, hanem előbb egyszerű veszély
telen feljárókon gyakorolja. S a fia
tal ember is csak akkor meri életét 
rábízni a vezetőre, ha meggyőződött 
arravalóságáról. — Igaz ennek a for
dítottja is. Ha bízni akarunk valaki
ben a legnagyobb szükségben is, 
akkor előbb ismernünk kell azt. A 
bizalomhoz, hithez tapasztalat szüksé
ges és az Istenben való bízáshoz Is
tennek tapasztalása, ismerete. Ha nagy 
bánatban, gondban, szükségben bízni 
akarunk Istenben, ahhoz szükséges, 
hogy már előbb csendesebb időkben 
belenéztünk legyen a jó Isten atyai 
szívébe és bizalmunk legyen hozzá. 
Valóban nincs biztosabb, igazabb ta
nács ennél: Hagyjad az Urra a te 
utadat, de ne csak akkor, ha meg
kezded, ha meredek, sötét és veszé
lyes kezd lenni, hanem mindenkoron. 
Bízzad minden utadat a jó Istenre. 
Minden gondotokat ő reá vessétek. 
Engedjük Őt cselekedni életünkben. 
Eckhardt mester, a nagy vallásos 
gondolkodó azt írja egy helyütt: „A 
legjobb és leg felségesebb, amihez az 
ember ebben az életben eljuthat, az, 
hogy te hallgatsz és Istent engeded 
magadban hatni és beszélni.“

Ne sajnáljon néhány fillért a Ha
rangszó terjesztésére !

Miniszteri rendelet a gabonáról.
Ghillány Imre földmívelésügyi mi

niszter a következő, megszívlelésre 
méltó rendeletet adta k i: Minthogy 
külföldről élelmi szereket nem igen 
hozhatunk be az országba, s hű 
szövetséges társunkkal együtt a ma
gunkéból kell megélnünk: ellensége
ink arra számítanak, hogy bármilyen 
vitézül közdenek is hős katonáink, 
mégsem fogjuk a harcokat soká 
bírni, mert elfogy a kenyerünk s ők 
kiéheztetnek bennünket. Ellenségeink
nek ez a reménysége nem fog betel
jesedni, mert mindenünk van annyi, 
amennyire szükségünk van Hogy 
azonban semmiféle körülmények kö
zött semmiféle baj ne érhessen ben
nünket : a józan előrelátás azt paran
csolja, hogy a fogyasztásban mindenki, 
mindenben takarékos legyen. Külö
nösen okosan és takarékosan kell 
bánnunk a búzával meg a rozszsal, 
mert az idén a búza- és rozstermé
sünk nem volt olyan, mint a tavalyi. 
A kormány azon célból, hogy az 
idei búza- és rozstermésünkkel az új 
aratásig bizonyosan kijöhessünk s 
vitéz katonáinknak mindig és min
denből a legjobbat adhassuk, már 
elrendelte, hogy a malmoknak és a 
kereskedőknek csak olyan kenyér
lisztet szabad a polgári közönség 
részére eladni, amely egyharmad rész
ben árpaliszttel, tengeriliszttel vagy 
burgonyaliszttel, vagy más megen
gedett lisztpótlékkal van keverve. A 
kormány ezen rendelete folytán a 
fogyasztó közönségnek az a része, 
amely a lisztet vásárolja, vagy kész 
kenyeret vesz, ezután csak ilyen ke
vert lisztből sütött kenyeret fog fo
gyasztani. Elrendelte továbbá a kor
mány azt is, hogy mindennemű buza- 
és rozsjárandóságot (konvenció) csak 
kétharmad részben szabad búzában 
és rozsban kiadni, egyharmad rész 
helyett pedig árpát vagy tengerit kell 
mérni s az értékkülömbséget kész
pénzben kell megfizetni. Ennek foly
tán mindazok, akik járandóság (kon
venció) fejében kapott gabonából 
készült kenyeret esznek, ezután szintén 
csak kevert lisztből sütött kenyeret 
fognak fogyasztani. Mivel azonban a 
búza- és a rozskészletek arányos 
fogyasztása céljából szükséges, hogy 
nemcsak azok, akik a lisztet vagy 
a kenyeret veszik és nemcsak azok, 
akik járandóság fejében kapják a 
búzát vagy a rozsot, hanem az or
szágban kivétel nélkül minden ember 
csak ilyen kevert lisztből sütött ke
nyeret fogyasszon, ezennel felkérem
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azokat, akik a maguk gabonájából 
őrölt lisztből otthon sütik a kenyeret, 
hogy ők se fogyasszanak tiszta buza- 
vagy rozskenyeret, hanem ők is ke
verjék a búza- vagy rozslisztet egyhar- 
mad részben árpa-, burgonya-, vagy 
tengeriliszttel és azt a búzát és rozsot 
pedig, amire, ha ők is kevert lisztből 
sütnek, a maguk házánál nem lesz 
okvetlenül szükség, adják el, hogy 
a búza és rozs eljuthasson azokhoz, 
akiknek arra szükségük van.

A tiszta búzából készült fehér ke
nyér és a gabonával teli magtár, 
padlás, kamara más időkben mint a 

» földmivelő ember fáradságának Isten
től való jutalma, öröme volt a gazdá
nak és büszkesége a gazdasszonynak. 
Ma, aki keveretlen tiszta búza- vagy 
rozslisztből sütött kenyeret eszik s 
aki rejtegeti a gabonát, amire a maga 
házában és gazdaságában nincsen 
okvetlenül szüksége, vétkezik a haza 
ellen és az ellenséget segíti, mert 
gyöngíti az ország gazdasági erejét. 
A kormánynak éppen ezért országos 
érdekből joga volna azt, amit most 
kér, rendeletben kiadni. Azt hiszem 
azonban, hogy nincsen és nem is 
lesz szükség ilyen rendeletre, mert 
ezután a felkérés után bizonyára nem 
lesz egyetlen ember sem az országban, 

» aki, amikor az ország jóvoltáról van 
szó, ne hajlana a komoly kérésre s 
üres hiúságból vagy alacsony önzés
ből előbbrevalónak tartaná magamagát 
a haza érdekénél. A kötelező rendelet 
kiadása helyett kinek- kinek lelkiisme
retére bízzuk a dolgot s reméljük, 
hogy mindenki belátja, hogyha most 
nem tiszta búza- vagy rozslisztből 
sütött kenyeret eszik és nem tart 
vissza több búzát és több rozsot, 
mint amennyire, takarékosan számítva, 
szüksége van, hazafias kötelességet 
teljesít és akármilyen kis dolog is ez 
harcban álló vitéz katonáink hősi 
véráldozatához képest, ezzel mégis 
igazán mindenki hozzájárulhat ahhoz, 
hogy ellenségeinken dicsőséggel dia
dalt arathassunk.

) ______________  _____ _______ _
.

A háború humora.
A háború egyik meglepetése volt, 

hogy a francia repülőgépekről apró

nyilakat lövöldöztek le a német ka
tonákra. Az acélnyilak azóta vesze
delmes szerszámnak bizonyultak s 
többek közt már egy német tábor
noknak is halálát okozták. A néme
tek, akik egy pillanatig sem késle
kednek a jót eltanulni ellenfeleiktől, 
repülőgépeiket szintén ellátták nyilak
kal. A hadvezetőség ez alkalommal 
humorosnak bizonyult, amennyiben 
az acélnyilakra a következőt nyo
matta reá: Francia találmány — né
met gyártmány.

*
A német hadvezetőség szigorú 

rendeletére a legénység a beszerzett 
vagy rekvirált élelmiszerekről meg
felelő ellenértékű elismervényt tar
tozik a tulajdonosnak kiállítani. Egy 
északlranciaországi majorban egy 
lejős tehén szarvára kötözve, a kö
vetkező cédulát találták: Elismervény: 
tíz liter tej átvételéről. J. R. 6. gya
logezred tizedese.

*
Holdvilágos őszi este, csak úgy 

szikrázik az égbolt. A falu elhagya
tott utcáján két paraszt poroszkál 
az alvég felől. Nagyban magyaráz- 
gatnak egymásnak. Miről?... hát 
persze, hogy a háborúról.

— Jó ez a világos iccaka, — szól 
az egyik. — A muszkafészket jobban 
ki lőhet piszkálni; jobban rátalál a 
magyar.

— A magyarnak így is jobb, meg 
úgy is jobb, szomszéd! — magya
rázza a másik — mer' ha világos 
az iccaka: meglátják a muszkát, ha 
pedig sötét van: a disznó muszka 
nem látja a magyart.. .

*
Sebesült parasztlegény panaszkodik 

a kórházi ágyon cimboráinak:
— E’ már osztán maiér, csak ara

táskor eresztettek ki a szolnoki töm
lőéből, a hová visszaeső verekedésért 
kerültem be és most alig hogy átme
gyünk a Száván, hát nem eltalál egy 
buta rácnak a kézibombája!

— Egyszer lenne szabad verekedni 
és akkor éri az embert ilyen maiér 1

*
T. kapitányhoz bemegy a legény.
— Kapitány úrnak jelentem alásan, 

nagy panaszom van.

— Csak ki vele.
— Tessék megnézni azt a girhes 

legényt, azt már holnap viszik a há
borúba, engem pedig a pótkeretbe 
tesznek. Hiszen elcsúfítja a nyava
lyás a svadront, olyan, mintha sose 
látott volna lovat. És én, uramfia, 
itthon maradok 1

— Miben vagy te szakértő ?
— Jelentem alásan, lóban.
— Hogy-hogy?
— Jelentem alásan a kapitány úr

nak, három esztendőt ültem lóért.
*

Egy nagyobb alföldi városban tör
tént. Apró szemű, dércsipte hidszárny- 
bajuszú atyafi köszön be a bankba 
és a nemzeti kölcsön irányában ér
deklődik. Egy tisztviselő készségesen 
elmagyarázza neki a dolgot, az atyafi 
helyeslőleg bólogat és a végén meg
győzőben jelenti k i :

— No jól van. Hát akkor én is 
csak megteszem a magamét.

— Jegyezni akar?
— Igenis, hogy akarok.
— Mennyit?
Az atyafi gondolkozik egy percig:
— Hát. . .  Hát mondjuk egy. . .  

hetven pengőt. Elég lesz ?
— Ahogy kívánja, bácsi I És 

mennyit fizet rá készpénzben ?
Az atyafi lehajtja a fejét és halkan, 

tagolva adja meg a választ:
— Fizetni ? . . .  Készpénzben. . .  

Azt én nem tehetem. Mert pizem, az 
nekem nincsen. . .  De úgy gondoltam, 
hogy. . .  leülném.

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

Hol bib lia  a házban n incs,
H iányzik o tt a legfőbb kinos.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

Január 31. vasárnap, Máthé 8, 23—34. 
Február 1. hétfő, „ 9, 1 —13.

„ 2. kedd, „ 9, 14—26.
„ 3. szerda, ,  9, 27—38.
„ 4. csütörtök, „ 10, 1 — 15.
„ 5. péntek, „ 10, 16—33.
„ 6. szombat, János 15, 5.

GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1915. évi jan. hó 28 áo, 
Búza 40.50, R o í s  32.50, Árpa 29.—, Zab 

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

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

HANGYA a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 16

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Gyermekek esti imádsága.
| Kis ágyunkba ha befekszünk 
Kulcsolt kézzel téged kérünk 
Édes Isten, mi jó Atyánk: 
„Sötét éjjel is vigyázz ránk!“

Vigyázz édes anyukánkra,
Ne üljön már gond arcára; 
Őrizd drága apukánkat 
Mikor védi a hazánkat!

Adj győzelmet a Magyarnak 
És szebb jövőt e hazának, 
Örömben és békességben 
Imádjunk majd együttesen!

Ámen. 
Knábel Vilmos.

Az esőcsepp meg a szélmalom.
Gyermekmese. Irta : Szalay Mihály.

Olyan keservesen sirt az öt esz
tendős kis árva az édesanyja teme
tésén, hogy arra minden szem könnybe 
borult. Pedig még nem is tudta iga
zán megérteni, mi az, ha valaki ár
ván marad. Csak látta könnyezni az 
apját, zokogni a nénjét s az ő kis 
szíve is összefacsarodott.

Sokszor volt aztán oka megsiratni 
az árvaságát, kivált mikor mostoha 
került a házhoz. Egy darabig az 
apjuk csak védelmezte őket, de utóbb 
az is nagyon mostohává vált. Min
dent megtett az asszony kedvéért s 
mindent elhitt, amit az a szegény 
gyermekekre mondott. Pedig rosszat 
csak a gonoszság mondhatott rájuk.

Míg az apjuk élt, mégis csak job
ban meg voltak, de nemsokára az 
is meghalt és attól kezdve nem volt 
többet világuk. Ha elszakadt a ru
hájuk, rongyban kellett járniok; ha 
kenyeret kértek, verést kaptak; télen 
is a hideg kamarában háltak és olyan 
nehéz munkát kellett végezniük, hogy 
sokszor nem bírtak vele, de ha kö 
nyörögni mertek, mostohájuk durván 
rájuk támadt: Vagy megteszitek, vagy 
megszakadtok 1 Jobb is volna, ha 
elpusztulnátok a föld színéről. Ne 
keserítenétek örökké az én életemet 1

Sokszor gondoltak rá az árvák, 
hogy világgá bujdosnak, de ki fogadja 
meg őket cselédjének? Kinek kelle

nek ők, a gyönge gyermekek? Tűr
tek tovább. Várták, hogy nagyobbak 
legyenek. Lassan teltek az évek és 
sorsuk mindig elviselhetetlenebbé vált.

Egyszer a kis fiút elküldte a mos
tohájuk vízért. A falun kívül volt a 
forrás. Kávája olyan alacsony volt, 
hogy azon áthajolva szokták a falu
beliek korsójukat megmeríteni.

A kis fiú letérdelt a káva mellé, 
áthajolt rajta s a tiszta forrásvíz 
bugyborékolva szaladt be a korsó 
száján. Az utolsó buggyanás után 
ki akarta húzni a megtelt korsót, 
de az olyan nehéz volt, hogy nem 
bírta, hanem inkább őt is belerán
totta a vízbe.

Nem veszett ott, mert amint a 
vízben megfordulva fölvetődött, meg
kapta a káva egyik deszkáját és 
szerencsésen megmenekült. Hanem 
a korsó oda maradt. Anélkül pedig 
nem kerülhet a mostohája szeme elé.

Megtörülte kezével az orcáját, haját, 
megrázta magán az átázott ruhát, 
haza felé nézett, sóhajtott egyet, 
aztán azon vizesen bujdosásnak in
dult. Csak a testvérét sajnálta ott
hagyni. Mi lesz azzal, ha ő sem 
lesz mellette ? Ki osztozik szomorú 
sorsában ? Eddig csak el-elkeseregtek 
titokban együtt, eddig csak el-elbiz- 
tatgatták jó reménységgel egymást. . .  
Hanem, hiszen nem megy ő el örökre. 
Valahol csak meghúzhatja magát, 
aztán vissza jön, elviszi oda a nén
jét is.

Szomorúan ment be a közeli er
dőbe. Nem ismerte a járást; nem is 
volt ott út; nem is tudta, merre 
menjen, csak ment vaktában, amerre 
a lába vitte.

Mindig sötétebb lett az erdő. Alig 
lehetett az eget látni s az is igen 
fekete, haragos volt. Azután nagy 
dörgés, villámlás között elkezdett 
szakadni az eső, csak úgy csattogott 
bele a sűrű falevél.

A kis bujdosó nem törődött vele. 
Az ő ruhájának úgyis mindegy. A 
dörgés sem rettenetesebb, mint mi
kor a mostohájuk szidta őket s a 
zápornak csapkodása csak lágy si- 
mogatás annak a kezéhez képest.

Amint megy, mendegél, egyszer- 
csak rászól valaki. Megrezzenve 
tekint hátra. Jaj, talán a mostohája 
jött utána I De nem lát senkit.

Amint tovább akar menni, megint 
hangot hall. Valaki azt kérdi: Hová, 
hová, édes fiam, ebben a pogány 
időben ?

Körülnéz, de most sem lát senkit.
— Itt vagyok, fiam, csak rám ne 

lépj 1 — szól megint az a hang.
Letekint, hát látja, hogy egyik kö

vér gomba alatt egy ici-pici emberke 
áll. Oda húzódott be az eső elől. No, 
elcsodálkozott szörnyen rajta, de leg
kivált azon, hogy a szakálla csak
nem a földet seperte. Hogyan tud 
valaki ilyen aprón maradni és ho
gyan tud a szakálla olyan nagyra 
megnőni ?

— Ne félj, kis szolgám, —• biz
tatja barátságosan az emberke — 
mondd csak, mi hajt téged erre az 
idegen tájra? Eltévedtél, nem találsz 
haza, otthon meg sirva keres édes
anyád ?

Kibuggyan erre a gyermek könnye, 
kibuggyan a keserű sóhajtása: Nincs 
én nekem édesanyám, nincs én ne
kem senkim!

— Hát testvéred ? — faggatja sze
retettel az idegen.

— Egy testvérem van, az a leg
jobb lány a világon, hanem a legár
vább is velem együtt 1 Most azt kí
nozza én miattam is a mostohánk. 
Nem elég a maga baja, most, tudom, 
én értem is nagyon kesereg.

Megsajnálja a törpe a kis árvát. Vi
gasztalni kezdi: Ne sírj, édes fiam, 
jobbra fordul a sorsotok. Úgy nézz 
rám, mintha édesanyád követe vol
nék, hogy segítsek rajtatok. Én va
gyok a Gyémántország kiskirálya. 
Végy le csak egy cseppet a bokor 
leveléről I

Utána nyúl a gyermek egy eső
cseppnek s amint hozzá ér, olyan 
kemény lesz az, mint az üveggolyó 
és csakúgy szórja a tényt maga köré.

Aztán azt mondja a törpe: Végy 
le egy levelet arról a fenyő bokorról I

Leszakaszt egyet, az meg csillogó 
zöld tűvé válik a kezében.

— Ez az én ajándékom, — szól 
mosolyogva Gyémántország kiskirálya 
— vigyázz, hogy el ne veszd. Rejtsd 
el őket a kalapod belsejébe, aztán a 
tűvel ott érintsd meg a gyémántot, 
ahol senki sem látja. A nénédről 
pedig, ha jó dolgod lesz, el ne fe
lejtkezzél !
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A kis árva meg akarta köszönni 
az ajándékot, de már nem látott sen
kit. Elrejtette a gyémántot meg a 
tűt a kalapja bélésébe, aztán meg
fordult hazafelé. Még nem tudta ho
gyan lesz szerencsés, de hitte, hogy 
az a kis emberke nem akarta meg
csalni. Most haza megy, belopód
zik éjjel a kis kamarába, aztán el
bujdosnak a nénjével együtt messze 
földre, ahol a mostohájuk hirt sem 
hall róluk.

Éppen éjfél volt, mikor kertfelől 
a házhoz ért. Lábujjhegyen ment a 
kamra ajtójához, fejét oda hajtotta 
s hallotta, hogy a testvére csönde
sen, elfojtottan sirdogál. Lassan, vi
gyázva kinyitotta az ajtót, bement s 
éppen olyan vigyázva húzta be maga 
után, mégis megcsikordult. Jaj, ha 
meghallotta a mostohájuk! De talán 
nem hallatszott be hozzája ; vagy ha 
be is, talán nem ébredt fel rája.

De bizony meghallotta. Még szót 
sem váltottak a testvérek, már ott 
volt, neki esett a fiúnak, szidta, üt
legelte.

— Ugy e, csavargó semmiházi, 
haza hozott az igaz kenyér 1 Hát a 
korsó ? Összetörted ? Hanem most én 
is összetörlek I

Mikor elfáradt a verésben, kidobta 
a gyermeket az udvarra, hogy eltaka
rodjék, többet a szeme elé ne kerül
jön. Kirúgta utána a kalapját is, amely 
verés közben leesett. A rúgástól a 
gyémánt kigurult és egyszerre olyan 
fényesség támadt, mintha száz gyer
tyát gyújtottak volna. Először meg
ijedtek mind a hárman. Aztán a mos
toha nem kérdezve, hogyan jutóit a 
gyermek ehhez a kincshez, őt elker
gette, a kalapot pedig a gyémánt'al 
együtt bevitte a szobába. O.t b tb  
tette a gyémántot a kalap bélésébe, 
meg kivette és sokáig gyönyörködött 
benne. Majd észrevette azt is, hogy 
egy tű van a kalapban. Amint kivette 
és véletlenül megérintette vele a gyé
mántot, az abban a szempillantásban 
ketté vált és apró ezüstdarabkák gu
rultak ki belőle, amelyek gurulás köz
ben szemlátomást nőttek, míg rendes 
pénz nem kerekedett belőlük. Fénye
sek, újak voltak ; ott látszott a király 
képe is.

Ekkora öröme még nem volt a 
gonosz asszonynak életében. Most ő 
lesz a leggazdagabb azon a vidéken.

Mikor a tű másik végével érintette 
a gyémántot, szépen becsukódott és 
ha beletette a kalap belsejébe, nem 
világított semmit.

A szegény gyermek másnap elment 
a bíróhoz. Elpanaszolta baját, meg-
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mutatta kékre, zöldre vert testét és 
kérte a birót, hogy azt a fényes kö
vet szerezze vissza a mostohájától, 
mert azt ő kapta ajándékba. A biró 
azzal küldte el, hogy jöjjön holnap, 
majd meglátja, igaz-e, amit most el
beszélt. Aztán hivatta az asszonyt. 
Hogy az mit vallott, senki sem tudja, 
csakhogy mikor az árva másnap meg
jelent, a biró durván rátámadt, pál
cával' fenyegette, ha azonnal ki nem 
takarodik a faluból.

Csalódottan indult a gyermek me
gint az erdő felé, hogy megkeresse 
Gyémántország kiskirályát. Sokáig 
kereste, sehol sem találta. Végre be
szegődött egyik faluba egy öreg em
berhez, akinek nem volt senkije, azért 
azt Ígérte neki, hogyha jól viseli ma
gát, fiává fogadja és neki adja azt a 
négy szem bárányt, amelynek őrzé
sére megfogadta.

Nem volt rossz sora a gyermeknek. 
Az öreg úgy bánt vele, mintha min
dig a fia lett volna. Csak a testvérét 
sajnálta, meg azt a fényes megder
medt cseppet nem tudta elfeledni. 
Mi lehet az ? Miért adta neki az a 
nagyszakállu, törpe emberke ? És mi
ért lett az az ő szívtelen mostohájuké ?

Egyszer csak azt hallotta, hogy az 
asszony igen meggazdagodott, amit 
valami titokzatos kincsnek köszönhet 
és hogy a biró, aki már hosszabb 
idő óta özvegy volt, elvette feleségül. 
Ezért nem talált hát ő a bírónál igaz
ságot 1 Annak magának kellett a kincs, 
ha másként nem, hát az asszonnyal 
együtt.

Már le is mondott minden remény
ről, hogy azt visszaszerezhesse, mikor 
váratlanul megjelent előtte Gyémánt
ország kiskirálya. Megint olyan szé
pen beszélt vele. Elkérdezte élete 
sorát és végül egy kis szélmalmot 
adott neki, amilyennel a gyermekek 
szoktak játszani. A vitorlája könnyű 
acélból volt és azt mondta a törpe, 
hogy ez visszaszerzi a gyémántot, 
csak vigyázzon, hogy el ne veszítse 
és ha jó sorsa lesz, a testvéréről 
meg ne feledkezzék. A kis szélmalmot 
tűzze a gomblyukába és ha forgását 
meg akarja állítani, csak érintse meg 
a kezével.

A gyermek meg akarta köszönni, 
de már nem látott sertkií. Örömmel 
hajtotta haza a bárányokat, elmondta 
az esetet gazdájának, szabadságot 
kért tőle és váratlanul otthon termett.

A falu végén fénylett egy jókora 
tó, mellette zöldéit egy szép kerek 
domb. Jól ismerte mindkettőt, hanem 
most igen elcsodálkozott, mert a 
dombon egy pompás új házat látott,
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amelynek virággal, pázsittal díszített 
udvara lenyúlt a tóra s a tavon szép 
fehér hattyúk úszkáltak. A ház kapu
jára ki volt írva, hogy itt lakik a 
biró. Abból a kis gyémántból épült 
ez a palota, amelyet a biró mindig 
ott hordott elrejtve a kalapja belse
jében.

Bement az árva a kapun egy bo
kor mögött megállt, hogy körülnézzen. 
A biró éppen egy szegény nyomorék 
koldust kergetett el, aki alamizsnáért 
fordult be hozzá. A gonosz mostoha 
pedig drága selyembe öltözve hinta
kocsiban tolatta magát a tó mellett 
s a fiú nénje pávatollból készült le
gyezővel legyezgette. Szegény leány
nak arca most is olyan szomorú és 
szelíd szeme alatt barázda van a sok 
titkon lefutó könnycsepptől.

Az asszony a kocsiban hátradőlve 
biztatja az urát és szidja a dologta- 
lan koldus népet, hogy csak abból 
akar élni, amit mások keserves fárad
sággal gyűjtögettek.

Mikor a biró pálcáját emeli a kol
dusra, kilép a gyermek a bokor mö
gül. A biró észreveszi, a koldust ott
hagyja és pálcáját megsuhogtatva a 
fiú felé siet. De amint közel ér hozzá, 
megindnl a szélmalom haragos búgás- 
sal s amint a biró rátekint, lecsapja 
a pálcát és éppen úgy hányja a ci
gánykereket, mint az az acélvitorla.

A kalapja kifordul a fejéből, a gyé
mánt csillogva előkerül.

A váratlan dolog a fiút is annyira 
megijeszti, hogy elfelejti a szélmalmot 
megállítani. A biró tehát eszeveszet
tül cigánykerekez tovább, le a tó felé, 
egyenesen neki az asszonynak, aki 
sikoltva akar menekülni, de már késő, 
az ura hintakocsistul belerúgta a tóba 
s a hullámok eltemetik őket.

A fiú bánja, hogy a szélmalmot 
előbb meg nem állította, de már nem 
segíthet a dolgon. Oda fut testvéré
hez, könnyek közt borulnak egymás 
nyakába. Végeszakadt a szenvedésük
nek. Most már ők az urak a fényes 
palotában.

A nyomorék koldust bőven ellátva 
eresztik e l; a fiú gazdáját pedig ma
gukhoz akarják venni, hogy jóságát 
meghálálják, de az nem tud megválni 
régi, egyszerű hajlékától. Megígérik 
nekik, hogy minél többször megláto
gatják, ha valami baja esik, szívesen 
ápolják. Az öreg meg, hogy szeretetét 
megmutassa, nekik adja azt a négy 
szem gyönyörű báránykát, hadd ug
rándozzanak szemük előtt a tómenti 
gyönge pázsiton.
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A világháború eseményei.
Nagyobb esemény a világháború 

harcterein az elmúlt héten nem tör
tént. De ami történt, biztató hangon 
mondja nekünk: ne féljetek, az el
lenség ereje gyengül, az Úr veletek 
van!

Galíciában és Bukovinában.
A múlt hét nevezetes eseménye 

Galíciában a Zakliein község mellett, 
Krakó és Tarnov között lefolyt harc. 
Tüzérségünk itt újra kitüntette magát. 
Gyilkos tüzelése csakhamar szét
szórta az oroszok tömör sorait, s 
az ellenséget szégyenletes hátrálásra 
késztette. Félelmetessé vált ágyúink 
fedezete mellett derék bakáink el
jutottak a Dunajec folyóig és az 
oroszok által készített fahidat szét
rombolták. Az oroszok Przemysllel 
sem boldogulnak, pedig elég sokan 
vannak. A vár biztosságáról kellő 
"módon gondoskodnak a 30‘5 centi- 
méteres mótorágyuk és mint egy bol
gár lap mondja, „a híres magyar 
baicálc.“ Az orosz a múlt héten B u
kovinában is támadólag lépett fel, de 
oly szerencsétlenül, hogy a Jakobiné- 
nél vívott két napi elkeseredett harc
ban hadtestének egész sorait elvesz
tette.

A Kárpátokban

csak kisebb csatározások fordultak 
elő, mert mint egy pétervári közle

mény megjegyzi, az oroszok e vi
dékről visszavonulnak, az Uzsok kö
rüli hegyoldalakat, valamint az Ung- 
vármegyében megszállt helyeket el
hagyják. A visszavonulás innen — 
jegyzi meg a közlemény, — minden 
nagyobb nehézség nélkül történik, 
mert az utak oly rossz állapotban 
vannak, hogy az üldözés alig lehetséges.

Lengyelországban

nagy gondot ád az oroszoknak az 
a veszedelem, mely Varsót fenyegeti. 
Közel Varsóhoz, Szochacev-nél az 
orosz hadsereg legjobb csapatait már 
elvesztette. A Skrva folyó partjait az 
egyesült német, magyar és osztrák 
seregek szívós és elkeseredett harcok 
után megszállották. A m tavai terüle
ten s a Visztula balpartján a nehéz 
ágyuk fedezete alatt mindinkább előre
nyomulnak. A megostromolt vidék 
lakossága szánalmas állapotban me
nekül a fővárosba.

Franciaországban.

A soissonsi fényes győzelem után 
egy kis nyugalom állott be a nyugati 
harctéren. A franciák és angolok vesz
tesége itt sokkal nagyobb volt, mint 
eleinte hitték. A Times azt mondja, 
hogy tisztekben és altisztekben Sois- 
sonsnál sokkal nagyobb veszteség 
érte az angolokat, mint a háború 
bármely szakában. A németek a nyu
galom idejét is felhasználják. Meg
erősítik lövészárkaikat, a meghódított

területeket védelmi művekkel ’ látják 
el. Brüsszel, környékén,, Waterloo vi
dékén, a Meuse völgyben, Namurnél 
és Liégenél már előbb jól megerő
sített táborokról gondoskodtak.

Angliában
a múlt héten nagy rémületet okoztak 
a Cuxhavenből elindult s éj idején 
némely angol város felett megjelent 
Zeppelin-léghajók. A rémület foko
zódott, majd jajveszékeléssé lett, ami
dőn a léghajókból pusztító bombák 
hullottak a meglátogatott városokra: 
Yarmouthra, Sheringshamra, Kings- 
lynnre stb. A Times szerint a né
metek így’'keresik^ ki azt az alkal
matos helyet, ahol Angliát majd leg
könnyebb módon megtámadhatják.

Más hírek.
A törökök és a velük rokon moha

medán törzsek mind több gondot 
okoznak az oroszoknak. Már előbb 
elfoglalták Ardahant, legújabban 
Tebriszt és Szalmaszt. Csapataik bent 
vannak Oroszországban s most már 
jobb utakon, könnyebben juthatnak 
előre.

Szerbiában még eddig csend és 
nyugalom van.

Apróbb hírek. Egy lengyel tábori 
rabbi írja a következőket: összeszorul 
a szívem, ha a válogatott kegyetlen
ségekről hallok, amiket az oroszok itt, 
Lengyelországban a zsidók ellen al
kalmaznak. Eddig több mint 215 köz
ségben rendeztek zsidó-üldözést.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Alapítvány. Valkó Mihály száki lakos 

elhunyt nejének, Farkas Rózának, emlékére 
100 koronás egyházfenntartási célú alapít
ványt tett a száki ev. gyülekezetnél. Mikor 
a sírkő már régen elporladt, ez az emlék
oszlop még mindig állni fog s őrzi az el
költözött kedves emlékét, nem némán, hide
gen, mint a sirkő, de maga körül áldást 
árasztva, mint elhunyt testvérünk tévé. 
Áldott legyen emléke.

Tisztviselő-választás. A detroitmichi 
evang. egyház Vályi Gusztáv lelkész elnök
lete alatt tartott évi rendes közgyűlésében 
választotta meg új tisztviselőkarát. Egyház- 
felügyelő Bors Gábor, pénztáros Horváth 
Sándor, ellenőr Bertalan János, egyházi 
jegyző pedig Kovács Ferenc lett. Kollekto
roknak megválasztattak : Lada Károly, Né
meth János, Svendor János, Vigh István, 
Samu Sándor, Bertalan János, Samu Gyula, 
Mendel Lajos, Németh György, Bognár Ist

ván, Pusztay István, Bándly István, Koncz 
János, Kövecses János, Gyömörey István 
és Vigh Géza. Az egyház presbyteriuma pe
dig, a kollektorokat is beleértve, a követ
kezőkből alahult meg : Pintér Sándor, Imre 
János, öreg Varga István, Varga János, Lada 
István, Kocsi Antal, II. Varga János, Né
meth József, Gyömörey Dániel és Vajda 
József. Az új tisztviselők beiktatása és eskü
tétele dec. hó 27-én, karácsony utáni vasár
nap délelőtt 10 órakor, ünnepélyes isten- 
tisztelet keretében ment végbe.

A  detroiti á g .Hh. evang. lu theránus férfi- 
és nőegylet évi gyűlése alkalmával válasz
totta meg az 1915-ik évi tisztikart és pedig 
a következőképen: Tiszteletbeli elnöknek 
egyhangúlag Vályi Gusztáv evangélikus 
lelkész választatott meg. Elnök: Nagy Dá
niel, álelnök: Csapó Károly, jegyző : Ko
vács Imre, p é n z tá ro k : Erdélyi Sámuel, 
pénztári titkár : Németh Sándor, levelező- 
titkár: Samu Sándor, házkezelö: Kiss Lajos, 
ajtóőr : Tóth Mihály, számvizsgálók : Ber

talan János, Vigh Géza és Pirka István, 
jótállók (trusteek): Kocsi Antal, Lada Ist
ván és Sülé Ferenc, ellenőrzők: Vajda Jó
zsef. Bors Gábor és Tóth István, magyar 
zászlótartók : 11. Varga János és III. Varga 
János, amerikai zászlótartók: Kövecses Pál 
és Vigh Géza, beteglátogatók: Gats László 
és Bándly István.

A gyékényesi ev. egyház javára a ka
rácsonyi és újévi ünnepek alkalmával a 
következők tettek alapítványt: Özv. Kiss 
Józsefné, szül. Kovács Erzsébet elhunyt férje 
emlékére 200 kor. Lőrincz András és Ko
vács Erzsébet elhunyt két fiuk és unoká
juk emlékére 200 kor. Varga József és Ri- 
tecz Katalin elhunyt leányuk és unokájuk 
emlékére 100 kor.

Az egyház alapítványai és külömböző 
alaptőkéi az elmúlt évben 927 kor 93 fil
lérrel növekedtek. A nőegylet alaptőkéje 
pedig 2 évi fennállása óta 724 kor. 07 
fillérre gyarapodott.

Az őriszigeti ág. hitv. ev. nőegylet
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az északi harctéren küzdő katonáinknak 
70 koronát adományozott. Ugyancsak Őri- 
szigeten az ág hitv. ev. hívek, gyülekezetük 
kiadásainak fedezésére 135 80 koronát ado
mányoztak.

Gyülekezeteink és a háború. Már a
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

A szerény anyagi eszközökkel, de áldá
sosán működő száki evang. nőegylet múlt 
évi jövedelmét, 60 koronát, a Vöröskereszt 
céljaira adományozta. Úgy a nőegyletnek, 
mint általában a gyülekezetnek tagjai e nagy 
idők mindennemű jótékonysági mozgalmai
ban kész örömmel s méltánylást érdemlő 
eredménnyel vettek részt. Az egyház és a 
nöegylet rendelkezésükre álló tőkéiket, 1050 
koronát, hadikölcsönbe fektették.

A  kapolcsi evang. templomban az újévi 
istentiszteleten jelen voltak offertóriuma, a 
háborúban elhalt katonák özvegyei és árvái 
javára 31 korona 98 fillért eredményezett.

A  p u sz taszen tlászlő i nöegylet gyűjtése 
hadbavonult katonák részére : Szabó Lajos- 
né 5 K, Kiss Józsefné 2 K, Szilvás Józsefné
2 K, Gergály B. Ferencné 1 K, Nándor Já
nos 5 K, Pass János 30 f, Jandó Viki 20 f, 
Vas Mibályné 60 f, Marton István 20 f, So
mogyi Mihály, Tóth István, Nagy György, 
Légrádi István 40—40 f, özv. Nagy István
ná 2 K, Péteri Lajos 20 f, Csóka Kálmán
ná, özv. Szilvás Károlyné, Takács Ágnes 
1—1 K, Csöndes József 20 f, Kerka József 
50 f, Jandó János, Bakos István 1—1 K, 
Gergaly Józsefné, Korcsmáros György 20— 
20 f, Gergály Sz. Ferenc 1 K, Kovács Ist
ván 50 f, Böröndi Anna, Pass Rozi 40— 
40 f, Borosán Teréz 60 f, ifj. Jandó János 
40 f, Bölecz Dániel, Bölecz Sándor, Kovács 
József 20—20 f, Takács Józsefné, Péteri 
János 50—50 f, Kozma Etelka 40 t, Takács 
Jánosné, Takács Kálmánná 1—1 K, Dómján 
György 2 K, Stoll József, Dómján János, 
Lancsák György 40—40 f,'Mátyás Istvánná, 
Ferenczi Kálmánná, Sándor Zsigmondné, 
Szilvás Jánosné, Kiss Ferencné, Szabó test
vérek négyen 1—1 K, özv. Nagy Istvánná 
20 K, Takács Ferenc, Gáspár Rozi 60—60 f, 
Szabó Karoly, Tóth Józsefné, Fatér István
ná, id. Péteri Istvánná 30—30 f, Takács 
Rozi 20 f, Árkos János, Horváth Pálné, 
Lancsák József 10 — 10 f. Összesen 65 ko
rona 60 fillér. Ezen összegen beszereztetett 
22 drb haskötő, 35 pár pargetkapca, 11 drb 
trikó alsónadrág, 1 drb trikóing. Az anyag 
feldolgozását a nőegylet tagjai végezték. 
Sebesült katonák számára is gyűjtött a nő
egylet, ennek eredménye: 49 ing, 24 alsó
nadrág, 22 törülköző, 22 zsebkendő, 8 kendő,
3 vánkoshuzat, 10 lepedő, 2 csomag zseb- 
rongy. Az iskolásgyermekek katonák szá
mára 4 zsák teaszederlevelet szedtek. Ka
tonák ;karácsonyi ajándékára 19 koronát 
gyűjtöttek.

Harcoló katonáink részére ajándékoztak 
(ruhanemüekre, haskötőkre) a nagygyim óti 
ág. h itv, ev hitközség nő tagjai közül a kö
vetkezők : Petter Viktomé^nöegyleti elnök, 
mint gyűjtő, Kecskés Jánosné nőegvleti 
pénztáros, mint gyűjtő 8—8 K. Kecskés 
Károlyné 6’40 K. Kecskés Dánielné 3 20 K. 
Özv. Szakái Mártonná, ifj. Kovácsis .Já- 
nosné, özv Vida Ferencné, Németh Gáborné, 
Németh Gyuláné, ifj. Szente Jánosné, Vajda 
Molnár Jánosné 3-20—3 20 K. Ifj. Szente

Józsefné 2 40 K. Felső Szente Józsefné, 
Vida Józsefné 2—2 K. Németh Pálné, Lám 
pert Ferencné, Cseszregi Károlyné, Far
kas Dánielné, id. Szente Jánosné, id. Ko- 
vácsics Jánosné, ifj. Farkas Lászlóné, Simon 
Gáborné, Vida Dánielné 1 -60—160 K. Vida 
Józsefné 1‘40 K Szente Károlyné, Kiss 
Károlyné 1'30 —1 30 K. Szente Károlyné 
l -20 K. Kuli Józsefné, Balogh Gáspárné, 
Vajda Józsefné, Mészáros Jánosné, Mészá
ros Gáborné, Tóth Lajosnó, Felső Szente 
Józsefné 1—1 K. Péci Jánosné, Hegedűs 
Lászlóné 80—80 f. M. Molnár Jánosné 60 
f. Molnár Pálné 50 f. Kalbert Istvánná, 
özv. Csatári Istvánná 40—40 f. Péci Já
nosné 20 f. Fenti összegen vásárolt ru- 
hanemüek a m. kir. honvéd laktanyába 
lettek beszállítva Pápára. A fentieken 
kívül Nagygyimót község lakói valláskü
lönbség nélkül adakoztak a sebesült ka
tonák élelmezésére : 16 zsák burgonyát, 3 
zsák babot, 6 kgr. mákot, 2 kgr. lencsét, 
90 fej káposztát, 39 drb. csirkét és 8 drb 
tojást, mely dolgok dec. hó 23-án lettek 
beszállítva Pápára, illetékes helyére.

A  nem esládonyi ev. nőegylet a nehéz idő
ben a kővetkezőképpen teljesítette eddigi 
feladatait: 500 korona hadikölcsönt jegy
zett, egy ízben 29 korona 60 fillér készpénzt 
gyűjtött a hadbavonultak családjainak se
gélyezésére, fehérnemütgyüjtött s téliruhákat 
köttetett. Éhez a következők adakoztak: 
Seregély Pálné, Kis Istvánné, Németh Jó
zsefné r. k , Csapó Józsefné r. k., Varga 
nővérek r. k , Seregély Sándorné, Mogyo
rósi Pálné, Csai Sándorné r. k., Csai Jánosné 
r. k., Németh Istvánné r. k., Boros Józsefné 
r. k., Iletting Istvánné, Ments Józsefné, özv. 
Perenyei Ferencné, Perenyei Jánosné, Boda 
Gyuláné r. k , Németh Jánosné r. k., Hor
váth Sámuelné, id. Kis Sándorné, özv. 
Magyar Ferencné r. k., Szilvágyi Sándorné 
r. k., Erős Józsefné, Csuka Istvánné, Hol- 
lósi Ferencné, Baranyai Józsefné r. k., Moór 
Rozi, özv. Joós Józsefné, Szeli Lászlóné r.
k.. Molnár Jánosné, Ménes Istvánné, Esze 
Mihályné, Teke Jánosné, ifjú Kis Sándorné, 
Kis Zsigmondné, Kis Lajosné, Slesinger La- 
josné izr., Bokor Jánosné, Horváth Véndelné 
r. k., Ruiz Józsefné r. k., Sári Vincéné r. k., 
Tót Józsefné r. k., Vinkovics Lajosné r. k., 
Császár Jánosnér.k., Kremmer Sándorné r. k., 
Takáts Erzsébet, Joós Györgyné, Barca Dé~ 
nesné, ifj. Csai Jánosné r. k., Boda Sándorné 
r. k., Rozsónits Józsefné r. k , Vinkovits Jó
zsefné r. k., alsó Horváth Istvánné, S Hor
váth Józsefné, özv. Boda Istvánné r. k., 
Sárosi Sándorné. A téliruhát megkötötték: 
Varga Irén, Perenyei Irma, Perenyei Fran
ciska, Takáts Erzsébet, Horváth Margit, 
Császár Gizella, Császár Margit, Császár 
Ilonka, Bokor Jánosné, Boda Sándorné, 
Rozman Ilona, Horváth Sámuelné, Kis Lidi, 
Kis Ilona, Kis Szabados Ilka, Kis Zsigmondné, 
Sárosi Sándorné, Ruiz Teréz, Mogyorósi 
Karolina, Seregély Erzsébet, Ménes Lina, 
Hettinger Teréz, Moór Rozi, Pártii Rozi, 
Barcza Lidi, Horváth Mári, Teke Jánosné. 
Perenyei Franciska és Moór Róza gyűjtött 
az elöljáróság felkérése folytán. A befolyt 
összegből, 73 koronából, készült 18 hósapka, 
45 pár érmelegítő, 3 pár harisnya. Az is
kolás ev. gyermekek a katonák karácsony
fájára gyűjtöttek 12 kbrona 48 fillért, amit 
a tanító egészített ki 2 korona 10 fillérrel 
14 korona 58 fillérre. Isten gazdag áldását 
kívánjuk a buzgó gyülekezetre 1

A  csöngei evang nöegylet a háború fo
lyamán a Vöröskereszt czelldömölki fiókjá
nak 193 K 50 fillért, a czelldömölki s az I

ostffiasszonyfai állomásra hadbavonultaknak 
több kocsi élelmiszert a Vöröskereszt kő
szegi kórházának nagy mennyiségben fehér
neműt gyűjtött.

Újabb gyűjtése 157 01 K-t eredményezett, 
melyből 98 K, fejenként 1 20 K-val, a cell- 
dömölki kórházakban fekvő 70 sebesült 
között az egylet megbízottai által Szilveszter 
napján kiosztatott.

Ez utóbbi gyűjtésben adakoztak: Hor
váth Zsnzsa 10 K, Fintha Józsefné 6 K, 
Bárdossy Jánosné 3 K, Varga Istvánné, 
Földes Pálné, Bókkon Mihályné, Saródy 
Lás/.lóné, Bertha Mihályné, Bókkon Rozália, 
özv. Bárdossy Józsefné, Bókkon Istvánné, 
Bárdossy Sándorné, Kováts Sándorné, id. 
Németh Józsefné, Bertha Jánosné, Bárdossy 
Istvánné, Bárdossy Györgyné, Bárdossy 
Kálmánná, özv. Weöres Sándorné, Weöres 
Gizella, Bárdossy Gyuláné, Hutter Zsig
mondné, Tóth Izabella, Esze Sándor 2—2 
K, Koronczai Károlyné L20 K, Döbröntey 
István, Báncsa Sándorné, Bognár János, 
Hollósy Karolin. Molnár Jánosné, ifjú 
Németh Józsefné, Bókkon Sándorné, Bre- 
ner Józsefné, Kótai Mihályné, ifjú Németh 
Józsefné, Nagy Jánosné, Busznyák Fe
rencné, Bogdányi Józsefné, Bókkon Erzsé
bet, Csepvegi Ferencné, Mór Sándorné, 
Gál Jánosné, Baranyai Sándorné, Baranyai 
Sándorné, Nagy Jánosné, Dóci Józsefné, 
Tamaska Istvánné, Németh Józsefné, Né
meth Lajosné, Lőke Antalné, Fülöp Sándorné, 
Bognár Lajosné, Nagy Józsefné, Barti János, 
Koroncai Istvánné, Csőre István, Czenki 
Jánosné, Kiss János, Garab Róza, Büki 
Józsefné, Nagy Istvánné, Dörnhöfer Irén, 
Gyurák Ántalné, Seregély Mátyásné, Heiner 
Margit, Nagy József, Nagy Julcsa, Seregély 
Pálné, Bokkon Sándorné, Fiiszár Károlyné, 
Lőrincz Jánosné, N. N , Kelemen Mihályné, 
Koronczai Istvánné, Bertha Károlyné, Bertha 
István, özv. Fintha Jánosné, Bognár Mi
hályné, Csőre Jánosné, Gál Lajosné, Németh 
Jánosné, Mód János 1—1 K, özv. Marton 
Elekné, Varga Mihályné 80—80 f, Szalóki 
Sándorné 70 f, Hencz Jánosné, Bognár Ist
vánné, Gömböcz Józsefné, Csőre Sándorné, 
Bókkon Pá!flé, Csőre Józsefné, Horváth 
Józsefné, 6 0 -6 0  f, Nagy Gy. János, Kele
men István, özv. Bókkon Mihályné, Kapor 
Lidi, Kóbor Jánosné, Kiss Lászlóné, Németh 
Jánosné, Remete Kálmánná, Fidler Lajos, 
Heiner Lajosné 50—50 f, Koronczai Lajos, 
Ösztreiker Sándor, Horváth Istvánné, Brau- 
müller Kálmánná, Horváth Sándorné, Bokor 
Jánosné, Koronczai Samuné Kiss Imréné, 
Nagy Gyuláné, Tatai Józsefné, Erdélyi Ist
vánné, özv. Varga Mihályné, Bagics Sán
dorné, Csepregi Lajosné, Megyeri Antalné, 
Péntek Lajosné, Molnár Jánosné, Varga 
Imréné, Kolonics Jánosné, Takács Józsefné, 
Nagy Pálné, Gréczi Józsefné, Seregély Sán
dorné, S regély Lajosné, Seregély Erzsébet, 
Bókkon Jánosné, Pákái Sándorné, Kóbor 
Istvánné, Csuka Jánosné, Tóth Sándorné, 
Varga Sándorné, Bognár Jánosné 40—40 f, 
özv. Horváth Zsigmondné, Bognár Sándorné, 
Hencz Istvánné, Vági Istvánné, Vági Józsefné, 
id. Németh Józsefné, Bokor Jánosné, Ba
konyi Pálné, Erdélyi Sándor, Lada Anna, 
Balog Jánosné, Varga Józsefné, Sebestyén 
Józsefné, Böcskőr Jánosné, Hajba Lászlóné, 
özv. Kováts Istvánné, Vacskó Józsefné. 
Nagy Sándorné, Seregély Zsófia, Kutasi 
Károly 30—30 f, Varga Józsefné, Bőczón 
Pálné, Varga Jánosné, Varga Ferencné, 
Takáts Józsefné, Bakonyi Mihályné, Németh 
Istvánné, Koronczai Lidi, Kováts Sándorné, 
Busznyák Istvánné. Horváth Sándorné, 
Pörneczi Vendel, Baranyai Jánosné, id.
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Baranyai Sándorné, Baranyai Dávidné, 
Bókkon Róza* Gőcze Jánosné, Csihar Lász- 
lóné, Németh Jánosné, Vörös Károlyné, 
Németh Istvánná, Varga Sándorné, Hencz 
Jánosné, Szatay Györgyné, Nagy Károlyné, 
özv. Bognár Mihályné, Csizmadia Istvánná, 
Babos Jánosné, Csőre Józsefné, Gosztola 
Jánosné, Seregély István, Molnár Pálné, 
Bognár Istvánná, Vida Jánosné 20—20 f, 
Böcskör Gizella 14 f, Csihar János, Csihar 
János, Patyi Sándorné, Csőre Sándorné, 
Csőre Pálné, Horváth Imréné 10—10 f. 
Összesen: 157'04 K.

A H a ra n g szó  perselye.
A HABANGSZÓ terjesatósóre eddig 

befolyt 220 kor. 60 üli. Újabban adakoztak : 
Kovács Lajos Veszprétn-Varsány 1 K, Gyurátz 
Pál Wien 1 K, Doktorics Hona Sárvár 2'10 K, 
Nagy Sándor Ponyvádpuszta 2 K, Hamariden 
Sándor Drégelypalánka 38 fill., Varga Józsefné 
Devecser 2 K, özv. Szokori Imréné Gecse 
1 K, Reisz Györgyné Budapest 1'10 K, Dr. 
Kluge Endre Pápa 2'50 K. Összesen 233 68 K .

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

K. I.-né Monor. Ugyanazt, amit nekem 
irt, írja meg a Hadifoglyok után tudakozódó

irodának, Budapest, Üllői út 1. Azok azt hi
szem, rögtön választ adhatnak arra, vájjon a 
kérdéses ezred tényleg oly nagy veszteségeket 
szenvedett-e. Ezenkívül kérje meg őket: indít
sanak nyomozást, vájjon nem került-e a hadi
foglyok közé ? A jó Isten legyen magukkal 
ezekben a nehéz időkben. — H. B. Kisten- 
gelicz. Köszönet. Kívánságához képest a 6-ik 
példányt is hozzácsatoltuk. — N. I.-né Nyír
egyháza. A címzés jó volt. Ugyanígy cimezze 
az előfizetés beküldésekor az utalványt is, ak
kor biztosan megkapjuk. — B.-né P. M. 
Dobsina. Előfizetése már lejárt. Kérjük szives 
megújítását. Az új évfolyam mindig október 
végén kezdődik. — H. L. Nagykanizsa. 
Intézkedtem. Bocsánat a tévedésért. Kevesebb 
a munkás, azok közt is új emberek vannak, 
így tehát könnyebben előfordul a tévedés, 
őszinte üdv. — Sz. I.-né ŐrS-SZŐllÖ. írjon 
a Hadifoglyok után tudakozódó irodának Buda
pest, Üllői út 1. szám alá. Ott majd megin
dítják a nyomozást. Abból, hogy a fogságból 
még nem irt, semmit sem következtethet. Ha 
Szibériába vitték, 7 hét is beletelik, míg a le
vél ideérkezik. Különben is havonként csak 
egyszer írhatnak. Az is könnyen előfordul, 
hogy egy-egy levél elvész. Csak bízzék a 
jó Istenben és várjon türelemmel. — K. I. 
Ujmalomsok. Köszönet sok fáradozásodért. 
Vájjon milyen híreket kaptok a harctérről ? 
Isten óvjon minden bajtól 1 Szeretettel. — 
HŐS magyar járőr. Névtelen dolgot sem
miképp sem közölhetünk. Ennek a versnek 
a névtelenség mellett egyéb súlyos hibái is 
vannak. — K. V. Felsőlövő. Intézkedtem. 
A kórház számára nagyon szívesen küldöm a 
lapot. Mielőbbi gyógyulást 1 Üdv. — I. I. Zsé- 
detiy. A hiba nem nálunk van. Már múltkor 
is, most is utána néztünk, de itt minden rend

ben van. Valahol a postán lesz a hiba. Újra 
utána nézetünk. Ebben a háborús világban 
ilyen zavarokat, ha kellemetlenek is, el kell 
szenvednünk. — W. G. Detroit Mich. A
levél érdekében intézkedtem. Az eddigi szá
mokért nem számítok semmit. Isten áldása 
legyen buzgó munkásságán !

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy h ird e tés  d íja : Az első 10 szó (beleértve  a vas
tag-betűs cím sort) 1 k o r. Azon tú l m inden  további 

szó közönséges be tűbő l szedve 6 fillér. 
Felülflzetők vagy  adakozók névsoránál soronként 

10 fillért szám ítunk.

A dunántúli ev. egyesület szép  színes 
konfirm ációi em lék lap ja i megrendelhetők 
K api B é la  evang lelkésznél Körm enden.
25 darab ára 5 korona. Csomagolás és posta
díj 1 korona.

Szalóky Zsigmondi
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkő raktára.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 1 6

ANGSTER JÓZSEF és FIA
otg^onaépítők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniuml éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíttatott 1867-ben.

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

A jánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezés^

O R G O N Á I K A T
a  legjutányosabb Arak mellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n l u m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 16

Árjegyzéket kliánatra Ingyen kSld az „Egyházi Mnlpar“ szerkesztősége.

S.  K O V A T S  
M E N Y H É R T
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. 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 harmóniumokát különféle nagyságban. Elvállalja 

_________ azok javítását és hangolását. 16
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Elsőrendű haranggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 15

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, 
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.
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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 ,  ir>
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo z sv á r i-u tc a  13.

Ár )»‘̂ y*ólc inffj en és bérmentve !

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szeptgottháráon.
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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 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) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

T A R T A L O M :  M adár M á ty á s:  Fohász. (Vers.) — Dr. Valkó M ik ló s  kir. törvényszéki biró: A hősök emléke. — B ojtos L á sz ló :  
Tábori levél. — Isó G ize lla :  Kórházból. — O sgyán  J á n o s :  Földrengés után. (Vers.) — € n d r s j fy  J á n o s :  Vallási vitatkozásokról. 
Háborús apróságok. — J a k a b 'J v á n : Egy gyülekezet történetéből — A világháború eseményei. — Ifj. S trá n er  V ilm os: Apró törté

netek. — Ev. galíciaiak hazánkban.

Fohász.
Keresem a.z Istent 
Fenn a mn^ns égben ; 
Pedig* itt -van közel, 
Szívem közepében.

Keresem az. Istent 
Rng.vogásbau, fényben ; 
Petiig* itt van közel 
Két szemem könnyében.

Segél.j Jó Isten, hogy 
Szívembe zart képed’ 
Tisztán megőrizzem,
Míg a földön éleit.

Könnyeimben bitem 
Fénylő szivárványa, 
Hintsen biztató fényt 
Küzdelmes pályámra.

Vész, viliar zúgása 
Nem t'süg'geszt el engem, 
Atyáin, lia megtalál 
S bízilt Kenned lelkem.

MADÁR MÁTYÁS

A hősök emléke.
Hősöknek nevezem őket, mert hő

sök azok mindnyájan, akik háborúra 
kelve a hazáért áldozzák fel életüket.

Még tart a háború. Befejezésének 
határidejét meghatározni nem lehet. 
De a történtek után annyit már bizo
nyosan tudunk, hogy nem veszünk 
el a háborúban. Hiába jött ellenünk 
az egész világnak nagyobbik fele, — 

j  a magyar, az osztrák és a német 
szövetség legyőzhetlen erőnek bizo
nyult. Amit ellenségeink oly erősen 

j  hittek és fenyegetően megjósoltak — 
j  államszervezetünk nem esett széjjel, 

hanem a nagy megpróbáltatások ideje 
alatt megszilárdult, erősebb lett, mint 
amilyennek remélni is mertük volna. 
Biztató reménységgel tekinthetünk 
a jövőbe..

Felemelt fővel és büszkeséggel kell 
elszenvednünk a gyászt.

Készséges lemondással kell fogad
nunk minden nélkülözést, amit a há- 

| ború még okozni fog.
Sirassuk meg és gyászoljuk elesett 

kedveseinket. De ne essünk kétségbe, 
, mert nem vesztek el. ők az Atyához

mentek. Megdicsőültek. Szenvedésük
kel biztosították nekünk a jövőt, a 
haladást, a megerősödést. Fiaink és 
unokáink is hasznát látják majd az 
ő küzdelmeiknek, hálatelt büszkeség
gel fognak reájuk visszaemlékezni. 
A magyar is Istennek kiválasztott 
népe. Isten akit szeret, azt megpró
báltatásnak teszi ki.

Jaj azoknak, akik gyengéknek és 
könnyűeknek találtatnak.

Ellenben siker és boldogság vár 
azokra, akik készek a próbát becsü
lettel kiállani.

Isten rendelte így és ha ő rendelte, 
akkor jól is van így, s ha az ő mun
kája, akkor nem lehet az gonosz. 
Evangélikus eg\házunk minden idő
ben megértette a történelemnek intő 
szavát, mindenkor vele haladott a 
korral. Úgy volt ez a múltban, így 
lesz a most lezajló világháborúban 
és így lesz az ezt követő jövőben is.

Tartozásaink vannak mindazokkal 
szemben, akik a harctéren a hazáért 
és ezáltal miérettünk fáradoznak, de 
fenn áll kegyeletbéli tartozásunk azok
kal szemben is, akik a harctéren a 
hazáért és közvetve miérettünk is ha
lált szenvedtek,



13Ó. HARANGSZÓ. 1915. február ?.

Ezek az események nem tűnhet
nek el nyomtalanul.

Az elesett hősök példájából örök 
időkön keresztül valamifele nevelő és 
lélekemelő hatást kell merítenünk. 
Meg kell mutatnunk a nemes példát 
azoknak is, akiknek nem adatott meg 
ezeknek a magasztos világesemények- 
hek közvetlen szemlélete, meg kell 
mutatnunk a késő utódoknak is, mit 
jelent a hazának szeretete, mit kíván 
a jó Isten azoktól, akiket a földi javak 
osztályosává tett és akiket kirendelt 
az emberi hivatásnak és az emberi 
méltóságnak emberi módon való be
töltésére.

Ilyen okokból, de meg az elesett 
hősöket méltán megillető kegyelet ér
dekében is helyénvalónak, célszerű
nek, üdvösnek tartanám, hogy a há
borúban elesett összes hitsorsosaink- 
nak a neve koruknak és katonai minő
ségüknek megjelölésével márvány- 
táblaba vésve minden illetékes temp
lomban megfelelő helyen befalazva 
elhelyeztetnék és a már vány táblának 
leleplezési ünnepélye alkalmával az 
elesett hősök egyházi szokás szerint 
gyászbeszéd kíséretében elbúcsuztat- 
nának.

Az emlék vigaszul fog szolgálni 
azoknak, akik szerettüket elvesztették. 
Vigasztalást fognak lelni abban a tu
datban, hogy szereltüknek önfeláldo
zása méltánylásra talált és az eleset
teknek dicsősége hátramaradottjaikat 
is jogos dicsfénnyel fogja beragyogni.

Ha már vissza nem adhatjuk nekik 
az apát, a férjet, a gyermeket, a test
vért, a rokont — ne tagadjuk meg 
tőlük azt a keveset, amit adhatunk.

Dr. Valkó Miklós.

T á b o r i  levél .
Galícia, január 14.

Jelen tábori levelemet a hála és 
köszönet szavaival kezdem. Hála és 
köszönet legelsősorban Nagytiszteletü 
Szerkesztő Úrnak, akinek tollából a 
„Karácsonyi üzenet“ vigasztaló sorai 
kikerültek. Hála és köszönet azután 
mindazon gyülekezeteknek, nő- bel- 
missziói egyleteknek s egyes hitbuzgó 
gyülekezeti tagoknak, akik szíves 
adományaikkal lehetővé tették, hogy 
ezek a füzetek eljussanak lehetőleg 
minél több hitsorsosunk kezébe. Kissé 
megkésve, január 1-én érkezett ugyan 
e kedves küldemény, (hiába adják 
fel jókor a csomagokat, a megérkezés 
idejét nem lehet kiszámítani 1) de azért 
nem veszítette el azt a jó hatást, amit j

előre remélt akinek lelkében eme hit
építő, szíveket a havas föld kemény 
vánkosáról ég felé emelő gondolat 
megszületett.

Este, amikor csendesedni szokott 
a harci moraj, amikor hős vitézeink 
kifáradva ledőlnek egv-két szál szal
mára a nyirkos lövészárkokban, a 
gyilkos srapnellektől védett földfede
zékekbe — akkor jutott el hozzájuk 
az otthoniak üzenete. A legtöbbje 
ébren volt az üzenet átadásakor s 
akárhánynál a hála meleg könnye 
mondta el, amit ajka kimondani nem 
tudott. Volt, aki aludt, amikor mel* 
léje fektettük a sorokat, amelyek üze
netet hoztak szép Magyarországból, 
annak a kis falunak még kisebb há
zából s annak a kis háznak még ki
sebb szobájából, ahonnét oly meg
hatva távozott s ahová nincsen nap, 
hogy el ne szállnának gondolatai. 
Fejét karjára támasztva boldogan aludt 
a hideg földgöröngyön, mint otthon 
a gádorban levő szalmás nyoszolyán 
a rozmaringos ablak alatt. Álmában 
talán épen odahaza volt. Körültekin
tett s lelke megnyugodott, mert együtt 
látta szeretett családját: nem veszett 
el egy sem azok közül. Erőt, kitar
tást merített a viszontlátás édes örö
méből. S amikor felnyitotta szemeit, 
megtalálta annak a kis szobának ize- 
netét, amelyben álmában járt s ahon
nan oly megnyugodva távozott. Neki 
most volt karácsonya. Óh, mert igazi 
karácsonyát tönkretették az emberek. 
Nem lehetett, nem ünnepelhetett együtt 
még csak álmában sem kedves övéi
vel. Megzavarták nyugalmát a gyilkos 
golyók, amelyek ott röpködtek ré
mesen feje felett; nem hallhatta 
gyermekei vidám csevegését, neki 
kitéve kellett lennie a váratlanul ér
kező haláltosztó fegyvereknek, neki 
fel kellett áldoznia legszebb estéjét 
a haza oltárán.

De most karácsonya volt. Álmában 
otthon, megerősödve a lelki találko
zástól, felébredve, kezében a vigaszt- 
adó sorokkal: „Történhetik velünk 
akármi: ma született nekünk a Meg
váltó!“

A háborús katonának is vannak 
tehát örömei. Nemcsak egy-egy falat 
kenyér, egy-egy cigaretta, lénungosz- 
tás, hanem néhány sor alakjában 
„üzenet“ hazu'ról. Nagy vígasztalás 
ilyen üzenet. A lankadni kezdő ta
gokba új életerőt ön t; fentartja a 
reményt, hogy él a szeretet az ott
honhagyottak szívében s a nagy tá
volság dacára is tudja éreztetni jól- 

i eső melegét.

Galícia 6 kilométer hosszú falujá
ban, ütött-kopott házikóban — gyer
tya világít e sorok megírásához. Ta
lán nem lesz érdektelen a nyájas ol
vasó előtt, ha ezzel kapcsolatban 
megkísérelem leírni: miként néz ki 
szobám, általában egy tiszti lakás a 
háborúban.

Sokszor így fest: alul sár, rajta 
szalma, rajta pokróc, ezen tiszt, rajta 
megint pokróc s azu'án a csillagos 
ég, de mostanában ezt a szép kilá
tást eltakarják a terhes esőfelhők. 
De néha nem ilyen szabad a kilátás, 
nem ilyen tiszta a levegő, hanem 
szobában történik az alvás. Orifinto- 
rító kellemetlen szag zarvarja ilyen
kor éjszakai pihenőnket. Az oroszok 
ittlétük alkalmával nagy kötöző hely
nek használták s a jodoform illat 
ugyancsak megtelepedett az ócska 
bútorok hasadékain, vagy pedig is
tállók voltak, amely után hasztalan 
a szellőzés.

A szobában gyertya ég, alsó végé
vel egy üres sörös üveg szájába szo
rítva és enyhe derűjét végigönti a 
szobán, láthatóvá téve, hogy ablak 
is van függönnyel. A függöny azelőtt 
egy tábori postacsomag burkolata volt, 
de miután belőle a „jó hazai“ elfo
gyott, a viaszos vászon pedig nehe
zen emészthető, tehát megmaradt s 
szoba berendezési cikké neveztetett 
ki. A vászon egyik sarka egy villával, 
a másik egy háromkrajcáros fehér
vári bicskával van a meghatározatlan 
szinü ablak rámába erősítve. A füg
göny és az ablak között van az élés
kamra. T. i. csak egy ablaküveg van; 
felesleges is volna kettő, télen úgyis 
szalmával tömik be az ablakokat. A 
szobának falai telve szent képekkel. 
Legérdekesebb köztük egy gipsz-szo
bor, amelynek kalendáriumi hovatarto- 
zandóságát szorgos kutatás után sem 
sikerült megállapítani. Lehet, hogy a 
szent Flórián, vagy a hős Koszci- 
uszkó, de lehet, hogy a bűnbánó 
Magdolna. Van még két Mária-kép 
is, de ezt nem lehet jól kivenni, mert 
közibük van akasztva egy kenyeres 
zsák és egy kulacs. A zsákból egy 
pipaszár kandikál ki, a kulacsból 
üresség.

Asztal is van a szobában, amelyről 
bajos volna megállapítani, hogy mi 
volt civilkorában; a fő az, hogy 
most asztalnak hívják. Van ágy is, 
ágynemű nincs ugyan benne, alkal
masint az oroszok vitték el, de hisz 
ez mellékes, úgysem találkozna oly 
elszánt ember, aki bele merne feküdni. 
Tehát padlóra van vetve az ágy, 
illetve csak volna, ha volna padló.
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De nincsen. Az oroszok tűzelték-e 
el vagy sohasem volt? — nem le
het tudni. Az ágy felett van az irat
tár. Legfeltűnőbb benne a mosdótál. 
Ez azért került oda, mert úgysem 
szokták használni.

Ez volna egy tiszti lakás a há
borúban. Nem egészséges, de leg
alább kényelmetlen.

Bent csend van, méla csend. Kinn 
gyors menetelés tompa moraja hal
latszik. Újoncok, felgyógyult sebe
sültek hosszú raja vonul el az ablak 
alatt. A hosszú gyaloglás kimerítette 
őket, de azért nóta fakad ajkukon 
s a szimpla ablakon behallatszik a 
jó kertaljai: „Ne sírj, pajtás, ne sírj 1 
letelik az idői* Megbecsülhetlenek 
ezek a mi jókedvű bakáink. Buda
pestiek, veszprémiek, nagykanizsaiak, 
deésiek, vasiak, az ország különböző 
megyéiből valók, de valamennyi faj 
magyar, meghal, de meg nem adja 
magát. Módomban volt megfigyelni 
a monarchia többi nemzetségeit és 
elmondhatom: legértékesebb kato
nája a monarchiának a magyar. 
Hogy tűrnek el minden fáradtságot 
s milyen a fegyelem, azt csak az 
hiszi el, aki látja. Mint egyént, en
gem nagyon érint, hogy övéimtől 
oly messze kell lennem, mint em
bernek nagyon fáj, látni embertársaim 
szenvedését, halálhörgését, vére hul
lását, de mint magyarnak mindent 
megér a tanulság. Ezután az önfel
áldozó haláltusa után csak szebb 
jövőnek kell jönnie, egy jobb kornak, 
„amely után buzgó imádság epedez 
százezrek ajakán I “

Böjtös László
tábori lelkész.

K ó r h á z b ó l .
Irta: Isó Gizella.

Arra kérsz kicsikém, hogy mesél
jek valami szépet ? No jó, ülj az 
ölembe, de ne várd, hogy mesét 
mondjak tündérkertről, aranyalma- 
fáról, aranyruhás tündérekről, csör
gősapkás bohócokról, vagy táncoló 
medvékről. Ne várd ezt kicsikém, 
most nem tudok tündérmeséket mon
dani. Most nem tudok tündérekre 
gondolni. Gondolataim a szép tün

dérországból hamarosan kirepülnek, 
elrepülnek egy egészen más világba, 
elrepülnek a küzdő harcosok, szen
vedő sebesültek, haldokló betegek 
közé.

Mert lehet-e most egyáltalában víg 
dolgokra gondolni ? Szabad-e most 
örülnünk? Mikor hangosan felkaca
gunk, nem halljuk-e rá visszhangul 
a csatában megsebesült katonák halál
hörgését, az özvegyek és árvák jaj
szavát ?

Ezért ne várj most tőlem víg me
sét kicsikém, hanem jöjj, én elvezet
lek téged képzeletben azon szegény 
áldozatok közé, akik nehéz, súlyos 
sebekkel szenvednek itthon, elvezet
lek kicsikém képzeletben a kórházba. 

*
Éjjel jártam a kórházban, a sebe

sültek között. A csendes kórtermek
ben nyugodtan pihentek a sokat 
szenvedett sebesült vitézek. Két, három 
kórterembe is benyitottunk, sehol 
semmi baj, semmi nesz. A kis éjjeli 
mécs homályosan pislogott, bágyadt 
fényt vetve a sápadt arcú sebesültekre.

Úgy el tudtam nézni a most nyu
godtan pihenő katonákat.

Milyen csendesen alusznak és mi
lyen boldogok most, mikor alusznak 1 
Égyik-másik nagyon nehéz sebbel 
fekszik itt. Ez, az ajtó mellett, ma 
éjjel fekszik utoljára két lábbal; hol
nap vágják le a jobblábát. A szom
szédja már átesett rajta. Az ő ta
karója már csonka testet fed. Annak 
a másiknak a karját lőtte át egy 
ellenséges golyó; emitt meg egy be
kötözött fejű honvéd fekszik. — 
Ennyi testi kín, testi fájdalom 1

Mentem tovább. Most olyan kór
terembe értünk, ahol egy szegény 
sebesült nem tudott aludni. Már a 
fekvőhelyén meglátszott az álmat
lanul töltött órák nyoma. Rendetlenül, 
szétszórva hevertek az ágynemű da
rabok és ő maga sápadtan ült. szinte 
megüvegesedett szemekkel bámult a 
sárga, pi-logó mécslángba. Mikor 
nyílik az ajtó, örömmel fordítja arra 
fejét, legalább az ápolónők látoga
tása egy időre elvonja gondolatát 
arról a helyről, ahova az mindig el
kalandozik és ahova pedig olyan 
fájó gondolnia. Mert ennek a szegény

szenvedőnek nem a testi kínja a leg
nagyobb.

„öt kicsiny, éhező gyermekem, 
mi lesz veletek!“ — sóhajtja, — ez 
a lőtt seb a karomban nem éget, 
nem fáj úgy, mint ahogyan a lelke- 
met, a szívemet marcangolja a fáj
dalom, ha arra gondolok, hogy az 
az öt kis éhes száj hiába kér enni I 
Ha arra gondolok, hogy fütetlen, 
hideg szobában, jéghideg kacsóikat 
kulcsolják össze és vacogó ajakkal 
imádkoznak: „Add vissza jó Iste
nünk az édesapánkat 1* Óh, hogy 
sajog a szívem, ha rájuk gondolok!“

Vigasztaltuk a szegény kétségbe
esettet, hogy majd a jó emberek 
gondoskodnak az éhező, fázó gyer
mekeiről és majd csak hazasegíti a 
jó Isten.

De mialatt vigasztaltam, valami 
keserű érzés szállta meg szívemet. 
Elgondoltam, hogy hány ilyen család 
van, ahol éhező, didergő gyermekek 
imái szállnak fel az Isten trónjához, 
— az édesapáért. Most nem kenye
ret, nem meleg szobát kérnek, ha
nem az édesapát kérik vissza. És 
vájjon nem hiaba száll-e az a sok 
ima fel az égbe ? Vájjon visszajön-e 
a várva-várt édesapa?

Rögtön elszégyeltem magam ezért 
a kishitűségért.

A másik ágyra néztem, ahol egy 
katona valami könyvet szorongatott 
a kezében. Mikor látta, hogy észre
vettem, örömmel kezdett beszélni:

„Bizony, jó az Isten 1 ezzel az 
imakönyvvel őrzött meg a haláltól I“

Néztem a könyvet, a felső táblája 
egészen át volt lyukasztva, a lapok
nak vagy fele szintén lyukas, másik 
fele kidomborítva, míg az alsó táb
lája egészen ép, sértetlen. Egy puska
golyó akadt fenn benne. Egy életet 
mentett meg ez az imakönyv. Nem 
a vallásos lélek megjutalmazása volt-e 
ez ? Jó az Isten I

E jutottunk a nehéz betegek szo
bájába. Tüdővészben szenvedő ma
gyar, bosnyák, cseh katonák feküd
tek sorban.

„Te magyarszki, voda!“ — nyög 
egy szegény bosnyák“ a szomszédja 
felé, s mutat az üres pohárra, ma
gyarázatul, hogy vizet akar; és a 
magyar katona készséggel hagyja ej

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 17
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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kényelmes fekhelyét, hogy a nálá
nál betegebbet kiszolgálja. És milyen 
elég jutalom az, mikor a bosnyák 
hálásan bólogat a fejével és hajto
gatja: „Dobró voda, dobró ma-
gyarszki.“

Egy másik szenvedő, ki szintén 
nem tud magyarul, az ujjával mu
togat, úgy érteti meg. hogy szeretné 
tudni, hány óra lehet. Mikor hármat 
mutatunk neki, sóhajtva nézett az 
ég felé, szegény arra gondolt, hogy 
milyen hosszú lesz még az idő reg
gelig! Pedig talán meg sem éri sze
gény a reggelt.

Elvégeztük az éjjeli látogatást, én 
visszamentem szobámba. A szomorú 
idők súlya ólomként nehezedik 
lelkemre. Újra magam előtt látom az 
öt imádkozó gyermeket, előbb ötöt, 
azután kétszer, háromszor, százszor, 
nagyon, nagyon sokszor öt gyerme
ket, aggódó testvéreket, siró hitveseket.

Azután magam előtt látom a csa
tatéren szenvedő sebesülteket, szinte 
hallom a puskák ropogását, ágyuk 
dübörgését. Látom féltett, forrón sze
retett kedveseinket ott a harctéren 
ezer halálos veszély között — és 
szinte kétségbeesetten kiáltok fel: 
„Uram, tartsd meg őket, mert el
vesznek r

— Akkor hirtelen magam előtt 
látom az átlőtt imakönyvet, mely 
egy szívet mentett meg, azutan 
mintha hallanám áldott Megváltónk 
szelíd hangját: „Miért féltek kicsiny 
hitüek ? 1 “

Igen, nem szabad félnünk, teljes 
hittel, bizalommal kell imádkoznunk: 
„Ha lehetséges, múljék el tőlünk a 
keserű pohár, mindazáltal legyen, 
amint Te akarod!“

*
Sírsz kicsikém ? Talán nem is való, 

hogy neked ilyen szomorú dolgok
ról beszélek. De erősítsd meg szíve
det, imádkozz hittel, bizalommal te 
is, hogy a jó Isten védje meg küzdő 
katonáinkat, hozza vissza az édes
apákat, testvéreket, hitveseket újra 
boldog családi körükbe.

Földrengés után.
Elhömpölygött a föld alatt 
A romlás, mint a könnyű gondolat, 
S Itáliában egy dús tartomány 
Romokba roskadt lángra gyulva, 
Ezerszám hever ott a hulla.

Uram, kiből minden fakad 
És aki minden vagy magad,

Látod, harcos sírt hányat ásnak 
Csatlósai a szervezett dúlásnak. 
Hallod a föld kínlódva jajdul 
Szaggatva, kit táplál, az emberfajtul: 
Óh hát a borzalomból nincs elég? 
Kezedből is, mondd, vészt kapunk-e 
Jaj annak, jaj, kit karod megver, [még? 
Mert te vagy minden fegyverek között 
A legerősebb büszke fegyver 1

Titkos erőkben küldted ránk a vészt. 
Szörnyű munkájuk porba rogyni készt; 
Óh ne emeld ránk sujtoló kezed, 
Hiszen te vagy,
Ki a zivatart is megfékezed,
S lábad a csillagok fejére hág, 
Pórázodon jár a föld és a nap, 
Pórázodon jár az egész világ!

Ne nézd a vért, a tenger drága vért, 
Mely párásán gyilok nyomán szakad; 
Ne vonj kérdőre sajgó könnyekért, 
Mellyel temetik a halottakat;
Ne kösd kévébe magzó bűneinket, 
Mint érdemeljük, ne tiporj le minket — 
Óh mert ha igaz Ítéletre kelnél,
A föld méhébe csak egyet lehelnél, 
Hogy megrázkódnék lánggal égve.
S lehányná hátáról az embert 
Szálló homokként a vak semmiségbe 1 

Osgyán János.

Vallási vitatkozásokról.
I t ta:  Endretfy János.

Nem azokról a komoly vallási vitat
kozások ól akarunk szólam, mit hívők 
folytatnak hívőkkel hitük erősítésére, 
hanem hol hivő áll hitetlennel szem
ben. Mindennapi eset. A hivő a maga 
igazát védi s támadja ellenfele néze
teit — és fordítva; megegyezésre 
rendszerint nem jutnak, de nem is 
juthatnak, hisz mélységes űr, világok 
és világnézetek választják el őket 
lélekben egymástól s közeledés nél
kül megértésről szó sincs. Mindkettő 
más fejlődésen ment keresztül, más 
levegőt szívott, más környezetben 
nőtt fel, más tapasztalatokat tett, 
következéskép lelkében másként je- 
gecesedett ki a világnézet, Istenről s 
emberről alkotott képzete.

Első megjegyzésünk ezen vitat
kozásokra, hogy nem valami kívána
tosak különösen akkor, ha rövid idő 
áll a vitatkozók rendelkezésére. Ilyen
kor, ha lehet, ajánlatos elkerülni a 
nézeteltérések megindulását. Minek ? 
Váctól—Budapestig a vonaton, vagy 
egy séta alkalmával, vagy egy láto
gatás alkalmával bajosan lehet „le
tárgyalni“ s „napirendre térni“ a

vallás igazságai fölött. Ez meddő 
próbálkozás, melynek csak éretlen s 
fanyar izű gyümölcsei lehetnek. Töb
bet ártunk vele a szent ügynek, 
mint használunk. Csak akkor érdemes 
vitába bocsátkozni, ha kilátás van 
huzamosabb elmélyedésekre s ős unté, 
komoly és mélyen járó eszmecserére. 
Máról-holnapra nem lehet az isten
telent hívővé nemesíteni s a hívőt 
istentelenné alacsony ítani; a szellemi 
élet, éppetiúgy mint a természeti, ugrást 
nem ismer, csak fejlődést. Azok va
gyunk, amivé fejlődtünk s a sírig min
dig fejlődünk: előre vagy hátra, az mind
egy, de fejlődünk. Madach, a nagy 
magyar bölcsész-költő még azt a 
merész állítást is meg merte kockáz
tatni, hogy „nem az idő halad, mi 
változunk.“ S ha ez így áll — amint
hogy áll is — hogy sohasem vagyunk, 
hanem csak mindig leszünk: csodál- 
ható-e, hogy az ötletes s rövid ideig 
tartó vallási vitatkozásokat, mint 
olyanokat, melyek az ember lelkiéleté
ben számottevő s mély barázdát nem 
hasítanak, minden körülmények kö
zött helytelenítjük ? Csak a céltudatos 
beszéd és élet, csak a célos út érde
mes a megjárásra, céltalan úton csak 
a balgatag bolyong. Pál apostol 
sem tért meg egy szempillantás 
alatt, mint azt sokan gondolják. 
Hosszú fejlődés, nehéz küzdelmek, 
belső lelki harcok, átvirrasztott éj
szakák előzték meg azt a da
maszkuszi úton történt jelenetet, 
mikor az égi szózat hallatára arccal 
a porba esett s midőn fölkelt, már 
netn mint Saul hanem mint Pál kelt 
föl, azaz megtért az Úrhoz. A damasz
kuszi jelenet csak utolsó felvonása 
volt annak az isteni színjátéknak, 
annak a borzalmasan szép tragédiá
nak, melyben a főhős elbukik, Saul 
meghal, hogy Pál Iá nemesült alakjá
ban az idő korlátáiból kilépve, az 
örökkévalóság, az Isten országa fő
hősévé magasztosu'jon. Ismerte ő 
Saul-korában is az Ürat — az ellen
ség ne ismerné ellenfelét ? — csak
hogy nem urat akart látni benne, 
hanem láncos rabszolgát, megtaposott 
fetrengő legyőzöttet a győző lábainál 
— s lett ő szolga, lett „Pál, Jézus 
Krisztusnak szolgája." (Róm. 1. 1.)

De nem aljánlatos a vallásos vi
tatkozásokba bocsátkozás azért sem, 
mert az ellenfél rendesen nem méltó 
ellenfél. Tisztelet a kivételnek. A 
hajón a pogányok közé utazó misszio- 
nárust rendesen olyanok támadják, 
kik a misszióról s a keresztyénség 
képző erejéről semmit sem tudnak; 
valamit hallottak a műveletlen népek
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értelmi s erkölcsi fejletlenségéről s 
rögtön készek olyan elveket vallani, 
hogy a pogányok a keresztyénsé- 
get képtelenek befogadni s maguk
ban életté kialakítani — tehát a 
misszió fölösleges. Az ilyen tudat
lanságon alapuló támadás arra sem 
érdemes, hogy szembeszálljon az 
ember vele. Fölösleges. Vitatkozni 
csak akkor termékeny dolog, ha az 
ellenfél legény a gáton; mankós 
koldusnak — s a tudatlan is szel
lemi koldus — kitér a bölcs s nem 
érezteti vele erejét és fölényét, leg
följebb szánakozik rajta. Az olyan 
koldusnak azonban, ki nem tudja, 
hogy koldus, sőt ellenkezőleg gőgö
sen s kihívó magaviselettel az ép 
ember jogait követeli magának, nem 
árt, ha megfelelő formában tudtára 
hozzuk, hogy ő koldus. Ilyenkor a 
hivő helyesebben jár el, ha a táma
dott pont védelmezésétől eláll s azt 
bizonyítja be ellenfelének, hogy neki 
nincs is joga támadni; támadni csak 
az támadhat, kinek fegyvere van a 
harcra. Manapság ugyanis sajnos, az a 
vélemény járja, hogy a vallás dol
gaiba mindenki beleszólhat: akár ért 
hozzá, akár nem. Érdekes, hogy éppen 
azok „vitatkoznak“ legtöbbet, kik a 
legkevesebbet értenek hozzá, kiknek 
a leghiányosabb a fegyverzetük — 
a mankót kivéve. Ha valaki a föld
műveléshez nem ért, akkor hallgat, 
mert tudja jól, hogy elhallgattatják, 
ugyanígy a természettudományokban 
hiányos ismeretekkel biró is tudja jól 
azt a szabályt, hogy hallgatni arany.
— A valláshoz mindenki erteni akar, 
még az is, ki a bibliából soha egy 
tételt sem olvasott, még kevésbbé 
alakított ki személyes életében. A 
vallás kérdéseihez boldog és boldog
talan hozzá szól s azt hiszi, hogy 
joga van hozzászólni s bölcsen be
szélt. Hogy miért van ez ? Mert nem 
veszi komolyan, hanem csak úgy 
tölületesen, mint amit komolyan nem 
is lehet venni. És ilyen a legtöbb 
hitetlen támadó; bölcs ember nem 
keresi más kárát, nem akarja a hí
vőt hitétől megfosztani, ha ugyan 
annyira, bízik hihetetlenségében. Ilyen 
támadókkal szemben helyesebben já
runk el, ha felelet és védelem he
lyett bevezetés nélkül mindjárt mi 
is támadunk, mondván : Neked ehhez 
hozzászólni nincs jogod, mert nem 
értesz hozzá. Vesd le előbb saruidat, 
mert ez a hely, hol állasz, szent hely !
— S ha sikerül megértetni a táma
dóval, hogy a vallas is tudomány, 
melyhez érteni kell, mint a többi 
tudományokhoz, sőt a legfőbb, mert

; az élet isteni tudománya, akkor 
elégedjünk meg evvel az eredmény
nyel s ne akarjunk mindjárt tovább 
menni. Elég, ha belátja, hogy nem 
volt joga hozzászólni s ha „hallga
tott volna, bölcs maradt volna“. — 
mint a latin példaszó tartja. A többi 
ebből fejlődik s magától jö n ; ha 
őszintén belátta a vallás élet-tudo
mány voltát, nem kell akkor erő
szakkal megtéríteni, maga fog ke- 
resni-kutatni az élet kútforrása után. 
És az a meggyőződés, amit az 
ember önszívén tapasztalt és élt át, 
sziklaszilárd és megdönthetetlen s 
így sokkal értékesebb, mint az, mit 
más erőszakolt reá.

Legjobb felelet a hitetlen támadó
nak : próbáld meg s aztán jer vissza 
és szólj! A keresztyépség nem tan, 
nem betű, hanem élet. Istent könyv
ből meg nem értem, csak ha éle
temben! megélem. A megváltásról 
hiába hallgatok szép prédikációkat, 
hiába olvasok vaskos köteteket, on
nan azt meg nem értem, de ha meg
próbálom. próbálok megváltott lenni 
s Jézus érdemét hitem által magam
hoz fogni s sajátommá tenni: a ho
mály derengeni kezd, megjelenik a 
hajnal bíbora, kezdem érteni, mi a 
megváltás, Isten. . .

Igen, kérdezd meg, kedves olvasóm 
hitetlen támadódtól: Megtapasztaltad 
szíveden a vallas igazságait ? meg
győződésből beszélsz ? Mert látod a 
keresztyénség ilyen tapasztalati té
nyeken alapul, nem szavakon, mint 
te gondolod. Ha nem próbáltad meg, 
nem értetted meg s ha nem értetted 
meg, akkor nincs jogod támadni! 
Menj, próbáld meg s aztán beszélj 1

És hogyha megpróbálja és elmegy 
a Mesterhez: a vak megjő látva, a 
koldus felveszi nyoszolyáját és jár 
és Saul remegve és ámulva kérdezi: 
Uram, mit akarsz, hogy cseleked
jem ? — Ez bizonnyal igaz!

Háborús apróságok.
Orosz foglyok a magyarokról. A 

magyarok lovagias gondolkodására 
és nemes szivére jellemző az a le
vél, melyet a Debreezenben elhelyezett 
orosz sebesült fogoly katonák kül
döttek otíhon lévő hozzátartozóiknak. 
A levél így hangzik: Kedves Testvé
reink az U'ban! Mi, alólirott orosz 
katonák, Debreczen nevű magyar vá
rosban vagyunk, ahol minket a leg
nagyobb gonddal ápolnak. Köszöne- 
tünket a kitűnő bánásmódért nem is

tudjuk szavakban kifejezni. Arra ké
rünk titeket, Kedves Testvérek, mond
játok meg otthon mindenkinek, hogy 
az orosz katona boldogabb a magyar 
fogságban, mint békében odahaza. 
Ha találkoztok otthon magyar fog
lyokkal, vegyétek le a kalapotokat, 
mert ők hősök a harcmezőn és nagy- 
lelküek a tehetetlen orosz sebesül
tekkel szemben. Kérjük az Istent, 
hogy a magyarokat áldja meg I Se
beink már meggyógyultak!

Vájjon irhatnának e ilyen levelet 
orosz fogságban levő szegény ma
gyar katonáink ?

*

Felszakgatott sínek. Nagy hivatás 
vár a háborúban a hidakat, vasúti 
vonalakat építő katonákra. Óriási 
erőfeszítéssel dolgoznak, hogy a ki
tűzött időre pontosan elkészülnek. 
Hiszen sokszor attól a hídtól függ 
minden. Egy lépést sem lehet előre
haladni, míg az el nem készül. Éppen 
így van a vasúti vonalakkal is. Ter
mészetes tehát, hogy az ellenség 
ugyancsak igyekezik ezt az építő 
munkát megakadályozni.

Ez a kis történet északon, Bialá- 
nál történt, a z  egyik hidászcsapat 
bámulatos gyorsan helyreállított egy 
68 méter hosszú hidat. Egy másik 
csapat egy 24 méter hosszú vasúti 
hidat javított ki s a szétrobbantott 
vaspilléreket pótolta nagy főoszlo
pokkal Ugyanez a csapat azt a fel
adatot kapta, hogy a wislokai állo
másépületet és vasúti vágányokat 
tegye használhatatlanná, hogy az 
oroszok előnyomulását így is meg
nehezítsék. A feladatot, dacára az 
oroszok rettenetes tüzelésének, dél
előtt 10 órára megoldották. Mikor 
azután gyorsan felugráltak a vasúti 
kocsikba s teljes gőzzel vissza akar
tak menni, egyszerre csak észre vet
ték, hogy az oroszok egy helyen 
felszakgatták a síneket. Mit tegyenek ? 
Ha a vonatot meg nem állítják, úgy 
az biztosan kisiklik. Ha pedig ott 
hagyják a vonatot, úgy az orosz 
túlerő megsemmisíti őket. Heves 
harc fejlődött. Az orosz csapatok 
tűz alá fogták a vonat jobb szárnyát. 
A mieink bátran viszonozták a tá
madást. Ekkor a csapat parancsnoka 
néhány elszánt katonának parancsot 
adott. Ezek a vonat mögött négy
kézláb visszakusztak a sínekhez, fel- 
szakgattak néhány darabot, azután 
előrecsusztak a megrongált pályához 
s dacára a heves tüzelésnek, nehány 
szeggel leerősítették a síneket. Né
hány perc múlva a vonat szeren-
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esésen átrobogott a veszélyes helyen 
s fütyült az oroszokra.

Az Ország-Világ rovat anyaga 
hely szűke miatt a jövő számra 
maradt.

Egy gyülekezet történetéből.
Veszprémvármegye északnyugati 

részén van Súr nagyközség. Lakos
ságának fele, több mint 800 lélek 
evangélikus.

November 29 én, ádvent első vasár
napján renovált templom- és új orgona
avatási ünnepet tartott gyülekezetünk, 
de a jelen szomorú viszonyai örömünk 
igazi emelkedettségének szárnyát szeg
ték. Gyülekezetünk is olyan helyzetbe 
került, mint Izrael népe, Nehemiás 
próféta korában: „Egyik kezével mun
kálkodik vala, a másikkal a fegyvert 
tartja vala.“ (Neh. 4. r. 17. v.) A 
templom renoválása 7174 koronába 
került s a 6 változatú új orgona 3000 
koronába. Ez utóbbit a pécsi Angster 
gyár szállította. A felavatási szertar
tást a helyi lelkész végezte.

Szegénysorsu híveink az egyház 
iránt táplált áldozatkész buzgalmuk
nak maradandó emlékét adják át az 
utódoknak, az ősöknek az egyház 
iránt érzett hűsége átplántálódott a 
mostani nemzedék szívébe is.

Ősi gyülekezetünk története azt a 
bizonyságot tárja elénk, hogy bár 
nincsenek is óriási uradalmaink, de 
él bennünk törhetetlen hit, lankadat
lan hűség, óriási akaraterő: az aka
dályok maguktól tűnnek el a meg
valósulás felé vivő úton. 1747-ben 
volt első lelki tanítója a gyülekezet
nek s húsz esztendőn keresztül zavar
talan békességben hirdették a prédi
kátorok Isten igéjét, de 1767. év áp
rilis hó 6 án megszűnt a vallás sza
bad gyakorlása, mert e napon „királyi 
rendelettel az evangélikusok imaháza 
elvétetett.“

Az elnyomatás szomorú éveiben a 
lelkész pajtájában gyűltek össze — 
az emlékek tanúsága szerint — míg 
végre a felvilágosult II. József türelmi 
rendelete nálunk is szebb jövőnek 
lett útegyengetője.

A királyi helytartótanács Pozsony
ból 1783. év december 22-iki kelet
tel : a legkegyesebb feloldás a szabad 
vallásgyakorlatra vonatkozó iratot in
tézte a gyülekezethez, mely szerint 
101 evang. család számláltatott össze 
s így engedélyt nyertek imaház épí

tésre. A II. József féle rendelet szerint 
ugyanis legalább 100 evang. család
nak kellett ott lenni, ahol templomot 
akartak építeni.

1785. év nyarán kezdtek a második 
templom építéshez s ugyanezen év 
dec. 11-én, ádvent II. vasárnapján 
tartatott benne istentisztelet Malatides 
Pál akkori lelkész vezetése alatt.

Malatides Pál utódja Halkó Sámuel 
1807-ben új orgonára való adakozásra 
hívta fel a híveket s rövid idő alatt 
444 frt. gyűlt össze.

Mivel a II. József féle rendelet to
rony és harangok nélkül engedélyezte 
csupán a templomépítést, azért súri 
elődeink is jóval az építés után, 1792- 
ben emelték a tornyot.

Turcsányi Gyula György lelkész
kedése idején 1857-ben javítani kellett 
a templom tetőzetét; a fuvarokon s 
gyalognapszámokon kívül kiadtak épí
tésre 1724 frtot.

Lehetetlen említés nélkül hagyni 
azt az eseményt, mely gyülekezetünk 
beléletére, fejlődésére is kihatott. Az 
1855. évben gróf Zichy Miklós súri 
birtokait a klosterneuburgi laterani 
szerzetezett kanonokok apátságára 
ruházta át eladás utján. A rendnek 
itt szép kastélya van. Az apátság 
általában jóindulatot tanúsított az egy
ház iránt. 1857. évben 400 frt. köl
csönt adott a gyülekezetnek.

Egy — a gyülekezet templomát 
ért — lűzvész alkalmával mutatott 
különös jóindulatot. 1882. év okt. 
1-én éjfélkor rémítő tűzvész támadt 
s pár perc alatt a lelkészlak mellék- 
épületeivel elhamvadt. A torony ki
gyulladt s a harangok megrepedve 
földre hullottak. Dacára, hogy iskola- 
építésből 1800 frt. adósság terhelte 
a gvülekezetet, mégis három, össze
sen 882 kgr. súlyú harangot szerzett 
1358 frt. értékben. Az apátság 200 
forintot és 10.000 drb téglát adomá
nyozott a csapástól sújtott egyháznak.

1883. évben Klosteritz Ubul apát 
200 kor. adományt juttatott alapítvá
nyul a gyülekezetnek, melynek kamatai 
iskolai célokra fordí tarnak. 1899 ben 
ugyanezen apát 116 koronát adott a 
gyülekezet szegényeinek.

1898 bán 1048 frt. költséggel reno- 
váltatta a gyülekezet templomát.

1911. év aug. hó 8-án a jelenlegi 
lelkész idejében az akkori apát Piffl 
Frigyes személyes bátorságával s lé
lekjelenlétével sietett segítségül. E 
nap estéjén a lelkészlak közvetlen 
szomszédságában tűzvész támadt s 
az apát maga járt elől mindenütt a 
tűzvész elfojtásánál. Ő jelenleg a bécsi 
hercegérsek s bíboros.

Sok hányattatáson és megpróbál
tatáson átment gyülekezetünk is az 
apostoli szózatot alkalmazhatja ma
gára : Háborúságot szenvedünk, de 
abban el nem hagyatunk; megaláz- 
tatunk, de el nem veszünk (II. Kor. 
lev. 49.)

Vajha a második háznak dicsősége 
nagyobb lenne, hogy nem mint az 
elsőé (Aggeusz 29.)

Jakab Iván.

A világháború eseményei.
E héten ismét a mi bátor katonáink

ról szól az ének. Az orosz óriás az 
elmúlt napokban főként velünk akart 
kikötni. De alighanem megbánta meg
gondolatlan vállalkozását. Vitéz had
seregünk útját állta mindenütt, úgy 
a Kárpátokban, mint Galíciában és 
Bukovinában, s a tervtelenül és cél
talanul ide-oda botorkáló és szeren
csét próbálgató ellenséget mindenütt 
megverte és hátraszorította.

A Kárpátokban.

Az Ung völgyében és Vezérszállás
nál az orosz nagy erővel rontott 
csapatainkra. De ezek bátran elébe 
álltak, hátrálásra kényszerítették és 
Galíciába űzték. A két napig tartó 
harcban katonáink 1050 oroszt fogtak 
el. Halottaik száma meghaladja a 
2000-et. Erre az orosz jelentés azt 
mondja: a Kárpátokban szünetelnek 
a hadműveletek. Elhisszük, hogy 
szünetelnek I A további napok még 
nagyobb eredménnyel járnak. A hi
vatalos jelentés szerint az oroszokat 
egészen kivertük Magyarországból. A 
Kárpátokban lefolyt harcokban 10.000 
orosz foglyot ejtettünk.

Galíciában, Bukovinában és 
Lengyelországban.

Mármarosból Galíciába, Nadvorna 
felé húzódott az ellenség. Rafailov- 
nál át akarta törni frontunkat, de nem 
sikerült, úgy hogy Zielonán át nagy 
veszteséggel volt kénytelen visszavo
nulni.

A Przemysl várát ostromló orosz 
hadsereg a legújabb kimutatás szerint, 
noha már elveszett kilencvenötezer 
ember, kétszázezer főből áll. És az 
eredmény ? Mindeddig semmi. Sőt a 
vár elfoglalásának lehetősége mind
inkább csökken, mert, mint szakértők 
mondják, az orosz erő Galíciában és 
a Kárpátokban szemlátomást bomlik 
és lazul.
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Bukovinában az oroszoknak nem 

volt elég az a vereség, amit Jakobéni 
és Lajosfalva környékén szenvedtek. 
Közel a román határhoz, a Kirlibaba 
felett levő szoroson újra betörtek. 
Csapataink azonban visszaszorították 
őket s a bukovinai orosz támadást 
teljesen meghiúsították. Az oroszok 
vesztesége igen nagy.

Az orosz jobb szárny Varsótól 
északra akarja a megbillent egyensúlyt 
helyreállítani. De meddő minden tö
rekvése. Támadását Gumbinnentől 
északkeletre a németek visszaverték.

A nyugati harctéren.

Ypern körül éjjel-nappal dörögnek 
az ágyúk. A tengerparton heves csa
ták folynak. A németek megszállot
ták a Reims városát körülvevő vidéket, 
mely a pusztulás és elhagyatottság 
szomorú képét mutatja.

Január 25-én a labasséci csatorna 
mellett levő angol hadállást támadták 
meg a német csapatok és 1100 mé
ternyi arcvonal szélességben elfoglal
ták, mely alkalommal 3 tisztet és 110 
főnyi legénységet elfogtak, 1 ágyút 
és 3 géppuskát zsákmányoltak. — A 
franciáktól egy 500 méter hosszú 
lövészárkot szurony roham mai foglal
tak el a hős német katonák. 1500 
francia maradt a harctéren, 1100 fo
goly került a németek kezébe.

A Kaukázusban.

Miután a törökök arcvonaluk egy 
részén az ellenséget visszaverték, 
a rossz idő miatt szünetel minden 
hadművelet.

Olaszország és Románia magatar
tásáról sokat imák a lapok. A fran
cia, angol, orosz szövetség mindent 
elkövet, hogy a maga részére nyerje 
meg őket. Romániában két párt áll 
szemben egymással. A néptömeg az 
oroszok mellett foglal állást, ezeknek 
Erdélyre fáj foguk. A nyugodtabb, 
vezető párt azt mondja, hogy Romá
niának a monarchiával kell tartania 
s Besszarábiát kell visszaszereznie, 
ahol 1V2 millió román él. Olaszor
szágról keveset tudunk, de azt még 
tudjuk, hogy ez idő szerint szövet
ségesünk.

Más hírek.
Január 24-én Helgoland közelében 

flottilla-harc volt a németek és az 
angolok között. Anglia egy páncélos 
cirkálót és két torpedózuzót veszí
tett. Ugyanilyen arányú a németek 
Vesztesége, habár a harc ezek jelen

tékeny sikerével végződött. — Afga
nisztán emirje, Habib Uláh, mint egy 
orosz lap jelenti, merényletnek esett 
áldozatul. Fia ugyanekkor megsebe
sült. — Németország hadifoglyainak 
száma a múlt év végén 8138 tiszt 
és 577.875 közember volt. A mi ha
difoglyaink száma több mint kétszáz
ezer — Lisszabonban forradalom tört 
ki. Kasztro tábornok minden hatalmat 
magához ragadott. A forradalom célja 
ismeretlen. — A francia felsőbb is
kolák tanárai közül a háború kezdete 
óta huszonötezerén vonultak hadba 
s közülök eddig háromezerötszázan 
estek el, vagy sebesültek meg. Az 
oktatás Franciaországban eddig csak
nem teljesen szünetelt. Most próbál
ják az iskolákat legalább részben 
megnyitni. — Egy ujságközlemény 
szerint a görög király ellen revolver
merényletet követtek el. Azt is olvas
tuk a lapokban, hogy Nikolajevics 
orosz nagyherceg ellen egy tiszt me
rényletet követett el. — Az oroszok
nál lőszerhiány állt be. Régi ágyú 
lövedéket, gránátot használnak s ezek 
közül sok nem is robbanik fel. — 
Németországban az eddig megjelent 
122 veszteséglista szerint 452 orvos 
esett el és sebesült meg.

Apróbb hirek.

Sztacsevben hosszunapkor tizenegy 
zsidót fölakasztottak a templomban. 
— Klodavában a két legtekintélyesebb 
zsidót, mikor éppen a templomból 
jöttek, saját házuk erkélyeire akasz
tották föl és az egyiknek a feleségét 
kényszeritették, hogy a kötelet meg
fogja. A holttesteket huszonnégy 
óráig hagyták függni és azokat min
den zsidónak meg kellett nézni. Az 
áldozatok mellére az oroszok cédulát 
tettek ezzel a fölirással: Fölakasztot
tuk, mert pénteken este nem akart 
pénzt váltani. — Skiernevicéböl kiuta
sították az egész zsidó lakosságot és 
a tízezer zsidó egy viharos szombati 
éjjelen volt kénytelen kivonulni a vá
rosból. — Behaváhan egy napon 
hetvennyolc zsidót akasztottak föl. — 
Kramostavban az oroszok fölégették 
a házakat és a kétszáz zsidó család 
nagy részét kiirtották. — Lodzban 
tizenötezer zsidót raboltak ki és tet
tek koldussá. — Sebesültek oktatása. 
Az iparművészeti iskola hadikórház 
igazgatósága szívesen kérelmezi ama 
sebesültek áthelyezését intézetébe, 
akik iparművészeti tanulmányaikat 
gyógyulásuk ideje alatt is tovább 
akarják folytatni. Eddig is több nyom
dászt, iparost és iparművészt vettek

föl az iparművészeti iskola hadikór
házába, ahol a gondos ápolás mellett 
résztvesznek a rajzórákon s a műhely
oktatásban. — Sátoraljaújhelyről azt 
írják egy berlini lapnak, hogy az oro
szok a Kárpátok mögött nagy csapat
tömegeket vontak össze. A lakosság 
azonban nyugodt. Az oroszoknak 
nincs valami könnyű dolguk Galíciá
ban. Pusztít közöttük a kolera. A 
Kárpátok innenső részén járványos 
betegség csak szórványosan fordul 
elő. — Mibe kerül a háború ? Eddigi 
jelentésekből megállapíthatjuk, hogy 
a háború naponkint körülbelül 250 
millió koronába kerül. Ez összeg 
megoszlik Ausztria-Magyarország, 
Németország, Anglia, Francia- és 
Oroszország között.

Apró történetek .
Közli: ifj. S tráner Vilmos.

Mentegetödzés. Érdekes, hogy mi
csoda ugrásokat tesznek az emberek, 
ha arról van szó, hogy valami hibát 
magukról elhárítsanak és embertár
sukra tolják. A gyermek karácsony
kor játékszert kap, de minthogy nem 
szoktatták rendre, alig Van meg, 
máris elveszett és hiába minden ke
resés, kutatás, csak nem kerül elő. 
Magából kikelve siet oda édesanyjá
hoz és így panaszkodik: „Mégis csak 
rossz kereskedő az, anyám, aki olyan 
dolgokat árul, amelyeket olyan köny- 
nyen el lehet veszíteni!“ De nemcsak 
a gyermekek tesznek így, hanem, 
sajnos, a felnőttek is. Eszembe jut az 
az asszony, ki midőn férje ruhájáról 
már ötödször pattant le a gomb, így 
fakadt k i: „Az már mégis hallatlan 
rendetlenség, hogy ez a szabó milyen 
rosszul varrta fel a gombokat; most 
már ötödször varrom fel ugyanazt a 
gombot!“ Férje erre jót nevetett s 
csak akkor jött rá az asszony, hogy 
abbeli buzgóságában, hogy magát 
mentse és a hibát a szabóra tolja, 
maga magát vádolta be. — Sokan 
majd — talán te is — ama nagy 
napon, mikor oda állanak az örök 
biró ítélőszéke elé, előhozakodnak 
kicsinyes, semmitmondó mentegetőd- 
zéseikkel. „Sokan mondják majd né
kem ama napon: Uram, Uram, nem 
a te nevedben tanítottunk-e és nem a 
te nevedben űztünk-e ördögöket és a 
te nevedben sok hatalmas dolgokat 
nem cselekedtünk-e ?„ (Máté 7, 22.) 
És sok embernek éppen ez a men- 
tegetődzés lesz a veszte és ítélő bí
rája, mert amint az Úr Jézus mondja:
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Altkor vallást teszek nékik: Sohasem 
ismertelek titeket, távozzatok el éntő- 
lem álnokságnak cselekedői!“ (Máté 
7, 23.) Azért keresztyén testvérem, 
sohase takargasd és szépítsd hibáidat, 
ne állj elő hiábavaló mentegetődzéseid- 
del, hanem valld he és lásd be bűnös
ségedet. De tekints fel egyszersmind 
arra, kiről így szól az írás: „A mi 
betegségeinket Ő viselte és a mi 
fajdalmainkat h o rdozta ...“ „meg- 
sebesíttetett a mi álnokságainkért, 
megrontatott a mi bűneinkért: a mi 
békességünk veresége vagyon Ő rajta 
és az ö sebeivel gyógyultunk meg.“ 
(Ezs. 53, 4, 5.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt 119., 105.:

Hol biblia a  házban  n incs,
’ Hiányzik- o tt a  legfőbb kincs.

Tanyát a  sátán ü tö tt ott.
De Isten nem  lel hajlékot.

Február 7. vasárnap, I. Kir. 17, 8—24.
„ 8. hétfő, Máthé 10, 34—42.

9. kedd,
10. szerda,
11. estit.
12. péntek,
13. szombat,

11, 1 — 15.
11, 16—30.
12,  1— 21. 

12, 22—37. 
12, 38—50.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

Ev. galíciaiak hazánkban.
Kevesen tudják, hogy Galíciában 

34 evang. gyülekezet van. A világ
háború valósággal elseperte őket s 
pásztorok s nyájak szétszórva élnek 
Németországban és Ausztriában. Hat 
család Pelejtén (Zemplén-megye) lakik, 
amint elképzelhető nagy nyomorban. 
Mindenfelé fordultak segítségért — 
de hiába. A hat család feje: Johann 
Rössler alulírotthoz fordult támoga
tásáért, ki az „Ev. Glaubensbote für 
die Z’ps“ című egyházi lapban közzé 
telt kérelem és szószéki hirdetés 
folytán elküldhe'te szegényeknek az 
első segélyt 100 (egyszáz) koronát. 
Mindez bizony nagyon kevés. Ha 
valaki e lap olvasói közül a szeren
csétleneken adományával segíteni 
akarna, szíveskedjék adományát hoz
zám küldeni: Hoffmann Károly ev. 
lelkész, Gölniczbanya.

( 4 A B O N A Á B A K .

A körmendi gőzmalom részvéaytársasággőz
malmából Körmend, 1915. évi febr. hó 5 én.

Búza 40.50, Ro; s 32.50 Árpa 29.—, Zab 
24.—. Az arak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

H I R D E T É S E K .

Szalóky Zsigmond
szobrász ós kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

mírkőraktáru.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 17

We l l i s c h  Bél a
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagy tiszteletű Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyom tatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy válaszokban rak
táron varrnak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb minden árban kaphatók. 
Szolid á ra k ! Pontos és gyors kiszolgálás

E

Elsőrendű harang*} ..r, «/.erei a fel
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangön tő - és 

harang fe lszere lő  gyár 16

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefou 77—61. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
munkát, u. m .: első rendű  h a ran 
gok szá llítását, régi harangok  át- 
ön tését, 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 icseré lését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t s tb . e szakba  vágó m unkát. Ju tán y o s árak, 
pontos és tisz tesség es  k iszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I 

K ívánatra s a já t költs ég e m e n utazom  a  helyszínére.
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u t ó d a t
e lső  m. kir. s z a b a d a lm a z o t t  isk o lap ad -g y ár ,

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 ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

ÁrfeuyvóU ing>'en ós 1>«‘-1-H1«-<|I -vo !

ANGSTER JÓZSEF és FIA
org-ona^pitők. ■

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mllleninmi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

A lapíttato tt 1867-ben.

Orgona-és harmonmmgyár 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 kitűnő hangú

h a r m o n l u m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató kóssülókek. 17

Árjegyzéket kívánatra ingyen kiild az „Egyházi Mfiipar“  szerkesztősége.

S. K O V A 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- 
készitésére.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 harmoniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

________________azok javtását és hangolást. 17

Nyomatott Wellisch Béla viUamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Templomban.
Nagy Isten, im' itt van, Előtted áll

néped,
Megnyitja ajakét, kérni akar Téged; 
Tégedet, akinek jósága végtelen, 
Nélküled szegény, mert oly nagyon

védtelen.

A zúgó viharban elveszne egyedül, 
Őrködjél fölötte, óh Isten, ott felül ! 
Terjeszd ki reája védő szent kezedet, 
Ne hagyd el, könyörgünk, a Te hü

népedet!
•

Némítsd el a harcok öldöklő moraját, 
Odafent északon, a délen odaát; 
Állítsd meg a sok nagy vérpatak

folyását,
Vérpatak nyomában sűrű könny hul

lását !

A béke egére ragyogtasd fel végre 
A letűnt szép napot, — ragyogjon az

fényivé!
Ragyogjon az fényivé, homályba ne

vesszen:
— Szépséges nemzetünk békében

lehessen! ! 
IMRÉK SÁMUEL.

A király a magyar
nemzethez.

A magyar király a következő kéz
iratot intézte a magyar miniszterel
nökhöz :

Az ellenfeleink ellenséges szándékai 
által reánk kényszerített és immár fél 
év óta tartó harcon végigtekintve, hálás 
szívvel emlékezem meg hű Népeim
nek ebben a nehéz időben tanúsított 
áldozatkész magatartásáról.

Méltóságteljes, komoly önbizalomtól 
áthatva, méltóknak bizonyultak e kor
szak kívánalmaihoz: abban a lemes 
lelkesedésben, amelyben fiaikat zász
lóim alá küldötték, a háborús idők 
igényeihez való készséges alkalmazko
dásban s a harc áldozatairól való oda
adó gondoskodásban ősi hazafiságuk- 
nak és állampolgári erényeiknek újabb 
fényes megnyilatkozását láthattam.

Ez a jóleső tapasztalat fokozza a 
most is annyi fényes haditett dicső
ségétől övezett hadseregembe vetett 
bizalmamat.

Kormányomnak az a törekvése, hogy 
minden erőt mindnyájunk közös cél- 

| jainak összhangzó szolgálatába bocsás

son, osztrák kormányom hasonló eljá
rásával találkozik. Vezetése alatt a 
nemzet ezután is készséggel áldozza 
vérét és valamint a haza oltárára 
szíves örömest hordozza mindvégig 
a háború súlyos terheit: bízvást re
mélem, hogy az Isten segítségével 
kivívott békében veheti el a híven 
végigküzdött harc erőfeszítéseinek, 
veszélyeinek méltó jutalmát.

Megbízom Önt, hogy ezt, legmele
gebb elismerésem és köszönetem tol
mácsolása mellett hozza a Nemzet 
tudomására.

Kelt Bécsben, 1915. év február 
hó 4-ikén.

FERENC JÓZSEF s. k.

Egy katonaorvos feljegyzéseiből.
Befújta az utat a hó!

Irta : Dr. Kovácsics Sándor jár., tb. megyei 
főorvos.

Úgy féléve már, hogy idegen or
szág uttalan utait, göröngyeit rójuk. 
Egyik nyom a másikba foly; elvész, 
mintha semmise történt volna, pedig 
történt valami: véres sorok, lapok,
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kötetek íródtak a világtörténelem lap
jaiba. . .  Ezek a sorok azonban csak 
halvány színben tudják elénk tárni 
azt a testi és lelki erőkifejtést, mely- 
lyel valójában íródtak, mellyel a gö
röngyöket rótták.

A véres nyomokat, kidült szerve
zeteket, a pusztítás üszkös, tört rom
jait most tiszta fehér hó fedi vastag 
rétegben, tán azért, hogy az emberi 
szemek-lelkek elől egyidőre elzárja a 
rettenetes vérontásokat, hogy kímélje, 
megőrizze idegeinket a súlyosabb 
feladatok végzésére.

Egész nap, egész héten hull a hó
pehely itt, ebben a völgykatlanban, 
melyben csapataink, trénjeink egy
másután vonulnak — nagy csoportok
ban — az ellenséges állások felé. . .

Szürke homály borítja a tetmésze- 
tet. A közeli hegycsúcsok nem is lát
hatók. Olyanok nagyban, mint a szá
jával lefelé fordított véka, tompa a 
csúcsa. Kevés alacsony cserje, fa bo
rítja oldalait, közben sürü hófehér 
rajta minden. A hó világa uralkodik 
most rajta, mely sokszor megfogja, 
elnyeli az egymás ellen törő fegyveres 
embereket. . .

Reggel 5 óra. Egy egészségügyi 
csapattal — mint különítménnyel — 
indulok az állásaink felé, közelebb 
az ütközet helyéhez, hogy a szállított 
vagy jövő betegek, sebesültek 8 kilo
méterrel előbb juthassanak orvosi 
segélyhez, italhoz, ételhez. Az ital: 
tea, kávé; az étel: húsleves, hús, 
szalonna. Egy kocsi és szán viszi a 
szükséges kötő- és gyógyszereket. 
Alig látunk még. Az égi testek helyett 
a földet borító hó világít, — ameny- 
nyire tud. Az ut se látszik. Az éjjeli 
hóesés egészen betakarta a csapát. 
Ismervén azonban az irányt — tér
képről, nekivágtunk, de csakhamar 
meggyőződtem, hogy erről a fehér 
lepedőről vezető s világító lámpás 
nélkül nem jutunk az úttestre. Akár
merre nézünk, olyan egyformán fehér 
minden. Semmi jel, irányító pont se
hol. Látó érzékünk homályban hagy. 
Tapintó képességünk már jobban 
útbaigazít. A hóréteg vékonyabb az 
utón. Másutt már térdig ér. Bottal 
tapogatózva keressük az utat, az 
irányt. A bot most kitűnő fegyver. 
Többet ér mint a kard. Le is került 
az utóbbi az oldalunkról. Megdőlt az 
a mondás, hogy katonának kard való. 
Csupán rohamkor lehetne róla be
szélni, de mivel akadályozza a moz
gást — rohamot nem lehet sötétben 
csinálni — horribile dictu — kard 
nélkül rohannak véreink, már az t. i., 
aki rohan s aki együtt tart itt is a

közemberrel. Szóval háborúban nem 
kell kard, legföljebb akkor hordják 
tisztjeink a hosszú kardot, mikor már 
az idők komoly járása enyhült s a 
komolyabb feladatok megoldását oly 
gyakran szemelől tévesztő „békés“ 
időbeli katonai szellem üti fel kevésbbé 
szimpatikus fejét. Ezt is megérik néha 
még itt is. Láttam egy elfogott orosz 
tisztet, kit őrjáratban fogtak el s aki 
a mi bajonettünket viselte az oldalán.

Itt egy jó szeges bot ezerannyit ér, 
mint a kard, amelytől egyetlenegy 
ellenség se ismerte meg a magyar 
virtust.

Hát így bottal tapogatva keressük 
az útat. így is alig találjuk. Hol rá
akadunk, hol eltűnik. Kacér játékot 
űz velünk. A hó is csak hull, hull 
mindsűrübben s szélirányában, a — 
szemünkben. ..  Valósággal birkózunk 
az elemekkel, a természet hófehér 
labdajátékával, fizikai erőnk teljes 
megfeszítésével dolgozunk. így is 
csiga tempóban tudunk csak haladni. 
Nincs más hátra, mint valami mó
don gyarapítanunk kell fegyvertár
sunkat. Nagynehezen elérünk egy 
házhoz, hol bajtársak kezdik az ál
mot kitörülni szemeikből. . .  Itt rek- 
virálunk lámpást. Gyertya ég benne. 
A rekvirálási képesség nagyon fon
tos. Ami háborúban a célt elősegíti, 
azt törik-szakad elő kell teremtenünk. 
A miként lényegtelen. A múltkor 25 
kilométeres útat kellett megtennem. 
A szánkám kétszer szétment s én 
ugyanennyiszer szereztem közelebbi 
tapasztalatot az anyaföld hőmérsék
letéről . . .  Szegezni nem lehetett a 
szánkót. Nem volt mivel. Az utat 
még aznap meg kellett tennem. 
Parancs, parancs 1 Nincs tovább 1 
Míg tépelődöm magamban, hogyan 
is lehetne a rozoga szánkót használ
hatóvá tennem, ott, ahol üres, elha
gyott faházak, csörgedező hegyi pa
takok, kopár hegyek s hófútta utak, 
fagyos táj volt a körülvevő környezet: 
lódobogás, zörgés hallatszik messziről. 
Katonák vezetnek lovakat. Megállí
tom őket — kötél erányában. Nin
csen náluk. Már-már csalódottan 
akarok tőlük búcsút venni, mikor 
megpillantom a lovak nyakában a 
tartóláncot. Leszedetem róluk s adok 
róla átvételi elismervényt. Félóra 
múlva vígan csúszik szánkóm a hó
fedte úton.

A rekvirált lámpás és botok se
gélyével végre rátalálunk az útra. 
Odább egyik oldalon meredek 600—800 
méteres hegyek, a másik oldalon 
meredek partu hegyi patak szegi az 
utat. A tempó azonban lassú, fogni

kell két oldalt a kocsit, szánkót. Csak 
gyalogszerrel lehet haladni. Ez se 
elsőrendű séta, mert az utat a hegy
oldalból jövő források vize itt-amott 
feláztatta, feneketlenné tette. Takarja 
a hó. Nagy gödrök hellyel-közzel. 
Az ember sohase tudja, mily mélyre 

• lép. Hol bokán alól, hol felül járunk 
a hóban, vízben, sárban. De nem 
fázunk. Izzadunk mint egy favágó, 
kinek tuskó kerül a fejszéje alá. 
Már pitymallik, mikor a legközelebbi 
szomszédos falut elérjük. Katonák 
jönnek-mennek az utcán. Sajka a 
kezükben. Viszik a mozgó konyhá
hoz, hol már kész a reggeli: kávé, 
vagy tea, többnyire rum nélkül. A 
hegyeken túl fegyverropogás hal
latszik. A lövészárkokban is megkez
dődött tehát már a rendes napi fog
lalkozás. Üdvözlik az előretolakodó 
muszkasógort. Megérdemli, amit kap, 
ha másért nem, hát — 48-ért. .  . 
Most már világos van. Biztosabban 
haladunk a hó befútta úton. Már 
látszanak az uttalan út végén hófedte, 
magasra nyúló háztetők. Kéményt 
hiába keresünk rajtuk, összes igé
nyeink végre csak arra redukálódtak, 
hogy ne kelljen füstös szobában len
nünk akkor, mikor nem kell kint 
dolgoznunk Ez se sikerült! Nyeljük 
a füstöt. Köhög, prüszköl az egész 
társaság. A háziak is, pedig ezek már 
megszokhatták. Ebben a szobában, 
melyben e sorokat irom, egy 9 éves 
tüdővészes kis leány egészsége, élete 
árán festi a komor valót. Hófútta út 
vezet erre, ahol az egészségügyi sza
bály ismeretlen. Nincs nyoma se. 
Elmosódott, eltűnt, ha volt is valaha, 
mint ahogy eltűnt előlünk az út, 
melyet befújt a hó. Bottal is alig 
akadunk rá.

Azután jönnek a betegek, a sebe
sültek. Csoportokban 10—20—30 stb. 
Ki szánkón, ki gyalog, ahogy birja. 
Magas hófujta hegyről jönnek. Se
besülten is könnyen erre felé. Ez az 
út már jó helyre vezet, ha csak 
darab időre is, oda, ahol lesz a sze
gény, sokat szenvedett harcos kato
nának meleg hajléka, puha fekvő
helye, tápláléka, oda, ahol már nem 
kell bottal tapogatózva keresni az útat, 
mint itt erre felé, ahol hó fújta be 
az utakat.

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

gőzmalmából. Körmend, 1915-ik évi február 
hó 11-én.

Búza 40.50, Rozs 32.50, Árpa 29.—, Zab 
24.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.
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Hösök tem etése.
lí (Beszédvázlat Meidlinger János címzetes őrs

vezető és Stinner György őrmester fölött. 
Elmondotta 1914. december 13-án Lajoskomá- 

romban Endreffy János lelkész.)

A la p ig e :  „Ama nemes 
harcot én megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam. Vé
gezetre eltétetett nékem 
az igazság koronája, me
lyet megád az Úr, amaz 
igaz Bíró.“ II.Tim. 4, 7—8.

Gyászoló testvéreim az Úrban!
Nagy Oroszország felől halálhíre

ket hoztak. A nagy messzeségből 
eltalált kis falunkba a gyászhír s fe
ketébe öltöztetett két szomorú csa
ládot. A közös részvét összegyűjtött 
bennünket e szent helyen, hogy 
megtegyük kötelességünket mi is 
azokkal szemben, kik megcselekedték, 
amit követelt a haza. Emlékezzünk!

Lublin felé száll a lelkünk. El
hamvadt falvak, bús romokon túl a 
sík hómező felé húz sejtésünk. A 
csatateret keressük. Ott ahol a lövész
árkok domborulnak s vércseppek 
mutatják a hadak ú tjá t... Lélelek- 
ben ott botorkálunk az idegen föl
dön, járatlan útakon. Lublin, de sok 
magyar temetője vagy I Mi a mi sí
runkat keresgéljük, hogy ráborul
hassunk utólszor, elsírni, kibeszélni 
magunkból azt a sok titokzatos és 
fájdalmasan új érzést, ami belülről 
repeszti valónkat. Ki akarjuk beszélni 
bánatunkat, hogy megüresedve meg- 
könnyebüljünk s fájdalmunk helyébe 
Isten Igéjének balzsamát csöpögtes- 
sük vérző szíveinkbe.

M. J. (19. gyalogezred) őrsvezető, 
keresztyén testvérünk sírja ott dom
borul az ismeretlen tájakon. Katona 
volt a szó nemes értelmében. Köteles
ségét megtette utolsó lehelletéig. Jó 
szüleinek írt levelében Istenbe vetett 
hitéről beszélnek sorai. Nem félt a 
haláltól, sőt elkészült reá. „Azt tar
tom, akit a hazájáért a golyó talál, 
az a legszebb halál“, így írja egyik 
levelében. Úgy van, a legszebb halál 
a katonának a harcmező — a hazá
ért. Úgy hozták hírül bajtársai, kik 
látták elestét, hogy először megse
besült a golyózáporban, de sebét 
nem ment bekötöztetni. őrhelyén

maradt tovább, hová a kötelesség 
állította. Küzdött tovább sebesülten, 
véresen. . .  s akkor jött a néki szánt 
halált hozó golyó, mely kioltotta 
életét. Hősi halált halt.

Eszembe jut az a római katona, 
akit Pompeji utolsó napjaiban őr
helyén ért a Vezúv kitörése. Tizen
nyolc évszázadja immár. Futhatott 
volna, mint a többiek, menthette 
volna életét, mint a többiek a forró 
hamu és izzó lávatemető ölelő kar
jaiból, — de nem tette. Őt őrhelyére 
állították, neki kötelessége ott ma
radni. A többiek menthetik életüket, 
azoknak nincs marasztó kötelessé
gük. Állva temette be a Vezúv gyil
kos lávája. Teste hamuvá porladt, 
de emléke megmaradt. Sisakját, lánd
zsáját, mellvértjét ma is őrzik a ná
polyi „Museo Borbonico“ csarnokai
ban. És méltán, mert igazi katona volt.

Ne aggodalmaskodjék szívetek — 
szeretett hozzátartozói, hogy meg
menthette volna tán életét, ha sebé
vel a kötöző helyre megy. Legyetek 
inkább büszkék reá, hogy hős volt, 
hogy bátor katona volt, — és Isten 
szent nevében viseljétek el hősi ha
lálát. Az ő vitéz szelleme acélozza 
bánatos lelketeket, amint a haza ol
tára tövében térdeltek s nézitek nagy 
áldozatotok jóillatú füstjét a magas
ságok felé szállani. Igen, ti már meg
hoztátok a haza oltárán áldozatotokat. 
Őt áldoztátok föl a hazáért.

Zarándokoljatok el lélekben a nagy 
messzeségben domboruló sírjához, 
hová nem vihet szerető szívetek soha 
nyíló virágot és belülről fölbuggyanó 
forró könnyeket, s halljátok meg utolsó 
búcsúszavát, mit a túlvilágról szel
lemnyelven susog felétek: „Ama ne
mes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam. 
Végezetre eltétetett nékem az igazság 
koronája, melyet megád az Úr, amaz 
igaz Bíró.“ Áment mondunk búcsú
szavára: úgy van, bizonnyal megadja! 
— Úgy akarta az isteni gondviselés, 
hogy szeretett pajtása és rokonától 
is egy alkalommal búcsúzzanak gyász- 
baborult hozzátartozói. St. Gy. (31. 
gy. ezred) honvédőrmester bajtársa 
is elhagyta a küzdő s lángbaborult 
világot a lobzowi (Krakkó mellett) 
kórházban. Az oly sok hős katonánk

közös veszedelme, a tífusz halálos 
betegsége döntötte síri ágyába. Nem 
adatott meg néki, hogy végigküzdje 
nemzetünk legendás, csodás harcait. 
Ő a némán szenvedő, halódó hősök 
közé tartozik, kik a háború súlyos 
velejáró bajainak vértanúja lett. Lel
kesedéssel, tűzzel indult neki ő is, 
amerre katonai kötelessége szólította. 
Jó szüleinek azt írta vigasztalásul — 
bátorításul levelében, hogyha veszély
ben a hon, „félreteszek minden mun
kát, hogy megvédjem a magyar hazát 1 “ 
Érezzük soraiból honfiúi lelkesedését 
és komoly erkölcsi felfogását. Nem
csak nagy hazafi, de testestől-lelkestől 
katona volt. Rövid időn belül a köz
legényből őrmester lett. Nem a lassú 
halál vértanúja akart lenni, kinek 
gondolatnak is bántó „ágyban, pár
nák közt halni meg*, hanem menni 
„védeni a hazát“, ahogy Petőfi sej
tette meg prófétai lélekkel halálát:

„Ott essem el én,
A harc mezején
Ott folyjon az ifjúi vér ki szivemből

Holttestemen át
A fújó paripák
Száguldjanak a kivívott diadalra
Ott hagyjanak engemet összetiporva !“

És mégis úgy határozta az isteni 
gondviselés, hogy a haza szenvedő 
vértanúi közé lépjen. Betegágyán is 
gyengéd szeretettel gondolt aggódó 
szüleire s úgy Íratta levelét az ápoló 
nővérrel, hogy már jobban van, hogy 
a bajon már túl van, — csak a nő
vér titokban hozzáírt sorai; jelezték, 
hogy betegsége reménytelen. . . Adjon 
Isten neki örök nyugalmat jó szívéért!

Mit mondjunk néktek jó szülők, 
testvérek, öreg szülék, közel és távoli 
rokonság, kik még messze földről is 
eljöttetek a végtisztességre, vigaszul ? 
Nem áll ellőttünk gyászos koporsó, 
hogy reá borulhatnánk, nem halljuk 
föl a dübörgő hantot az örök enyé
szet gödréből, csak lélekben sírunk, 
gyászolunk, temetünk, áldozunk a 
hősök emlékének. Áldozunk a haza 
oltárán, ezt el ne felejtsétek. A két 
bajtársat, kik egyek voltak a földön, 
együtt kísérjük át az örökkévalóságba. 
Ők ama nemes harcot már meghar
colták, futásukat elvégezték, a hitet

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 18
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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megtartották. Végezetre eltétetett nékik 
az igazság koronája, melyet megád 
nekik az Úr, amaz igaz Bíró!

A minden vígasztalások jóságos 
Istene adjon sebzett szíveitekre gyó
gyító balzsamot szent Igéjéből. A 
hősök emléke legyen köztünk áldott 
mindörökre!

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

llo l bib lia  a házban  n incs, 
H iányzik ott a legfőbb kincs. 
T anyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem le l hajlékot.

Február 14. vasárnap, I. Kor. 13, 3.
„ 15. hétfő, Máthé 13, 1—23.

16. kedd,
17. szerda,
18. csüt.
19. péntek,
20. szombat,

13, 24—43.
13, 44—58.
14, 1 — 12. 
14, 13—21. 
14, 22—36.

Szólnak a kismáli harangok.
Elbeszélés. Irta : C site Károly.

Kis Jancsi a neve a kismáli kanász- 
bojtárnak s kicsi is az istenadta, alig- 
alig nagyobb a kanásztülöknél, mely- 
lyel reggelenkint végig tülköli a falut, 
amikor ugyanis kihajtják gazdájával, 
a nagy kajla bajuszu Csőre Bindivel 
a falu sertésfalkáját a legelőre.

— Hová viszed kanászkürt azt a 
gyereket? — kiáltották reggelenkint 
az asszonynépek tréfálkozva, mikor 
kibocsátották állatjaikat a falka közé.

— Szép asszonyok, jó asszonyok 
szívébe, hogy tele rakják a fickó ta
risznyáját pogácsával, kaláccsal és 
más aféle jó gyermek-nővesztővel. 
Mert hát nőni kell a gyermeknek, 
különben nem áll ki a disznók közül, 
ha közibük téved, — mondta Csőre 
Bindi a tréfálkozó asszonynépnek.

Az öreg kanász figyelmeztetése 
eredménnyel já rt: a kis bojtár tarisz
nyájába minden reggel került valami. 
Hol az egyik, hol a másik asszony
néni csúsztatott bele mosolyogva, 
szerető gondoskodással egy kis ha
rapni valót.

— Hadd nőjjön hát a kis bojtár!
Egyik nyári reggelen azonban meg

lepetve s mélyen megszomorodva azt 
tapasztalta Jancsi, a kis bojtár, hogy 
a máskor oly duzzadt vászontarisz
nyája oly lapos maradt, mint a lapu
levél. Nem jutott most senkinek eszé
be a kis bojtár tarisznyája. De hogyan 
is jutott volna, mikor az asszonyok
nak a saját férjük, fiaik tarisznyáját 
kellett nagy útra (sokakét örök útra),

készíteni. Állatjaikat is sírás és zoko
gás közt eresztették ki a falka közé.

— Miért sirtak ma reggel az asz- 
szonyok, Bindi bácsi ? — kérdezte 
Jancsi kint az erdőn a gazdájától.

— Haj, fiam, nagy bánatjuk van 
azoknak s nagy gondban van most 
minden magyar. Kiütött a háború, 
menni kell mindenkinek a haza vé
delmére, aki csak fegyverfogható em
ber az országban. Kinek az ura, ki
nek a fia mondott istenhozzádot a 
szülői háznak s egyikük-másikuk bi
zony soha többé nem tér vissza, — 
mondta az öreg kanász a kis bojtár
jának.

— Bindi bácsi is elmegy ? — kér
dezte Jancsi nagy érdeklődéssel.

— Bárcsak mehetnék, ne volnék 
ilyen rozzant vén csont! De azért 
ha oly nagy veszélybe kerülne a haza, 
hogy én rám is szükség lesz. megyek 
én is szívvel-lélekkel 1 — felelte Csőre 
Bindi lelkesülten.

Szegény Jancsi ettől fogva vissza
esett ismét a gazdájától kapott szűkös 
kosztjára. Sokkal több gondjuk volt 
az asszonyoknak, mintsem meglátták 
volna, növekedik-e valamit a kis boj
tár ?

A következő napok egyikén újabb 
meglepetés érte Jancsit. A tréfára 
hajló gazdája így szólt hozzá reggel 
az erdőn:

— No fiam, most én magadra 
hagylak. Sürgős dolgom van otthon. 
De mire elharangozzák a delet a falu
ban, bizonyosan visszajövök, még 
pedig jó ebéddel. Táncolj örömödben, 
mert ma turósrétest süt a feleségem. 
De aztán hiba ne legyen, jól vigyázz 
az állatokra!

A kis bojtár tehát egyedül maradt 
a sertésfalkával, azaz mégsem telje
sen egyedül, mert ott volt a hű kis 
társa: a Dongó kutya. Segített neki 
az is az őrzésben.

— Hallottad, Dongó ? turósrétest 
eszünk 1 Vagyis csak én, mert neked 
nem jut abból. Hanem annál több 
kenyeret kapsz most tőlem. Sőt mind 
oda adom neked az enyémet. Nesze, 
nesze ! — hajigálta Jancsi Dongónak 
a kenyerét apró darabkákra szelve s 
gazdája utasításához híven ujjongott, 
fickándozott örömében.

A kis Dongó boldogan kapkodta 
és nyelte el a fölhajigált kenyérszelet- 
kéket. Elfogyasztotta a kis gazdája 
kenyerét. Bezzeg szeretett volna utána 
a hűs árnyékban lustálkodni. De 
nem lehetett, mert egy pár makran
cos természetű süldő minduntalan 
megakart szökni. Azokat kellett neki 
visszaterelgetni.

Jancsi tehát a jó ebéd reményében 
várta-várta sóvárogva, hogy mikor 

1 csendül meg a faluban a déli harang- 
; szó, amely meghozza neki a legked- 
j vesebb, vajmi ritkán látott, eledelét. 

Ámde a harangszó csak nem csen
dült meg, noha a nap mintha már 
delet mutatott volna. Sőt a disznók 
is ösztönszerüen elhúzódtak a delelőre 
és ami a fő, Jancsi gyomra is erősen 
bizonykodott, hogy itt a dél, az ebéd 
ideje: jó volna, ha volna egy kis ke
nyér is. Könnyebben esnék a rétesre 
való várakozás..  .

A kis bojtár mind merőbben figyelt, 
hallgatózott a falu irányában, de hasz
talan, nem hallotta a megszokott ha
rangszót, amikor buzgón imádkozni 
is szokott. A gyomra mindinkább 
zúgolódott s vádolta oktalanságáért, 
hogy a kenyerét mind a Dongónak adta.

Szegény feje, nem tudott eligazodni, 
elmúlt-e már a dél ideje, avagy ezu
tán lesz ? Inkább az utóbbit hitte s 
várta sóvárgó szívvel az édes harang
szót és gazdáját az ebéddel.

Azonközben a nap messze nyugatra 
fordult s mindinkább aláereszkedett, 
de a várva-várt, csengő:bongó harang
szót nem hozta el hozzá a langyme- 
leg déli szellő. Előbb felbukkant az 
öreg kanász szikár, botorkáló alakja 
a távolban, hozta bojtárjának a meg
késett ebédet.

— No, látod, fickó, milyen friss 
vagyok: harangozás előtt elhoztam 
számodra az ebédet: — kiáltott mesz- 
sziről mosolyogva a kis bojtárra.

— Bizonyosan el is múlt már dél,
— szólt Jancsi felcsillámló szemmel.

— Hogyan volna az lehetséges, 
mikor még el sem hangozták  a 
delet a faluban ?! mondta Csőre Bindi 
csodálkozást színlelve.

— Talán meghalt a harangozó 
bácsi, azért nem harangozhatott ma,
— mondta Jancsi, nem tudván más 
eshetőséget elképzelni, miközben só- 
váran pislantott a gazdája karján 
csüngő füleskosárra.

— Hohó, öcskös, olyan egészséges 
az Anti harangozó barátom, mint t a 
makk. Ép nálunk volt ma vendégség
ben s olyan hatalmas étvágya volt, 
hogy két tepsi rétest bekeblezett, ne
ked semmit sem hagyott.

A kis bojtár kerek arca megnyúlt 
erre s olyan nagy szomorúság rítt le 
róla, mintha csak temetésre készült 
volna.

— Ne sírj azért, lurkó, hisz’ gon
doskodtam rólad I Előre kicsentön a 
tepsiből számodra négy szelet rétest. 
Nesze, itt van a kosárban : lakmárqz- 
zál kedvedre.

- TS* ¥»
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Gyors a madár, gyors a szélvész, 
de nem volt csiga-biga a kis bojtár 
keze és szája sem. Pár perc alatt 
úgy nyoma veszett a jó turósrétesnek, 
akárcsak annak a balga dongónak, 
amely a Dongó kutya orra előtt züm
mögte a nótáját.

— Ejnye, fickó, mint látom, nem 
volt jó a rétes, mert nem kívántad 
sokáig látni, hamar elkergetted sze
med elől! — támadott az öreg kanász 
a kis bojtárra.

— Jó volt bizony, éppen azért fo
gyott el hamar, mert igen Ízlett, — 
mondta Jancsi boldog mosollyal.

— Váljék egészségedre, kis öcsém. 
Aztán mondd csak, mit szavazol ? 
Holnap harangozás előtt, vagy utána 
legyen itt az ebéd ?

— De harangoznak-e délben ? — 
kérdezte Jancsi kétkedéssel.

— Harangoznak, ahol szól a ha
rang, de a mi falunk kis harangja 
megnémult tegnap este örökre, meg
repedt két helyen is. Azt mondják 
az öreg asszonyok, hogy ez rossz 
jel, azt jelenti, hogy vége lesz a 
falunak, hazának. Az ellenség le
győzi a mi hadseregünket s elpusz
títja az országot, mint hajdanta a 
tatárok.

— Jaj, Istenem, kinek a disznóit 
őrizzük akkor! — sóhajtotta a kis 
bojtár könnybeborult szemmel.

— Oktondi vagy, fiam! Akkor 
senkiét sem őriznénk. A muszkákét 
épen nem. De nem lesz úgy: nem 
engedheti az Isten sem a magyar 
pusztulását. Az csak. a vén asszo
nyok babonás beszédje. Azért repedt 
meg a harang, mert régi, vásott jó
szág volK- Lejárt az ideje. Örökké 
semmi sem tart. Uj harang kell he
lyette, de a zsugori nép azt mondja, 
hogy míg a háború tart, nem csi
náltatnak új harangot, mert nem 
tudni mi lesz ? Kell a pénz másra.

— Hát akkor mivel harangoznak? 
Hisz' harangszó nélkül hogyan élünk ? 
Harang nélkül nem is falu a falu . . .

— Igazad van, fiam, igaz keresz
tyén ember úgy kívánja a harang
szót, mint a mindennapi kenyeret, 
— mondta Csőre egy ledöntött fa 
törzsére telepedve.

Mi tűrés tagadás, a kis bojtárnak 
nemcsak a teljes nyáron át, hanem 
azután is még sokáig kellett ebédjét 
a sóvárgó szívvel várt harangszó nél
kül elfogyasztani, noha a gyülekezet 
lelkésze gyakran átjött híveihez a 
kis» faluba s nagy harcot folytatott 
az• atyafiakkal, hogy minél előbb 
Szerezzék be az új harangot. Az 
élőknek is szükségük van rá, halott

jaikat pedig éppen nem kísérhetik ki 
harangszó nélkül az utolsó útjukra.

— Nem beteg most senki a falu
ban: nincs kilátás jóidéig halottra,
— védekeztek az atyafiak. — Vár
junk még egy kicsit, hogy mi lesz 
a háborúval ? Hátha a muszkáknak 
csináltatnánk új harangot. ..

Megjöttek azonban a hüs őszi sze
lek s pergették le az erdő fáiról a 
hervadt leveleket, de harangszót még 
mindig nem hoztak ki a faluból a 
kis bojtár fülébe, szivébe.

— Haj, Bindi bácsi, mily szomorú 
világ ez I Egy vigasztalónk volt, aki 
mindennap üzenetet hozott nekünk 
a faluból: hogy jó az Isten, mi ránk 
is gondol, vigyáz, most azt is meg
vonták tőlünk a népek. Nem is ér
demlik meg, hogy őrizzük az állat
jaikat, — mondta Jancsi keserű ki- 
fakadással.

— Az szent igaz, hogy nem ér
demlik meg, de hát ha már úgy 
rendelte az ő Isten szent felsége, 
hogy pásztor emberek is legyenek 
a világon, azért csak őrizgetünk to
vább is. Mert tudd meg azt és légy 
büszke rá, hogy az Ur Isten előtt 
első a pásztor ember. Lám, eléggé 
bebizonyította, hogy a kis Jézus 
Krisztus urunknak örvendetes szüle
tését először is a pásztorok között 
hirdette ki a mennybéli angyalaival,
— magyarázta az öreg kanász büszke 
önérzettel.

A hervadt, száraz falevelek mind 
a kopár földet borfiák már s a puszta, 
csupasz ágak dértől fehéren, csillo
gón hajladoztak a süvöltő szélben, 
mikor a kis bojtár egyik késő őszi 
reggelen bámulva nézte kint a Vá- 
rodi domboldalon, hogy a Varga 
Istókné másféléves kocája oly hatal
mas tégla lapot túrt ki az omladozó 
földből, hogy a mai korban olyant 
sehol sem csinálnak. A tégla lapot 
követte más is : olyas korsó féle, 
milyenek régi képeken láthatók, amely 
amint kijutott a lejtős domboldalra, 
gurult le a völgy felé s gurulása 
közben, csodák csodájára, pénz hullt 
ki belőle.

Nosza utána iramodott Jancsi a 
guruló kincses korsónak s amint el
fogta, sugárzó örömmel vitte a ser- 
tésfalka túlsó végében álló gaz
dájához.

— Nézze, Bindi bácsi, mennyi 
pénzt találtam! Lesz most nekünk 
is harangunk, arra adom mind.

Csőre Bindi meglepődve, kapzsian, 
gonosz önzéstől megszálltán nyúlt 
az ősi korsóhoz s már szólni akart, 
hogy ő is jussát tartja a kincs egy

részéhez, de amint meglátta a korsó 
felületén levő, régi világból való, erő
sen megbámult, bronzból készült 
pénzdarabokat, amilyeneket ő is szám
talanokat talált már és el is dobott 
pásztorkodása ideje alatt, gúnyos 
mosollyal mondta.

— No, csak add mind az új ha
rangra. Segítsd ki a zsugori közsé
get. Sőt megengedem, hogy elsza
ladhatsz vele a faluba. Azt beszélték 
tegnap este, hogy ma ismét eljön a 
tisztelendő úr, gyűlést tart az új ha
rang beszerzése tárgyában. Bizonyo
san az iskola tantermében gyülésez- 
nek. Add át ott a kincsedet. De ha
mar visszajöjj!

— Oh, be jó ember az én gaz
dám ! — rikoltotta Jancsi boldogan. 
Iramodott azonnal a faluba s lihegve 
rontott be az iskolaterembe, ahol 
már fél óra óta buzdította a lelkipásztor 
az egybegyült híveket.

— Tessék, tisztelendő úr, haran
got hoztam. ..  vagyis csak az árát, 
egy korsó pénzt. Az erdőn találtam.

Azzal a kis bojtár az asztalra he
lyezte a korsót.

Szenvedélyes régiségkutató volt 
a lelkész s annál inkább nagy öröm
mel, csodálattal kapta kézbe a súlyos, 
római korból maradt, ritka becses 
ősi portékát. Majdan pedig kiborí
totta a korsó tartalmát az asztalra, 
melynek fenekéről aranypénz is ke
rült elő.

— Mily sok s értékes kincs ez 
it t! — csapta össze két kezét a lel
kipásztor s boldogságban úszó szeme 
a kis bojtárt kereste, de az nem 
volt már ott, visszairamodott az 
erdőszélre.

— No, lássák, milyen az igazi 
áldozatkész vallásos lélek I Minden 
vagyonát, kincsét odaadta az a sze
gény árva gyermek a szent célra, 
amire kigyelmetek pár koronát sem 
akarnak áldozni! — szólt a lelkész 
mély lelki megindulással az ámuló, 
bámuló atyafiakhoz.

A ritka szép s nemes példa meg
hatotta a híveket, egyhangúlag ezer 
koronát szavaztak meg az új ha
rangra. S egy hó múlva már helyén 
állt az új harang, azaz nem is egy, 
hanem kettő: egy kisebb és egy 
nagyobb, mely utóbbi a kis bojtár 
ajándékából került ki.

Szükség is volt már a harangra. 
Szomorú hírek érkeztek messze tá
volból a faluba. Kis Páték kapták az 
első szomorú értesítést, hogy a dél
ceg legény fiúk meghalt a harctéren 
kapott sebe miatt a híres Bécs vá
rosának egyik kórházában. Bizonyos,
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hogy szólt a hős Kis Peti temetésén 
valamelyik bécsi harang, de hát 
mégis csak vigasztalóbb az, ha az 
ottani, édes szülőfalui harang elsi
ratja. ..

A dermesztő téli szelek gyakran 
vitték ki az erdőszélre a kis falu 
harangjainak hőst sirató, szívig ható 
hangjait s ilyenkor az öreg kanász 
búsan szólt a kis bojtárjához:

— Hallod, Jancsi ? Szól megint a 
harangod I Ismét kevesebben vagyunk 
eggyel a faluban s annyival is keve
sebb a magyar.

Persze, hogy hallotta a kis bojtár 
is, hisz' sipkáját lekapta már a fe
jéről s buzgón, áhítattal imádkozott 
a falu felé fordulva.

Szom orúság földjén.*)
Viharoktól hányt, szomorúság földjén 
Nincs vígalom és nincs farsangi nász; 
Könnyek peregnek mélabús szemekből,
S a szívekben úr lett a néma gyász.

E gyász régi, — bár kissé elmosódott! 
(Sok vidám dal hangzott el azóta.)
Nem hangzik fel most a sok víg kacagás, 
S nem csendül meg oly gyakran a nóta.

A nóta elhalt. Nincs pompa, cifraság,
Csak fájó könnyek árja tör elő.
Boldog nép! ki most, — csendben könnyezni

tud, —
Van abban még hit, érzés és e rő !

Csak sírjatok hát, — amíg Páris mulat ! — 
Nő a könnyekkel öntözött virág:
Vérünktől lesznek pirosak bimbói,
(Majd sírnak a könnyelmű franciák.)

S meg lesz oldva létünk problémája, 
Zajos lesz a vadvirágos határ;
A mezőn felhangzik lágyan, epedön : 
„Cserebogár, sárga cserebogár!“

A Kárpátoktól le az Aldunáig,
Népmilliók, — kik lakják e hazát,
Ha jő a hijnök, — mert hisz’ jönni fog — 
Fölemelt fővel, büszkén lesik szavát.

. . . Könny- és lázmarta szomorú szemekből 
Ne sírjon ki a gond, a búbánat;
Jön a boldogság szép fehér galambja,
Hoz friss babért, zsenge pálmaágat . . .

Fölemelt fővel, büszke önérzettel,
Bús szemeknek megvillan sugára;
És míg egy könnycsepp, — örömök köny-

nyéből, —
Felelet lesz a hírnök szavára . . .

Gyűrik György.
*) Az egyik  katonam ozgó-kórházból kap tuk  ezt 

a verset.

A háború humora.
Furcsa magyar nevek. Nehéz dolog 

az a levélírás, különösen ha orosz 
tisztek és hivatalnokok vizsgálják át

a levelet és ha azokat egy egy fogoly
táborból írja a szegény magyar ka
tona. Ilyenkor csak a csalafintaság 
segít rajta. Az igazat nem írhatja meg, 
de azért mégis csak fúrja az oldalát, 
hogy övéinek igaz képet fessen sor
sáról. Az életrevaló magyar katona 
azután úgy segített magán, hogy ilyen
forma levelet küldött haza érte aggódó 
szeretteinek: Édes jó apám! Szívből 
kívánom, hogy jelen írásom jó egész
ségben találja, valamint én is jó egész
ségben köszöntőm a napot. Sebeim 
már meggyógyultak s az oroszok na
gyon emberségesen bánnak velünk. 
Velem együtt fogságba került Kosz
tunk Komisz pajtásunk. Parancsno
kunk is derék ember, egészen olyan, 
mint otthon a Goromba Részeg.

*

A dinár és a korona. Egy meg
szállt szerb falu parancsnoksága ren
deletet adott ki, hogy mindenkinek 
muszáj elfogadni a dinár mellett a 
koronát és a para mellett a fillért. 
Másnap sopánkodik az egyik tiszt:
— Nagy baj van a pénzekkel kegyel
mes uram. — Micsoda? — pattant 
fel a parancsnok. — Csak tán nem 
merték megtenni a szerbek azt, hogy 
nem fogadják el a mi pénzünket ? 
Azt nem — felelt a tiszt, — de nem 
fogadják el a halálos ítélettel fenye
getésre sem — a saját pénzüket.

*
A csoda. Gyakori a háborúban, 

hogy megcsalják az embert érzékei. 
Akárhány legényről hozták a cimbo
rái azt a hírt, hogy elesett, látták, 
amint el is temették és az a cimbora 
ma is él.

Egyik vidéki városban a sebesül
tek közül a lábbadozók szabadságot 
kaptak és villamoson igyekeztek a 
városba. Közben persze a villamoson 
beszéddel gyilkolták a civil-hallgatók 
szívét.

— Úgy biz a — kezdte az egyik,
— annyian elestek, hogy alig maradt 
közűlök hírmondó.

És egy egész sor elesettet említ, 
de legyilkolt egész ezredeket és had
osztályokat a derék Háry János. A 
hallgatóság közül egy tiszt érdeklődni 
kezd.

— Nem tudod fiam X. Y. főhad- 
nagygyal mi van a z.-i ezredből ?

— Elesett.
— Honnan tudod ?
— Honnan ? Magam látlam.
— Meg is halt?
— Meg az szegény. Én temettem el.
A tiszt elmosolyodott.
— Láttál-e már fiam csodát?

— Nem én még soha.
— Akkor nézz rám, mert én való

ságos csoda vagyok. Élestem, láttad. 
El is temettél. És mégis itt vagyok. 
Ez már csak — csoda.

A világháború eseményei.
A lefolyt hét a biztató sikerek hete 

volt. Nagy csaták vihara nem dúlt 
egyik harctéren sem. De meglátszott 
minden hadiműveletnél, hogy ellenfe
leink már-már belefáradtak a félév 
óta tartó sikertelen küzdelembe, míg 
a mi derék csapataink szövetségesünk 
vitéz seregeivel együtt mind több és 
több eredményt tudnak felmutatni.

A Kárpátokban.

Örömmel jelentik lapjaink, hogy a 
Kárpátok egész hegylánca már a mi 
csapataink birtokában van. A fagyos 
idő beálltával az orosz katona nem 
bújhat a föld alá. A mi ágyúink sem 
akadnak meg a feneketlen sárban. 
Megjött a nyílt téren való küzdelem 
ideje. Itt pedig a magyar katona erő, 
bátorság s kitartás dolgában messze 
túlhaladja az orosz katonát. így esett 
meg e hó elején, hogy vitéz seregünk 
a betörő oroszokat a toronyai vona
lon folytonosan üldözve s Galíciáig 
kergetve, Viszkov és Ludvikovka ga
líciai községeket elfoglalta. Azonban 
az orosz hadvezetőség sokkal fonto
sabbnak tartja a Kárpátok szorosainak 
birtokát, semhogy azokról egykönnyen 
lemondana. Innen van, hogy a kiker
getett oroszok a határon túl rendesen 
összeszedelőzködnek és alkalomadtán 
újra betörnek a Kárpátok hegyes-völ- 
gyes vidékeire. De vesztükre, mert 
vitéz csapataink nem hiába állnak 
őrt az ország határán. Fontos mun
kájukban híven támogatják őket de
rék szövetségesünk harcban edzett 
katonái. Azonban az orosz erő úgy 
látszik, napról napra hanyatlik. Fran
ciaországban és Angliában már szóvá 
tették, hogy Oroszországtól többet 
vártak, mint amennyit tett. Másutt 
is beismerik, hogy az orosz haderő 
most már, öt hónap után, nem kezd
het újabb támadást. Most csak véde
kezésre van utalva. Ez a magyará
zata annak is, hogy seregük egyrészét 
Przemysl alól Bukovinába küldték.

Porosz- és Lengyelországban.
Kelet-Poroszországban, a Memeltől 

délre, az oroszok megtámadták a né
met hadállásokat. De támadásuk oly 
gyenge volt, hogy a német csapatok
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könnyen elbántak velük. Véresebb 
összeütközés volt Lengyelországban. 
Sohacevtől délre és Bolimovtól keletre. 
E vidékre egyesítette Hindenburg 
félelmetessé vált seregét s várja az 
alkalmas időt, amidőn teljes erővel 
rajtaüthet az ellenségen.

A nyugati harctéren

nevezetesebb esemény volt február 
3-án a franciák három sor lövész
árkának elfoglalása a németek által 
három kilométernyi szélességben 
Saint-Ménéhould-tól északra. Ezen 
esemény fontosságát fokozza az a 
körülmény, hogy a németek győzel
mük folytán kivergődhettek az Argon- 
nok hátráltató rengetegeiből, másrészt 
a francia frontot három kilométer 
szélességben megszakították. A fran
ciáknak egyébként is nagy vesztesé
geik voltak.

Anglia

újabb segítő-csapatokat szállított át 
Franciaországba. Nagy kárt alig fog
nak tenni a németek jól szervezett 
hadseregében. Másrészt Angolország 
kiadta a jelszót, hogy Németországot, 
Ausztriát és Magyarországot ki kell 
éheztetni. Erre a német hadvezetőség 
azzal felelt, hogy búvárhajókat kül
dött Anglia kereskedelmi hajói ellen. 
A szigetország most már az ámítás 
dísztelen fegyverének használatától 
sem riad vissza. Titkos rendeletben 
utasította hajóparancsnokait, hogy a 
hajókról az angol lobogókat vegyék 
le és tűzzék ki a semlegesek zász- 
lait. Németország felelete e nagyhata
lomhoz nem méltó eljárásra az volt, 
hogy harctérnek nyilvánította a Nagy- 
britannia és Írország körüli vizeket 
az egész angol csatornával együtt s 
kijelentté, hogy február 18-adikától

kezdve a németek elpusztítanak min
den kereskedelmi gőzöst, amely e 
harctérre érkezik.

Más hirek.
Pétervárról jelentik, hogy az orosz 

támadás most Tilsit ellen irányul, 
mert a német hadállás a Mazuri ta
vak körül nagyon erős. — A szerb 
hadsereget sorozás utján újjászervez
ték. Most 220.000 ember alkotja. 
Orosz 18 ezer van benne. — A leg
utóbbi harcokban négy angol tábor
nok elesett, tiz pedig megsebesült.
— A skandináv államok tiltakoznak 
Anglia azon bejelentése ellen, hogy 
a semleges kikötőkbe irányuló buza- 
és lisztszállítmányokat le fogja foglalni.
— Kairóból jelentik, hogy az ellen
ség alig tizenöt kilométernyire van a 
szuezi csatornától. A tengerpart Ela- 
risz-tó 1 az elárasztott területig az el
lenség kezében van.

Az e g y h á z  köréből.
A körmendi evang. gyülekezet február 

7-én tartotta évi közgyűlését, melyen K a p i 
Béla lelkész részletes jelentésben beszámolt 
az elmúlt esztendő eseményeiről. A vallásos 
élet és buzgóság szép bizonyságaiban gaz
dag a letűnt év. A templomlátogatás emel
kedett. A háború kitörése óta külön szerda 
esti istentiszteletek vannak. A böjti idő
szakban tartott vallásos estéket nagy ér
deklődés mellett tartották. A lelkész az 
összes hadbavonullakat számon tartja s 
így a velük érintkezés, imádságos könyvvel, 
vallásos iratokkal ellátásuk lehetővé van 
téve. Éppen így az itthonmaradottak segé
lyezése ügyét, vagy az eltűntek nyomozá- 
zását is a lelkész végzi. A nőegyletek áldásos 
munkát fejtettek ki. A körmendi nőegylet 
80 katonának téli ruhát készített, az itthon
maradottak segélyezésére 200 koronát adott, 
s 300 példány Karácsonyi üzenetet küldött 
a táborba. A nádasdi, szarvaskendi, hegy- 
háthodászi nőegyletek 50—50 példány Lelki 
Fegyvert s 300—300 példány Karácsonyi 
üzenetet küldtek a táborba. A gyülekezetből 
három tanító küzd a harcme/őn : Dávid Já
nos és Töpfer Gyula körmendi, Mcsterházy 
Imre nádasdi tanítók. Utóbbi súlyos srap- 
nell sebesülése miatt egy évre szabadságot 
kapott. Az iskolákban a tanítás zavartala
nul folyik. A körmendi iskolában Balogh 
Sarolta oki. tanítónő és a lelkész végzik a 
tanítást. A nádasdi iskolában 38 évi áldá
sos munkálkodás után nyugalomba vonult 
M. Nagy Bálint tanító, kit a gyülekezetben 
szerzett érdemei elismeréséül a gyülekezeti 
közgyűlés lelkesen ünnepelt s a presbité
riumba választott be. — Bizalommal üdvö
zölte a közgyűlés az ő helyébe megválasz
tott Mesterházy Imrét s a második tanítói

állásra megválasztott Mesterházy Imrénét. 
— Örömmel értesült a közgyűlés a szarvas
kendi leányegyház lelkes buzgóságáról, 
mellyel Somogyi Béla tanító különösen 
az ifjúság egyesítésében ért el szép sikere
ket. Eredményes munka folyik a hegyhát- 
hodászi leánygyülekezetben is. — Az el
múlt év statisztikai adatai a következők : 
Született 40 fiú, 39 leány =  79; Konfir- 
máltatott 25 fiú, 31 leány =  56 ; Ur aszta
lához járult 483 férfi, 549 nő =  1032 ; Egybe
kelt 12 tiszta, 8 vegyes pár =  20 ; Meghalt 
22 férfi, 15 nő =  37. Egyházi fentartási 
alapra önkéntes adományként befolyt 411 
korona. — Lang Rezső pénztáros a gyü
lekezet számadásait terjesztette elő. E sze
rint a gyülekezet bevétele 13.234-28 K. Kia
dása 12.754 77 K, pénztári maradványa 
48851 K. A gyülekezet alapítványainak 
összege 36.639-56 K. A gyülekezet tiszta va
gyona 17.3162-07 K. Ez évi értékszaporulata 
2734-44 K. A közgyűlés úgy Lang Rezső 
pénztárnoknak, mint Krautsack Henrik fő- 
gondnoknak köszönetét szavazott. — A lel- 
készi jelentéssel kapcsolatban kegyelettel 
emlékezett meg a közgyűlés dr. Diénes Elek 
elhunyt felügyelőről s emlékét jegyzőkönyvé
ben megörökítette. Egyszersmind kimondta, 
hogy a tisztujitást békességesebb időre ha
lasztja. Isten áldását kérjük a gyülekezet 
további munkálkodására 1

Vallásos alkalmi iratok. A z  u j  élet 
igéje c. alatt Pröhle Károly soproni theol. 
akad. tanár lelket erősítő alkalmi egyházi 
beszédet adott ki. Hitépítő, gondolatot éb
resztő és lelki támaszt adó munka, mely 
a háború zúgó viharában az Isten örökké
való világkormányzását tárja elénk. Ára 
16 fillér, 50 drb. 7 K, 100 drb. 12 K. Ugyanő 
kiadta a H áború és va llás  c. iratát, mely 
feleletet ad arra a kérdésre: Hogyan éljük 
át ezt a nagy időt ? Ára 20 fillér, 50 drb.

8 K, 100 drb. 15 K. Mindkét füzet tiszta 
jövödelme a harctéren elesettek özvegyei 
és árvái javára folyik be.

Csendes hangok a háború zajában. Beszé
dek és imák. Irta V idovszky K á lm án  főgimn. 
vallástanár. Ára 1 K 50 f. Lelket nyugtató, 
szép egyházi beszédek és imák, melyek a 
nehéz megpróbáltatásban Isten felé irányít
ják a figyelmet.

Sebesültek gondozása. Az ausztriai 
kórházakban fekvő evang. sebesültek lelki 
gondozására az evang. egyház Pröhle Károly 
soproni theol. akad. tanárnak és Báró 
Podmaniczky Pál felsöszelii evang. lelkész
nek megbízást adott. A megbízottak a közel 
jövőben meglátogatják a kórházakat, hogy 
sebesült katonáinkat a vallás vigasztalásá
ban részesítsék.

Itthonról.
Az elesett hősök az anyakönyvben.

Soha még annyi ember nem dőlt ki közü
lünk, aki fegyvert fogott az országért, király
ért, soha még a annyi könny nem hullott 
a magyar föld kis házikóiban, soha nem szü
letett annyi mese, mint ezekben az időkben, 
a mik uj világot csinálnak régi világból 
valók vérének árán. Az elhullottak, eleset
tek neve fölött már-már közömbösen siklik 
el a szem, de tisztelet emléküknek, becsü
let haláluknak. Valami emléket kell hogy 
hagyjanak maguk után s a hivatalos toll, 
amely megjegyzi halálukat, nem szánthat 
el közömbösen nevük mellett. Ez a felfogás 
arra indította Sándor János belügyminisz
tert, hogy körrendelet utján biztosítson 
megkülönböztetett elbánást a csatatéren el
vérzett, továbbá a harctéren szerzett sebe
sülés vagy betegség következtében elhalt 
katonák halálesetének anyakönyvezése és
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gyámhatósági ügyeinek intézése terén. A 
miniszter a 200562/1915. szám alatt kiadott 
körrendeletében kijelenti, hogy a katonai sze
mélyek halálesetéről az állami anyakönyvve
zetők részére adott értesítéseiben mindig 
kifejezésére fogja juttatni az elhalt hősi 
önfeláldozását. Fölhívta az anyakönyveze- 
töket, hogy az ilyen értesítésekben foglal
takat a halotti anyakönyvbe szószerint ve
zessék be s az örökösödési eljárás céljai
ra szolgáló hónapi kimutatásokba is Írják 
be az illetők katonai jellegét és azt, hogy 
hősi halált haltak. Az árvaszékhez intézett 
körrendeletben pedig a miniszter fölhívta 
az árvaszékeket, hogy mindazokban a gyám
ügyekben, amelyekben oly egyénről van 
szó, aki háborúban esett el, a háborúban 
szenvedett sebesülés vagy ott szerzett be
tegség következtében halt el, ezt a körülményt 
a hivatalos iratokban a közölt hiteles ér
tesítések alapján az ott megjelölt módon 
mindig kifejezzék.

Újabb rendelkezés a hadisegélyről.
A hadisegély kezelése ügyében Teleszky 
János pénzügyminiszter újabb rendeletet 
adott ki. A rendelet szabályozza a segély 
folyósítást és nagyon fontos rendelkezése
ket tartalmaz abban a tekintetben, hogy a 
hadisegélyre a népfelkelők és póttartaléko
sok hozzátartozói is igényt tarthatnak, 
amennyiben a családfönntartók már 10 hete 
bevonultak. Intézkedik arról is, hogy a 
hadisegélyt élvezők a segélyt nem élvez
hetik, ha munkakerülést lehet rájuk bizo
nyítani. — Azok, akikre gyermekei gondo
zása körül mulasztások bizonyíthatók, 
ugyancsak elveszíthetik a segélyt, illetőleg 
ebben az esetben a gyámügyi hatóság veszi 
át a gyermekről való gondoskodást.

A z  o r s z á g 1 d o lg á r ó l .

Törvényjavaslat a mandátumok m eg
hosszabbításáról. A kormány nem ren
delettel, hanem törvényjavaslattal hosszab
bítja meg a képviselők májusban lejáró 
mandátumait. E célból a képviselőházat 
március hó 5-ére egybehívják s a törvény- 
javaslatot, amely a mandátumok életét egy év
vel meghosszabbítja, sürgősen letárgyaltatja.

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy h irde tés  d íja : Az első 10 szó (beleértve a vas- 
tag b e tü s  cím sort) 1 kor. Azon tú l m inden tovább i 

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

10 fillért szám ítunk.

Szalóky Zsigmond
s z o b r á s z  é s  ltő fn .r o g ’ó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 18

SÁNDOR, FERENCZ
TORONYORAGYARA

KÖRMEND.

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyórait különféle 
nagyság, negyed és óraverö szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 10—18
Számtalan elismerő bizonyítvány.

l l! s l3 v 7 £ C I I
Elsőrendű haranggy&r, szerei a k i
tűnő Pozdecli-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangörttő- és 

ha ran g fe lsze re lő  gyár 17

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1808. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
m unkát, u. m .: e lső rendű  h a ran 
gok szállítását, rég i harangok át- 
ö n tésé t, régi ha ran g o k  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 icse ré lé sét 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 tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

K ívánatra sa já t költségem en utazom  a helyszínére.

a

ES2353DE

Feiwei
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 ,  i?

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tca  13.

Árjegyzék iiigj en és bérmentve I

ANGSTER JÓZSEF é s  FIA
org’onaépitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleninm! éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

A lapíttato tt 1867-ben.

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

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 l u m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 18

Árjegyzéket k ívánatra  Ingyen küld az „Egyházi Mülpar“  szerkesztősége. ,

S.  K O V A 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 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. 18

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csopo rto s küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m in d en 
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  címére KÖRMEND-re (V asvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész ób tanító is.

T A R T A L O M :  C sajbók L id iké :  Fohász. (Vers.) — Z sira y  L a jo s :  Dávid Fiának párviadala. — E n d reffy  János: Bűn és bűnhő- 
dés. (Rajz.) —  V ándor: Elesett barátom sírjánál. (Vers.) — L ábossá  L a jo s ;  A szenvedés oka. —  P u la y  V ilm a: Az öreg invalidus
és a hegedűm űvész.-------s — ö :  Különfélék a Miatyánkról. — Háborús apróságok. — A világháború eseményei. — Ifj. S tráner

V ilm os: Apróságok. — Ország-Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

F o h á s z .
Te, k i  ve lünk vo ltá l jóban , rosszban, U ram ! 
L égy ve lünk  m o st is, e válságos napokban. 
H a llg a sd  m eg  im á já t a  so k  kérő a jk n a k :  
A d j erőt, k ita rtá st, kü zd ő  fia in k n a k !
K ik  értü n k  harco lnak idegen országban, 
H o zzá d  szá ll fo h á s z u k  a  csaták zajában, 
H ogy m egküzdhessenek fé lv ilá g g a l szemben. 
U ra m ! légy vezérük a  csa ták  füzében.

Védd m eg  nem zetünket, a  hont, e szép hazát, 
M elyen a n n y i v ih a r tom bolt rohanva á t;  
Védd m eg  a K á rp á to k  zordon bérctetöjét, 
H e lássa  ellenség róla h o n u n k  fö ld jét.
A z  A lfö ld  rónáját, Erdély hegyes-völgyét, 
D rága szép h a zá n kn a k  regés tündérkertjét. 
Védd m eg  o rszá g u n kn a k  m inden egyes táját, 
Á ld d  m eg  hű  fia it , á ldd  öreg k irá ly á t!

Á ld d  öreg k irá lyu n k , szeresse hű népét, 
Engedd, hogy érhessen vele boldog békét, 
H a m a jd  egyetértve, egyesü lt erővel 
D ia d a lt ara ttak, harci dicsőséggel.
V igaszt k ü ld j jó  A tyánk, kesergő a ty  nak, 
G yászoló hitvesnek, apá tián  árvának.
A z  e lh u n yt h ősöknek a d j csendes nyűge mát, 
Édes legyen á lm uk, idegen h a n t alatt.

Édes j ó  I s te n ü n k ! M indenható A ty á n k ! 
Irga lm ad  egéből tek in ts alá reánk.

H a llg a sd  m eg  im á já t a so k  kérő a jk n a k :  
A d j erőt, k ita rtást, kü zd ő  fia in kn a k ,
K ik  bátran harcolnak egy szen t igazságért, 
H in ts  ú tju k ra  pálm át, gyözedelm i babért. 
Te, k i  ve lünk voltál jóban, rosszban, U ram ! 
Oh, ne h a g y j el m o st se, e nehéz napokban.

Csajbók Lidiké.

Dávid Fiának párviadala.
Irta: Zsiray Lajos.

Haddal támadott a bűn a világra. 
Dúlt pusztított az emberi lelkek kö
zött. Nagy népeket, hatalmas birodal
makat semmisített meg útjában a 
félelmetes zsarnok. Kegyetlen hadának 
nyomán feldúlva maradtak el a lelkek 
békeségének hajlékai, lerombolva a 
tiszta erkölcs várai; megbénulva, 
összetörve a martalékul esett emberi 
lelkek. Szánalmas volt a bűn zsarnok
sága alatt vergődő, foglyul ejtett vi
lágnak sorsa, de nem volt ki utat 
nyisson a szabadulásra. Hiába gyűj
tötték a bű., ellen hadba a népeket 
a lelkek vezérei. Hiába szóltak ellene 
a pogányok ama bölcsei, kik lelki 
nemességben meghaladták korukat;

hiába volt Izrael prófétának ostorozó, 
buzdító, majd siralmas szózata. A 
vezérek is csak gyenge emberek vol
tak, kész lélekkel, de erőtelen testtel, 
azért nem állhatták ellene a félelmes 
ellenségnek.

A bűn hadseregében leghatalma
sabb volt az önzés, mely minden 
rossznak feje. Góliátként hivalkodott, 
kérkedett a bűnök eme zordon fegy
verzetű óriása, mert tudta, hogy az 
emberek között nem akad, ki vele 
megvívjon, nem találkozik lélek, mely 
megállhatna fegyverei előtt. De meg
elégelte az Úr a lelkek filiszteusának 
kérkedését s elküldötte ellene egy
szülött Fiát, hogy mint egykor királyi 
őse, Dávid, a rettegő Izraelt meg
szabadította a filiszteusoktól: minde
neket megváltson a bűnnek hatal
mából.

Máté, evangélioma IV. részének 
1 —11. verseiben írja le a harcot, 
melyet e világ fejedelme és Dávid 
Fia a pusztában vívtak meg egy
mással.

Kiválasztotta a kísértő a legalkal
masabbnak látszó időt, mikor fegyve
rét összemérheti Jézussal. Akkor tá
madott, mikor 40 napi böjt után leg-
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gyengébbnek vélte az istenember lel
két s a test kívánságát a legerősebb
nek.

Olvassuk a harc kezdetét: mintegy 
halljuk a győzelemre számító sátán 
titkos kárörömmel elgondolt szavait: 
jössz te majd, a bűn madarának adom 
a te lelkedet 1 De az első összecsa
pásnál használt fegyver, mely jó volt 
a gyarló emberi lelkek ellen, gyengé
nek bizonyult. Az isteni lélek akarata 
erősebb volt a test vágyánál. Inkább 
megtagadta önmagától a rég nélkü
lözött mindennapi kenyeret, semhogy 
önző érdeke kielégítésére használván 
az Istentől nyert hatalmát, megadta 
volna magát a sátán csábításának.

A fegyver éle megcsorbult, az első 
támadás meghiúsult. Látta a bűn, 
hogy Jézussal nem közönséges ellen
félre talált, de nem csüggedő erővel 
második támadásra indult, miután 
elővette a számító ravaszság fegyve
rét. Jézust a zsoltár szavaira emlé
keztetve akarta rábírni arra, hogy 
adja meg magát csábító szavainak. 
Oly dolog véghezvitelére kérte, mely- 
lyel, mint Isten fia, megmutathatta 
volna emberfeletti erejét. Ismerte a 
kísértő az emberi gyengeséget, mely 
annyira szeret kérkedni erejével, na
gyobbnak mutatni a tehetségét annál, 
aminek birtokában van. Akinek hatal
mában volt emberfeletti dolgot csele
kedni, ismételten az írás szavaira utalva 
hárította el a támadást, mely őt az 
Istenkísértés vétkébe kívánta dönteni.

Balsikerrel végződött a bűnre nézve 
a második támadás is, de nem volt 
hozzászokva ahhoz, hogy legyőzzék, 
azért az utolsó harcra szedte össze 
erejét. Tudva, hogy ennek sikerétől 
függ, hogy megtörheti-e az erőnek 
lelkét, vagy pedig megalázkodva, 
legyőzve kell-e a küzdőtérről távoznia. 
Azt a fegyvert választotta ki bő fegy
vertárából, mellyel sok oly ember 
lelke felett győzött már, kiket a világ 
megingathatlan, tiszta jellemeknek 
tartott. Világhatalommal, szíveket el
kábító földi dicsőséggel kínálta meg 
azt, kinek nem volt fejét hova lehaj
tania. Várta, mint törik meg az erős 
ellenállás, mint adja meg magát az 
eddig hiába ostromolt erős vár. Meg
vetéssel adták meg a választ Jézus 
ajkai: „Eredj el tőlem sátán, mert 
meg vagyon írva: A te Uradat Iste
nedet imádjad és csak őt szolgáljad!“ 
Ezzel kihullott a fegyver a lelkek fé
lelmes filiszteusának kezéből. Dávid
nak fia, ki inkább engedett az Igének, 
hogysem az önző indulatnak, a po
gány Góliátnak „Erejét elvette, lába 
alá tette, úrrá lett azon.“

Egykor Góliát testi erejét megsem
misítő Dávid, ki népét a pogány fi- 
liszteusok jármától szabadította meg, 
Isten választott népének királya lett. 
A pogány bűnök Góliátját leverő 
Dávid Fiát, ki az Úr választottának 
lelkeit mentette meg a bűn szolgasá
gából, az Úr királyá tette, szent lei
kével kente fel az ő országának ki
rályává.

Mi keresztyének, kiket az Úr a 
legnagyobb bűnnek szolgaságából vál
tott meg, vigyázzunk, hogy annak 
újra rabságába ne kerüljünk I Mert 
— mint nagy Lutherünk mondja: 
„Az ős ellenség most is üldöz még. 
Nagy a serege, csalárdság fegyvere. 
Erőnk magában mit sem ér, mi csak
hamar elesnénk, de küzd értünk a 
hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. “ 
Álljunk meg híven a hős vezér mel
lett, forgassuk azt a lelki fegyvert, 
melyet az Úr adott kezünkbe, mely 
az Istennek igéje. így ellene állha
tunk a gonosz álnokságának és távol
tarthatjuk lelkűnktől annak pusztító 
erejét.

Lapunk következő száma már
cius hó 7-én jelenik meg és ettől 
kezdve minden második vasár
napon.

B űn é s  b ű n h ő d é s .
Rajz. Irta: Endreffy János.

A börtön egy szűk szobájának új 
lakója érkezett; két szuronyos őr 
között büszkén, peckesen lépegetett 
a rab, mintha lelkét nem nyomná, 
nem terhelné semmi bűn, arcáról is 
csak a vadság, makacsság rítt le.

Teltek, múltak a napok s a fiatal 
rab alig változott, csak a börtönőr 
gyakorlott szeme vett észre rajta némi 
sápadságot és mintha az előbb va
dul csillogó szemek halványabb fény
ben égnének.

Alig telt el három hét, már aláza
tosan fogadta az ételét hozó bör
tönőrt ; úgy nézett reá, mintha mon
dani akarna néki valamit, aztán el
fordította tekintetét, hogy észre ne 
vegye a szemében csillogó forró 
könnycseppeket,

Figyelmes lett a börtönőr a fiatal 
rabra, gyakrabban betekintett hozzá, de 
az csak nézettt reá, míg könny gyűlt a 
szemébe, aztán elfordította tekintetét — 
és nem szólt egy szót sem.

És a csöndes éjszakában mély 
sóhajtás, elfojtott keserű zokogás

hangzott ki a szűk szobából s a 
minduntalan ismétlődő panasz-sza
vak : „Ne bánts. . .  fáj 1 Ki vagy te 
gyötrő, kínzó rémalak?“

A börtönőr tudta az ilyen esetben 
teendőjét: papot hivatott a már láz- 
álmas fiatal rabhoz. Többet hasz
nál az ilyennek, mint az orvos I Az 
orvos meggyógyítja a testi sebeket, 
de a lelki sebeknek más az orvosa. . .

Késő este volt, midőn a pap meg
érkezett ; a folyosón figyelmes lett 
a vezető börtönőr intésére, ki hallga
tásra intette a papot egy alacsony 
ajtó előtt.

A pap figyelt... s" meghatottan 
hallgatta, amidőn a szoba ismeretlen 
lakójának leikéből lassan, fájdalma
san szakadtak a szavak: „Ne bánts. . .  
fáj 1 Ki vagy te gyötrő, kínzó rém
alak ?“

Ekkor benyitott hirtelen az agg 
lelkész. — „ Nem rémalak az, fiam, ha
nem Isten szól hozzád. . .  a lelkiis
meret által! Nagy bűnöd van, ez 
büntetésed kezdete — a lelkiismereti 
furdalás.“

A galambősz lelkész hangja sze
líd volt és bizalmat gerjesztő, arca 
átszellemült. A bűnös csak nézte — 
nézte, végre térdre bukott és fuldo
kolva zokogta: „Tisztelendő atyám 
uram, csak beszéljen — én hallgatom! “

A lelkész szelíden lehajolt a be
teghez, fölemelte, könnyeit letörölte 
arcáról, mondván: „Fiam, mondd el 
előbb bűnödet!“

A rab összeszedte magát s lassan 
beszélni kezdett: „Rövid a történet, 
lelki atyám! Nem volt a faluban 
elvetemültebb, istentelenebb, mint én I 
örzsi apja megtiltotta, hogy hozzá
juk járjak, mert — amint mondta 
— istentelent nem ereszt a házába 
Szabó Gergely! Én mégis elmentem, 
ő erre kidobott, én meg, én meg. . .  
megöltem! Azóta itt vagyok, nincs 
nyugtom, nincs éjjelem, ss nappalom, 
mert valami belül mindig bánt, ami 
úgy fá j! Bár már vinnének ki a 
vesztőhelyre, tennének le mélyen a 
föld alá, hol már nem fáj semmi.“

— „Nem úgy fiam — szólt a 
galambősz lelkipásztor — te vétkez
tél és ezért most büntet maga az 
Isten! Te istentelen voltál s nem 
tudtad, ha vétkezel: Isten ellen vét
kezel ; eddig nem büntetett meg fiam 
téged földi biró, nem bántott e szűk 
szobában senki sem az emberek kö
zül, de eljött hozzád az álmatlan 
éjszakákon az égi Biró, hogy átéljed 
Őt és érezd hatalmát. — Rémalak
nak nevezted Őt, most tudd meg: 
Istened volt, az Ő szava a lelkiisme-
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reted szava. Eddig ügye nem tud- | 
tad, hogy lelked az ő  szent lelkének 
paránya; ezt tagadtad te meg, édes 
Istenedet! Pedig látod, hasztalan, 
mert amit nem akart észrevenni 
gyarló emberi szemed, azt érezte 
most, tapasztalta egész valód! Érez
ted immár az égi Biró szigorú, Ítélő 
szavát, mely átcikázik átvillámlik 
még a sötét éjszakán is és szívedbe 
csap, gyarló bűnös szívedbe. — De 
érezd atyai áldó kezét is, mert Ő 
megbocsát az igazán megtérő bűnös
nek. Bánd meg fiam bűnödet teljes 
szíved szerint, járulj az Ő szent színe 
elé és bízzad minden további uta
dat reá.“

Figyelt minden szóra a rab, meg 
is értette, de az utolsó vígaszsza- 
vak nem tudtak szívéhez férkőzni.
Ő csak azt érezte, hogy vétkes, hogy 
bűnös, melyért meg kell bűnhődnie. 
Mindig csak e két szó járt eszében: 
bűn és bűnhődés!

Neki meg kell bűnhődnie 1
Neki meg kell halnia!
S midőn csendes lett a börtönben 

minden, akkor készen volt a rab 
elhatározásával: kitépi nyelvét s el 
fog vérezni, meg fog halni, meg fog 
bűnhődni 1

És akként te tt! Másnap reggel 
vértócsában találta az ő r. . .  már ki
szenvedett ! *

Temetnek 1 A fiatal öngyilkos ra
bot temetik. Áhítattal lesi a nép a 
galambősz prédikátor szájáról a szót.
Ö pedig csöndes hangon beszél: — 
óh tanuljatok mások könnyéből, ta
nuljatok mások rombadőlt életboldog
ságából. Ne felejtsétek, hogy nem 
önbíráskodás, hanem megtérés vezet 
Istenhez. Bűnnel bűnt emberi halandó 
jóvá nem tehet. Egyedül egy használ, 
a lélek könyörgése: Istenem, légy 
hozzám irgalmas I

Néhány ajak csöndesen utána 
mondja az imádságot. Megnedvese- 
dik néhány szem s a koporsóra dü
börögve rázuhan a földgöröngy.

Elesett barátom sírjánál.
Megásták sírod itt messze földön, 
Ahol mint hős ért dicső halál.
Mielőtt mennék, búcsúzom tőled,
Ki jó barátom, sőt több valál.

Nem rég még együtt szőttünk sok te rve t; 
Most kérdésemre nincs felelet.
Nagy némaságban, fájdalmas csendben 
Suttogva mondom : „Isten veled“ !

Alkonyul . . . .  Otthon, kicsiny faludban 
Estharang hangzik, mondnak imát 
S reád gondolnak, kívánnak néked 
Nyugalmas, csendes „jó éjszakát.“

Pedig ha tudnák, milyen az éjed,
Hogy nyugvó ágyad már hideg sír 1 . . . 
Vigasztald Isten, kik reá várnak,
Fájó sebükre nálad van i r !

Ó Isten, te add : ember-vetés re,
Győzelem legyen az aratás.
Kik itt elestek, áld majd a nemzet,
Téged is áld majd, te hű pajtás.

Vándor.

A szenvedés oka.
Irta : Lábossá Lajos.

Egy képtárban két gyönyörű mű
vészies kép állott egymás mellett. 
Az egyik képen egy bölcsőben fekvő 
gyermek volt festve. Mellette egy an
gyal állott, aki a picike teremtés fe
jére egy töviskoszorút helyezett. A 
másik képen ugyanazon gyermek volt 
látható, de már mint megőszült aggas
tyán, aki ravatalán fekszik. Mellette 
ugyanazon angyal állót, aki az előbb 
még gyermek fejére helyezett tövis
koszorút, az ősz halott hideg, holt 
fejéről leemelte. Ez a két kép nagyon 
szépen jelképezi az ember földi életét. 
Bölcsőnktől a sírig, egész életünkön 
keresztül mindegyikünknek fején van 
a töviskoszorú, a szenvedés, amely 
ha egy időre eltűnik is életünkből, 
de ismét és ismét visszatér és igazán 
csak a sírnál válik el tőlünk. Hány 
ember érzi ezen igazságot éppen most, 
ebben a nehéz időben 1 Hány ember
nek már arcáról is leolvasható a szen
vedés ! De még nagyobb számmal 
vannak azok, akik derűs, mosolygós 
arcot mutatnak, de belül a lélek mé
lyén, ott fáj valami, ott egy tövis
koszorú van, amely egész életen át 
egy mély titok marad és talán csak 
odalent szűnik meg, ahol nem fáj 
semmi s nem bánt senki. Kétségtelen, 
hogy mégis találunk olyan embereket 
is, akik egész őszintén mondhatják 
el, hogy nekik az élet útján több 
virág, mint tövis termett. De azt senki

sem mondhatja, hogy még nem szen
vedett. Mindnyájunkra kivetette már 
a sátán hálóját és bizony nagyon 
sokszor engedünk hívó szavának és 
a vége keserű szenvedés lesz. Mégis 
miért kell nékem szenvednem ? Hát 
nem szebb volna az élet, ha csupa 
öröm, csupa boldogság lenne 1 így 
kiálthat fel valaki, aki nem tudja mi 
az öröm, mi a boldogság.

Az egészséget csak az tudja iga
zán megbecsülni, aki már beteg volt. 
Az örömet csak az tudja igazán él
vezni, aki maga is sirt. A természeti 
életben is, ha nem volna világosság, 
nem volna sötétség. így, ha nincs 
szenvedés, nincs boldogság sem.

Bár a szenvedésnek nagy nevelő 
szerepe van életünkben, mégsem kö
vetelheti senki tőlünk azt, hogy a 
szenvedést szánt-szándékkal keressük. 
Az egész emberi művelődés éppen 
arra törekszik, hogy a szenvedéseket 
enyhítse s kevesbítse. Az orvosok 
kísérletezései éppen a szenvedések 
enyhítése céljából folynak. A sok 
jótékony intézmény: árvaházak, agg- 
ápoldák, kórházak stb. éppen a nyo
mor, a szenvedés megszüntetésére 
állanak fenn.

Az emberiség már ősidők óta tö
rekedett és törekeszik a szenvedés 
enyhítésére és mégis még mindig 
nincs megszüntetve. Nem is lesz so
hasem, mert az emberek legtöbb 
szenvedésének, éppen önmaguk az 
okai. Sokan azonban nem szeretik 
beismerni saját vétköket. Szégyellik 
bevallani, hogy nem tudtak a kísér
tésnek ellentállani s így szenvedniök 
kell. Az életben tapasztalható példák
ból okuljunk mi is. Hiszen, „amik 
megirattak, a mi tanulságunkra írat
tak meg“ — mondja Pál apostol. 
Amik megtörténnek, a mi tanulsá
gunkra történnek meg.

Ha az életben széjjel nézünk, ak
kor azt tapasztalhatjuk, hogy a szen
vedésnek legtöbbször maga az em
ber az oka, még pedig az embernek 
elbizakodottsága. Pedig azt írja az 
apostol, „aki azt hiszi, hogy áll, meg
lássa, hogy el ne essék.“ — Áz el
bizakodottság korunk gyöngesége. 
Megkevesbedett a szerény emberek 
száma. De a legcsodálatosabb éppen 
az, hogy a legtöbben olyasmiben el-

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 19
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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bizakodottak, amiben éppen nem ta
nácsos bizalmunkat helyezni. Sokan 
vannak, akik elfelejtik Pál apostol 
vallomástételét: „Isten kegyelméből 
vagyok, ami vagyok“ és mindazt a 
sikert, amit elértek, csupán saját mun
kájuknak s erejüknek tulajdonítják.

Vannak, akik talán vagyon birto
kában megfeledkeznek arról, hogy 
Isten azt nekik nem a saját önző 
célúkra adta, hanem nemesebb, ma- 
gasztosabb célra rendelte. „Szegények 
mindenkor lesznek veletek“, mondja 
Jézus. Megvan tehát a vagyonnak is 
a maga rendeltetése: a magunk fen- 
tartása, de amellett a szegények, az 
arra reászorultak támogatása. De 
éppen ez a tér az, ahol a leghama- 
rább előáll a kísértő és az emberi 
gyarlóság győzelmeskedik, mert a test 
táplálása, a gyönyör hajhászása ked
vesebb lesz a szegények segítésénél, 
az eredmény pedig gyakran testi s 
lelki szenvedés lehet egyaránt. A va
gyonban való elbizakodás szenvedést 
szülhet, mert számos példa igazolja, 
hogy aki azt hiszi, hogy a földiekkel 
megállhat, könnyen elesik!

Folytatjuk.

Az öreg invalidus
és a hegedűművész.
Németből: P u lay  Vilma.

Egy szép nyári napon nagy ünnep
ség volt a „Práterében, a bécsiek 
kedvenc kirándulási és sétahelyén. 
Nagy néptömeg hullámzott fel s alá, 
fényes fogatok robogtak ide-oda a 
széles parkírozott utakon. Ahol olyan 
sok vidám és boldog ember van, ott 
az is remélhet valamit, aki ember
társai, felebarátai könyörületére van 
utalva. így gondolkozott az az öreg 
rokkant katona is, aki hegedűjével 
minden ilyen alkalmakkor megjelent 
a „Práter“ sétaterein, egy nagy tere
bélyes fa alá ülve a tő úton, ahol 
legtöbb ember szokott megfordulni. 
Most is ott volt a vak invalidus és 
teljes erejéből, buzgón hegedült, hű 
kutyája pedig fogai között tartotta 
gazdája kalapját, hogy a járókelők 
abba dobják bele a könyöradományo- 
kat. De ezúttal a kalap üresen ma
radt, mert az emberek csak jöttek- 
mentek, beszélgettek és senki sem 
vetett ügyet a szegény vak hegedűsre.

Eközben már meglehetős későre 
járt az idő, a nap lemenő félben volt 
már az égbolton, éppen úgy, mint 
a? öreg invalidus reménysége is fo

gyó félben. Mély szomorúság tükrö
ződött vissza arcán s titkon néhány 
könnycseppet törölt ki szeméből. Nem 
is sejtette, hogy egy közeli fa törzse 
mögül már régóta figyeli egy előkelő 
idegen úr, aki, midőn látta az öreg 
invalidust könnyezni, oda lépett hozzá 
és így szólt: „Adja csak oda hege
dűjét egy rövid órára.“ Az öreg ember, 
bár az ismeretlen csak törte a német 
nyelvet, azért mégis megértette, hogy 
mi a szándéka az idegen urnák — 
s hálával szívében átadta hegedűjét 
neki, aki azt fölhangolta s elkezdett 
rajta játszani.

A régi ódon hangszerből csodás 
szépségű hangokat csalt ki játékával, 
mely egyszer mint dics-himnusz, más
kor pedig, mint bús elégia hangzott 
fel. A járókelők bámulattal csoporto
sultak feléje és mindig nagyobb lett a 
hallgatók száma. Úgy látszott, mintha 
a hangok varázsló erővel bírnának s 
csodás hatást gyakorolnának reájuk.

Igen úgy volt! Mindenki az idegen 
hegedűművészt csodálta, aki a sze
gény invalidus javára játszott, s zenei 
talentumát a jótékonyság szolgálatá
ban gyakorolta, hogy szerencsétlen 
embertársa iránt a könyörületet fel
ébressze. Adakozott most már min
denki, csak úgy hullott a sok arany- 
és ezüstpénz a kalapba, úgy any- 
nyira, hogy nemsokára szinültig meg
telt. Az öreg invalidus boldogan rakta 
el a sok pénzt s az idegen pedig 
újból kezdé játékát, melynek másod
ízben is nagy hatása volt. Eközben 
mindig sötétebb lett és hüvösödni 
kezdett a levegő.

Most elkezdé a művész a „hym- 
nuszt“ játszani, amit azután az ösz- 
szes jelenlevők nagy lelkesedéssel kí
sértek énekükkel. Midőn ennek utolsó 
akkordja is elhangzott, a hegedűmű
vész letette hegedűjét, barátságosan 
bólintott a közönség s az öreg ember 
felé és még mielőtt ez megköszön
hette volna jóságát, eltűnt a „Práter“ 
tái között, így akarván kikerülni a 
hálálkodást, és a zajos ünneplést. 
— Ki volt ez az úr? Kérdezték az 
öreg invalidustól többen. — „Nem 
tudom felelt ez, csak azt tudom, hogy 
egy könyörületes emberbarát volt, 
nála nélkül éhen haltam volna.“

Ekkor előlépett a tömegből egy úr 
s így szólt: „Én ismerem őt, Paga
nini volt, a híres hegedűművész, ki
nek úgy látszik nemcsak hegedűje, 
hanem szíve is aranyból van.

Ezt hallva az öreg invalidus, hálásan 
kulcsolta össze kezeit s kérte Istent, 
hogy a jólelkü hegedűművészt ju
talmazza meg gazdagon.

Különfélék a Miatyánkról.
Az emberek minden terhe, minden « 

gondja és szüksége le van téve az 
Ür imádságában. Minden reményt, 
minden boldogságot örökös mennyei 
tűzként áthat a hét kérés. Az em
bernek minden alázatossága, az Is
tennek minden jósága és hatalma 
egybe van azokban foglalva. Titok
teljes szent érzés száll a szívre, 
amidőn így szól: „Miatyánk, kivagy 
a mennyekben!“ — Az imádkozó 
egyszerű méltóságában e szavak, mint 
a zene zengenek. Boldogságban és 
örömben hálaáldozat, Ínségben és 
halálban földöntúli vigasz. Az em
beri élet legjelentékenyebb, legszen
tebb pillanatában a Miatyánkot imád- 
kozzák... Ez a jézusi áldás, me
lyet az igaz félve és a bűnös re
mélve mond el.

Rosegger, Mein Himmelreich.
*  **

Sokszor nem imádkozzék el az Úr 
egész imáját, hanem az ember a körül
mények szerint egyik vagy másik kérést 
kiválaszthatja s különösen hangsú
lyozza. Egy svájci festő ezt szemlél
teti, midőn egy a svájci életből 
visszaadott képsorozat minden képe 
alá a Miatyánk egy részét írja alá.

Az első képen egy öreg ember áll 
egy szép nyári reggelen az unoká
jával a kunyhójában és imádkozik:
„Mi Atyánk, szenteltessék meg a te 
neved'/

A második képen látni őt, amint 
kunyhójába siet, miután a forradalom 
kitöréséről hallott és a „szabadság
fának“ a felállítását látta, ekkor 
így imádkozik: „Jöjjön él a te or
szágod /“

A harmadik kép az mutatja, midőn 
a franciák betörése után egy áruló 
a kunyhóját felgyújtja; ő azonban 
meghajlik az Isten keze előtt, habár 
az Isten útjait e pillanatban nem is 
érti: „ Legyen meg a te akaratod!“

A negyedik képen unokájára tá- 
maszkodva* elszegényedve, idegen 
ház előtt alamizsnát kér. De az imá
hoz erősen ragaszkodik, — nem, az 
tartja őt erősen: „Mindennapi ke
nyerünket add meg minekünk ma!“

Az ötödik képen egy kápolna rom
jain borul térdre az unokájával; a 
szívében békével és a keserűséget 
levetve imádkozza: „ Bocsásd meg a 
mi vétkeinket, miképpen mi is meg
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek !“

A hatodik képen félreeső vidéken, 
sűrű erdőben találkozik azzal, ki a 
házát felgyújtotta és vele oly mél-
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tatlanul bánt, most az is mint nyo
morék a mankóján koldulni jár és 
megijedve rejtőzik el előle a bokorba ; 
az unokája felhívja az öregapját a bosz- 
szura, de a nagyapa visszatartja őt 
és így imádkozik: „Ne vigy minket 
a kísérteibe !“

A hetedik képen látja az öreg, hű 
ember, hogy a forradalom iszonyu- 
sága a legderekabb embereket is 
magával sodorja és azokon is erőt 
vesz. Ekkor reményével az örökké
valóságba menekül és így imádko
zik: „Szabadíts meg minket a go
nosztól !“

Iselin „Wahre Geschichten.“
*  **

Carlyle, a világhírű, hatalmas és 
szellemes angol író, kevéssel halála 
előtt ezt írta egyik barátjához:

„A minap, éjjel, amidőn álmatlanul 
hánykolódtam és magamat mind 
nyomorultabbnak éreztem, e rövid 
és nagyszerű imádság szavai jutottak 
eszembe, egészen új benyomást keltve, 
mintha szelíd tiszta fénnyel volnának 
az éj fekete táblájára fölirva.

Ekkor az én határozatlanul csa
pongó gondolatimnak gátat vetettem; 
a szelídség hangulata lepett meg hir
telen és egész váratlanul. Talán 30 
vagy 40 év óta nem mondám el ezt 
az imát (!), igen, én soha nem érez
tem, hogy mily mélyen szól az az 
emberek leikéhez; a legbensőbb fel
törekvés ez mindarra, ami magasan 
és kegyesen áthatja a szegény emberi 
szívet. Igazán érdemes arra, hogy azt 
e szókkal ajánlják: „Ti ekképpen 
imádkozzatok 1“

* XX
Jeruzsálemben egy „Paternoszter“ 

nevű templom van, — állítólag azon 
a helyen, ahol Jézus tanítványait a 
Miatyánkra imádkozni tanítá. Ez 
ugyan nehezen indokolható hagyo
mány. De Schneller Lajos, ki maga 
is Jeruzsálem szülöttje,*) ez épület 
komoly szentségteljes szépségét a kö
vetkező élénk színekkel ecseteli: 
„Mily szép ennek a fenséges kereszt- 
metszete, mily szépek ennek a ne
mes formái, sugár oszlopai és a mély 
csend annak az árnyéka alatt! Itt e 
helyen, hol Jézus az utolsó éjen imád
kozva arcára borult, eszünkbe jut a 
Miatyánk, ez a nagy és egyetlen 
imádság, amely mint az Isten lehellete

*) N ém etországban p á r év a la tt 10 k iadást é rt 
„K ennst du  das L and  ?“ című je le s  m űvét „A. szent 
föld“ cím  alatt tiz év e lő tt m agyarra  fordítám , am ely 
pár év alatt teljesen elfogyott s ma már seholsem 
kapható! Egyfaazirodalm i v iszonyaink  szom orú tü 
ne tekén t em lítem  fel, hogy m ásod ik  k iadására  az 
általam  fö lkért irodalm i tá rsu la tok  egyike sem  vá l
la lkozott.

millió imádkozó szívét járja át. Át
megyünk a hűvös, árnyékos folyosón 
hol 32 tábláról 32 nyelven tekint le 
ránk a Miatyánk. Ekkor olyannak 
tűnik föl előttünk, mint egy égbenyúló 
szent dóm, ahol a népek összejönnek 
s a mennyei Atyához imádkoznak. 
És akkor Jézus hangját véljük hal
lani: „Ha imádkoztok, így imádkoz
zatok ! . . .  “ * **

Figyelemre méltó, hogy Schrenk 
Illés az evangyélista erősen síkra szállt 
a Miatyánkért azon túlzó papokkal 
szemben, kik mindig csak szabadon 
akarnak imádkozni s magát a Mia- 
tyánkot is csak „formá“-nak tekintik.

„Mi nem merjük azt állítani, hogy 
a Miatyánk és általában a fogalma
zott imákhoz a gondolatnélküliség és 
szellemtelenség tapadna ; nem, azok 
oly könnyen magukkal ragadják az 
imádkozót. Mindazok, kik hosszas 
keresztyéni tapasztalással birnak, tud
ják, hogy a szabad és fogalmazott 
imák is lehetnek szellemtelenek, és 
hogy a szabad és fogalmazott imák 
is lehetnek lélekben és igazságban 
való imák. S most térjünk az imád- 
kozóra. Nem hallgathatjuk el, hogy 
a mi híveink körében is a lelkifegye
lem sok hiányát látjuk a szabad imá
nál. Sokszor hallunk oly hosszú imá
kat oly sok ismétléssel, hogy azok 
egy lelkileg fegyelmezett embernél 
csaknem elviselhetetlenek. Ily ömlen
gés előttem olyan mint a lisztharmat, 
egy lélekben elimádkozott Miatyánk 
előttem tízszer kedvesebb. Én hatá
rozott ellensége vagyok a fárasztó 
hosszú imáknak, a?ok a lelkiélet rák
fenéi és nélkülözik az Istennek tetsző 
ima főfeltételét: az Isten imádását, 
aki előtt nekünk nem lehet fecseg
nünk.“ — s — ó.
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Háborús apróságok.
A zászlóalj gyermeke. Kassán az 

elemi iskola igazgatójánál megjelent 
egy urinő és egy kis fiút akart az 
iskolába beíratni. Amikor az igazgató 
a születési bizonyítványt kérte, az 
uriasszony elmondotta, hogy ilyen 
okmánya nincs, mert a fiú nem az 
övé. A minap meglátogatta férjét 
Kristóf Gyula őrmestert az északi 
harctéren és ő adta át neki a fiút 
azzal, hogy nevelje föl. Ezután a 
következő Írást mutatta föl:

M. kir. kassai 9. népfelkelő parancs
nokság 1. hadtápzászlóalj.

Igazolvány,
mellyel a fenti zászlóalj parancsnok
sága igazolja, hogy Bialik Károly 
galíciai honos, lembergi illetőségű 
hétéves fiúgyermeket a zászlóalj kö
telékébe tartozó, a 3-dik zászlóaljhoz 
beosztott Kristóf Gyula szolgálatve
zető őrmester Tarnovban, egy elha
gyott házban találta. A gyermeket a 
zászlóalj-parancsnok úr a tisztikarral 
való megbeszélés után magához vette 
és a zászlóalj tisztikarával úgy hatá
rozott, minthogy a gyermek atyja 
állítólag a harctéren elesett, anyja 
pedig betegségben elhunyt, hogy a 
gyermeket mindaddig, amig ennek 
legközelebbi hozzátartozói a gyermek 
átvétele céljából nem jelentkeznek, a 
zászlóalj tisztikarának közös költségén 
Kristóf Gyula őrmesterre bízza. En
nek folytán a gyermeket Kristóf Gyu- 
láné lakóhelyére, Kassára viszi s ott 
a zászlóalj tisztikarának további in
tézkedését a gyermekre vonatkozóan 
bevárja.

Kárpáti harctér, 1915. február 5.
Iíorach dr. főhadnagy,

zászlóaljparancsnok.

Ilyen nemes szívű a magyar katona 
még a háborúban is !

Ve

A Hindenburg-Nagy faluból. Ezt 
az eddig ismeretlen községet is a há
ború teremtette meg. Oda fenn van 
valahol a harctéren. Földbe vájt szo
bák, — be vannak szépen rendezve 
is, — utcák, terek vannak benn. S 
a katonák elkeresztelték Hindenburg- 
Nagyfalunak. Azt mondják, olyan 
rendes, szép község, hogy gyönyö
rűség ránézni.

— Hindenburg-Nagyfalu határát 
jelző lövőárok és a muszka állás 
között — írja egy hadnagy levelében 
— volt egy kis lakatlan házcsoport, 
melyet a mieink is, a muszkák is ma
gukénak tartottak. A kölcsönös bir-
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tokigény következtében a házak a 
gránáttíizben egymás után eltűntek 
a föld színéről, csak az alattuk lévő 
pincék és a körülöttük fekvő vermek 
maradtak meg telve jófajta muszka
országi burgonyával. _ A folyton sza
badban élő katona szemében nagy 
kincs a krumpli; ellép vele egy biz
tos helyre, nagy körültekintéssel tüzet 
rak, leül melléje és süt-főz. Aztán 
jönnek a földik s megalakul a Hin- 
denburg-kaszinó. Csak az a baj, hogy 
nehéz a krumpli megszerzése. Hátra 
nem illik menni a csemegéért, az er
dőt otthagyni nem lehet, az előrejutás 
a könnyebb mód. Ott vannak a ver
mek, igaz, hogy a vermektől három
száz lépésnyire ott áll a muszka is, 
akinek a szemében sem megvetendő 
eledel a krumpli. Leszáll az este, s 
a sötétség leple alatt megindulnak a 
vállalkozók. Elsőnek mindig a 
69-esek: azután jönnek a muszkák, 
fegyver nélkül, kenyér-zsákkal. Mind- 
ezideig elkerülték egymást. Újabban 
fogy a kincs, takarékoskodni kell s 
azóta mindkét fél fokozottabb figye
lemmel kíséri a vermek körül lévő 
gazdálkodást. A muszka, ha jön, olyan 
sortüzet kap, hogy csak úgy ropog, 
ha a mienk lopódzik oda, még a 
muszka gépfegyver is megszólal. A 
krumpli mindazonáltal napról-napra 
mégis fogy.

*

Neki mindegy. Huszárokat vittek 
Galiciába. Nagyszerű bátor fiúkat. 
Alighogy kiszálltak a vasúti kocsikból 
már „dologra“ küldték őket.

Pipázva, csendesen poroszkálva 
lovagoltak a fiuk erdős galíciai dom
bokon, amelyek mögött kozákok 
rejtőztek.

— Csúnya ország ez a Szerbia, — 
mondja az egyik huszár.

— Majd kis vártatva megint meg
szólal :

— Ej nye de görbe ország ez a Szerbi a.
— Majd megint kis vártatva:
— No, a jó Isten odategye, ahova 

akarja ezt a piszok Szerbiát.
A hadnagy végre is megsokalja, 

és elmosolyogva fordul a legény felé.
—; Nem Szerbia ez, János. Hát 

nem tudod, hogy Galiciába vagyunk ?
— János szemrehányólag néz a 

hadnagy szemébe:
— Hadnagy urnák alássan jelentem, 

mindegy az a magyar huszárnak 
akárhogy csúfolják is ezt az elveteme • 
dett vidéket, csak verekedni lehessen.

Adakozzunk a H a r a n g s z ó  terjesztésére!

A világháború eseményei.
Győzelmekről szólnak az elmúlt 

hét eseményei. A magyar és német 
fegyverek egyformán diadallal harcol
tak északon. Most derül ki, hogy mi
csoda remek terv szerint dolgoznak 
odafenn seregeink. Minden hadsereg, 
akárhol legyen is, — ugyanazért a 
célért dolgozik s egyöntetűen törek
szik a végső siker kivívására. Az 
együttes munka eredményét különö
sen most láthattuk északon. Hinden- 
burg átkarolási kísérlete éreztette ha
tását. Az osztrák-magyar seregek oly 
hatalmas erővel nyomultak előre, hogy 
az orosz kénytelen visszavonulni. Sok 
helyen a visszavonulás felér egy jó- 
ravaló futással. így azután Bukovina, 
Galícia lassanként megszabadul az 
orosz ellenségtől. Az igaz, hogy üsz
kös romokat hagynak maguk után, 
kifosztják a lakásokat s mindent el
pusztítanak, de legalább mégis elta
karodnak. A Kárpátokban lefolyt el
keseredett harcokban is nagy ered
ményeket értünk el. Szóval: az el
múlt hét sok jó hirt hozott s mi 
hálaadással gondolunk Isten megse
gítő kegyelmére I

A németek sikere.
Hindenburg, a németek lángeszű 

hadvezére, ismét nagy sikereket ért 
el. Oly hősiesen és ügyesen harcolt 
seregével, hogy a Mazuri tavaknál 
ismét súlyosan megverte az oroszo
kat. A foglyok száma 26.000. A nagy 
veszteség oly érzékenyen sújtja az 
oroszokat, hogy állítólag általános 
visszavonulást kellett elrendelni. Az 
oroszoknak ugyancsak sietniök kell, 
mert különben nem juthatnak át 
idejekorán a Visztulán.

Orosz veszteség a Kárpátoknál.
Egy tudósító a Kárpátokban folyt 

harcokról a következőket írja:
Miután nagy orosz haderőknek a 

Dukla szorosnál való áttörési kísér
leteit meghiúsítottuk, a legnyugatibb 
orosz szárny most a Kárpátok tara
ján túl áll. Az orosz támadás itt is 
megtört. Az oroszok óriási vesztesé
geket szenvedtek. A Lipno melletti 
roham alkalmával foglyokban ezer- 
hatszáz embert vesztettek, köztük két 
alezredest és ha elesetteiket és sebe
sülteiket is hozzászámítjuk, úgy az 
orosz veszteség legalább háromezer 
embert tesz ki. A Kastelik-hegy ellen 
intézett támadásunk alkalmával, amely 
február 4-én történt, az orosz vesz
teség halottakban és sebesültekben

kétezerötszáz emberre rúg. A negy- 
. vennyolcadik szibériai ezredből mind- 
1 össze öt-hatszáz emberük tért vissza.

Ha ettől a vidéktől keletre, a Dukla - 
I szoros környékén az oroszokat ért 
| veszteségeket hozzászámítjuk, úgy az 

oroszok veszteségét legalább tízezer 
emberre tehetjük.

Az uzsoki-szoroson át való táma
dásunk szintén szép eredménnyel 
járt. Száz foglyot ejtettünk, közöttük 
egy ezredest. A foglyok elbeszélése 
szerint rablásaik miatt és mivel több 
esetben megtagadták az engedelmes
séget, saját parancsnokságuk is meg
tizedelte őket. A Dukla-szorosból az 
orosz foglyok naponta garmadával 
érkeznek, ami elsősorban tüzérségünk 
fölényes munkájának tulajdonítható. 
Ezek a foglyok csapataiknak óriási 
veszteségéről számoltak be.

A Kárpátokban lefolyt harcokban 
összesen 29.000 orosz foglyot ejtet
tünk. A lapok írják, hogy különösen 
a magyar katonák tűnnek ki hősi 
vitézségükkel.

Franciaországban.

Franciaországban semmi nagyobb 
esemény nem történt. A németek is
mét elfoglaltak néhány francia köz
séget és néhány száz foglyot ejtettek.

Szerbia.

Szerbiából semmi hír sem érkezett. 
Majdnem biztosra vehetjük, hogy a 
déli harctéren sem szünetel a harc. 
Azonban az ottani hadvezetőség ez 
idő szerint nem ad ki jelentést.

A tengeren.

Az általános érdeklődés a tenger 
felé irányul. A németek ama határo
zata, mellyel hadiszintérnek jelentet
ték ki az egész tengert, — már most 
is érezteti hatását. Az angol keres
kedő hajók sietve menekülnek, hogy 
február 18-ára biztos kikötőben le
gyenek. 18-adika után az angol ke
reskedelmi hajókat is elsülyesztik a 
német búvárhajók.

Az angolok ezen a bajon is agya
fúrtsággal akartak segíteni. Egysze
rűen azt a parancsot adták ki tenge
részeiknek, hogy semleges államok 
lobogóját húzzák fel a hajóra. Meg 
is tették ezt és pedig egy esetben 
amerikai lobogóval. Ez ellen azonban 
Amerika tiltakozott.

Most az egész világ érdeklődése 
február 18-ikát várja. Lehet, hogy 
nagy dolgok történnek ezen időben.
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A magyar katona dicsősége.

A bukovinai és a Kárpátokban fo 
lyó harcok kapcsán a bolgár sajtó 
ismét tele van a magyar katona di
csőítésével. Az egész sajtó azt han
goztatja, hogy a háború egyik legszebb 
mozzanata az a példátlan hősiesség 
és minden téren való kiválóság, mely- 
lyel a magyar katona jóformán meg
lepte az egész világot, ellenséget és 
barátot egyaránt. Hogy maguk az 
oroszok is mennyire értékelik a ma
gyar katona kiválóságát, arra igen 
jellemző az egyik fogságba jutott orosz 
ezredesnél talált napiparancs, mely 
közli az orosz katonákkal, hogy ezen
túl minden katona, aki magyar kato
nát foglyul ejt, tizenhat rubelt kap 
egy-egy magyar katonáért.

Más hírek.
Egy román államférfi újból azt a 

nyilatkozatot tette, hogy Románia a 
monarchiával szemben semleges ma
rad. — Bulgáriában folyton növeke
dik az elkeseredés Szerbia ellen. — 
A szolgálatképtelen hadifoglyokat a 
harcoló államok valószínűen kicserélik. 
— Az oroszok néhány hajó sereget 
és sok muníciót szállítottak a szer- 
beknek. — A görög kormány elha
tározta, hogy Szerbiának nem adja 
ki az országán át érkezett hadisze
reket.

Apró történetek .
Közli: ifj S trá n e r  Vilmos.

Az ember rendeltetése. A tanító 
vizsga alkalmával természetrajzból 
az állatok, növények és ásványok 
országáról beszélget a gyermekekkel 
és végül áttérve az emberre azt kér
dezi egy kis fiútól: „Megtudnád-e 
mondani kis fiam, hová tartozol te 
is, és minden ember“ ? A gyermek 
egy kis ideig habozik és gondolko
dik és végre örömtelt arccal, sugárzó 
szemekkel a várt felelet helyett így 
szól: „Én tanító ú r? . . .  és minden 
em ber?... én a menyországba tar
tozom“ ! Boldog gyermek 1 te hát tu
dod, hogy mi a rendeltetésed 1 Pedig 
hány megőszült fő hajtja fejét utolsó 
nyugalmára anélkül, hogy bizony
ságot szerezne arról és tudatára 
jönne annak, amit az írás így fejez 
k i: „Mert nincs itt maradandó váro
sunk, hanem a jövendőt keressük“. 
(Zsid. 13, 14). Ennek a kis ártatlan 
gyermeknek szavai tanítsanak meg 
bennünket arra, hogy mily magasz
tos, mily fenséges rendeltetése van 
az embernek, hogy ezen a földön 
Péter apostol szavai szerint csak 
„jövevények és bujdosók1 vagyunk, 
(Pét. 2, 11), de odafenn egykor majd 
az Isten országának leszünk polgárai. 
Olvasd el, kedves olvasóm: I. Péter

2, 11 —25; akkor meglátod, hogy 
kinek-kinek mit kell tennie, hogy már 
itt e földön méltón elkészüljön a 
mennyei polgárságra.

#
Alapos felelet. Egy utazás alkal

mával a vonaton egy nagyobb tár
saságnak egy-néhány tagja, kik a 
vallás szent dolgaiból gúnyt űztek, 
egy nyugodtan ott ülő lelkésztől, aki 
szerényen meghúzta magát egy sa
rokban, azt kérdezték gúnyosan, hogy 
nem tudná- e nékik megmondani, hogy 
vájjon az angyalok Jákob álmában 
miért mentek fel létrán a mennybe, 
holott tudvalevőleg a lelkészek és 
jámbor hívők hite és felfogása szerint 
az angyaloknak szárnyuk van és így 
nem lett volna szükségük létrára. A 
lelkész erre a gúnyolódásra rögtön 
feltalálta magát és minden látható 
zavar és habozás nélkül így felelt 
meg nékik: „Tudják uraim, én úgy 
képzelem magamnak a dolgot: az 
angyalok valószínűleg közvetlenül 
előtte egy jó rakomány „szabadgon
dolkodót és gúnyolódót“ szállítottak 
a pokolba és ott valószínűleg meg
perzselték szárnyukat.“ Erre a találó 
és alapos feleletre a gúnyolódókat 
az összes utasok alaposan kinevették, 
úgyhogy azoknak elment a kedvük 
attól, hogy más ember vallásából 
gúnyt űzzenek.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l
Levelek a harcm ezőről. Annak bizony

ságaképpen, hogy a harcmezön küzdő k a
tonáink lelkében mennyire erős a vallásos 
érzés, egyházszeretet, a velük törődéssel 
szemben tanúsított hála, — közöljük a kö
vetkező két levelet, melyet Tompa Mihály 
kissomlyói ev. lelkész kapott a táborból: 

1915 január 1-én.
Mélyen tisztelt Főtisztelendö ú r!

Első sorban is engedelmet kérek, hogy 
bátor vagyok soraimmal fölkeresni, de mi
után tudom, hogy van a kissomlyói anya
gyülekezetnek egy hű lelkipásztora, aki 
imádkozik és imádkoztát híveivel érettünk, 
a harcban lévő testvérekért, tehát nagy 
hálámat fejezem ki érette. Nagy örömöm 
tellett abban, hogy karácsony napját mi is 
magunknak szentelhettük. Ép ezen alkalom
kor egy községbe értünk, ahol elmehettünk 
egy orosz templomba, ott kériük a minden
ható Istenünket kitartásra és magyar ha
zánk védelmére, hogy irigy ellenségeinket 
legyőzhessük erős karjainkkal. Idáig a jó

Isten megőrizett. Egészségem is jó van. 
Tiszta szívemből kívánok tisztelendő úrnak 
és kedves családjának jó egészséget és sok 
szerencsét az életben. Tisztelője:

Sebestyén A n ta l, Káld.
1915 jan. 23.

Mélyen tisztelt tisztelendő úr 1 
Hozzám küldött becses levelét megkap

tam és az imakönyvet is. Nagyon meg
örültem tisztelendő úr sorainak és a drága 
ajándékért a legnagyobb köszönetemet fe
jezem ki. Ahogy megkaptam, éppen volt 
alkalmam keresztülolvasni, most pedig egy 
másik bajtársamnak kölcsönöztem ki. Na
gyon szép dolgokat tartalmaz a kis köny
vecske. Majd a jó Isten segítségével, talán 
nem is sokára, legyőzhetjük a velünk szem
ben álló többszörös sok orgyilkos ellensé
geinket, mert kiváló tiszturaink és katoná
ink vannak, akik bátran és minden erőnk
kel harcolunk királyunkért és a hazáért, 
családunkért és felebarátainkért és így Is
ten segítségével remélem, hogy magyar ha
zánk nemsokára vissza fog állni az előbbi 
nyugvó helyébe. Most pedig nagyon sajná
lom, hogy tisztelendő úr pár kérdésére nem

felelhetek, mert helyzetünkről nem szabad 
írni. Igen forrón üdvözlöm a tisztelendő 
urat az egész kedves családjával együtt, 
kívánok jó egészséget és mindenben jó 
szerencsét. Tisztelő h íve:

Sebestyén A n ta l, tizedes.
K atonák hálá ja . A harcmezöröl érkező 

katonalevelek mind azt bizonyítják, hogy 
küzdő katonáink mily boldogan nyúlnak 
az imádságos könyv és egyéb vallásos irat 
felé. A mi áldott munkát végző nőegylete
ink nem dolgoznak hiába. A harcmezöre 
küldött vigasztaló könyvecskék hitet, isten
félelmet, reménységet visznek magukkal s 
egy válasz érkezik rá ju k : a hála és köszö
net szava. íme egy levél, melyet Tóth Kál
mán felsőszakonyi ev. lelkész kapott a 
táborból: 1915 január 11-én.

Mélyen tisztelt tisztelendő ú r !
Nagyon megörvendeztetett a karácsonyi 

üzenet. Fogadja hálás köszönetemet ezért 
a szép ajándékért. Legyen szíves adja át 
a nőegyletnek írásbeli üdvözletemet. Majd 
ha a jó Isten segedelmével megszabadulok, 
szóbelileg is meg fogom köszönni. Zárom 
soraim, maradok hű szolgája:

Gefrt. N ém eth J ó z s e f I I .
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Adomány. Zuggó Gyula nagyvázsonyi 
egyháztag, az egyház templomépítési alap
jának gyarapítására 120 (Egyszázhusz) ko
ronát adományozott. A jókedvű adakozót 
szereti az Isten !

A m arcalgergelyi evang. közös gyü
lekezet január hó 31-én tartotta meg zár- 
számadási közgyűlését. Ezen gyűlés a lelkész 
jelentéséből örvendetesen értesült arról, 
hogy Sipkovits László és neje Fülöp Zsó
fia, szergényi buzgó egyháztagok, szomorú 
körülmények között elhalt Dénes fiuknak 
emlékére a marcalgergelyi közös templomra 
400 koronát adományoztak, a szergényi leány
egyházközségnek pedig ugyanezek, a 
gyülekezet által megrendelt nagy harang 
teljes vételárát adományozták. Ugyancsak 
ezen közgyűlés vette tudomásul a főgond
nok jelentését, amely szerint a közös gyü
lekezet 900 koronát kitevő „Reformációi 
Jubileumi Alapját“ a hadikölesön céljaira 
jegyezte. A hadikölesön céljaira a hívek 
sorában általában igen nagy összegeket 
jegyeztek.

A nem espátrói ev. egyházközségben 
az 1914. évi számadás január 31-én tartatott 
meg. Ez alkalommal tárgyalta le a hadba- 
vonult Pápay Ferenc és Dömötörfy József 
(nagy) gondnokok, valamint a helyettük 
időközben alkalmazott Dömötörfy (Lukács) 
József és Dömötörfy (Boriska) József gond
nokhelyettesek számadását, mely 8.920-16 
korona bevétel és 8 810'92 korona kiadás
sal záródott. A közgyűlés örömmel látta, 
hogy bár a háborús bonyodalmak személyi 
változásokat tettek szükségessé, az ügyvi
telben semmi fennakadás nem történt. 
Azért a gondnokoknak hálás köszönetét 
fejezte ki.

HARANGSZÓ.

Uj gondnokoknak megválasztattak: Be- 
bők (Ádám) István és Szakáll (Pál) Ferenc. 
A gyülekezet az újabban hadbavonuló nép
felkelőt is mind ellátja imakönyvekkel. így 
most kioszt 30 példány „Lelki Fegyver“-t. 
A helybeli lelkész a rawitschi katonai kór
házban lévő magyar ev. sebesültek részére 
is küldött vallásos füzeteket. — Ott egy 
hívünk Fekete János tüzér meg is halt és 
mint az ottani katonai ev. lelkész irta, ke- 
gyeletes katonai temetésben részesült, — 
ami bizonyára vigasztalására szolgál a 
gyászoló özvegynek és szülőknek.

Itthonról.
A lisztkeverés újabb kötelező módja.

A m. kir. minisztérium a búza- és rozsliszt 
keverésének arányáról újabb rendeletet 
adott ki, mely szerint az egységes minőségű 
rozslisztet, vagy a búza- és rozsliszt keve
rékét ezentúl az ellőállitandó lisztkeverék 
összsulymennyiségének 50°/o-át kitevő árpa-, 
tengeri, burgonya- vagy rozsliszttel kell ke
verni. Eddig csak 30°/o pótanyagot kellett 
hozzá keverni.

A berlini kenyérrendelet. Németország
ban február 1-től kezdve az eddig készített 
kenyérmennyiségnek csupán háromnegyed 
részét szabad elkészíteni. Egy személynek 
egy héten két kilogrammnál több kenyeret 
fogyasztani nem lehet. Berlinben a kenyér 
nagysága iránt is intézkedtek. Buzakenyér 
csak 75 gramm súlyú lehet. A rozskenyeret 
egy kilós, másfél kilós és két kilós egysé
gekben szabad árusítani. Azokat, akik a 
rendelet ellen vétenek, hat hónapig terjedő 
fogházzal vagy 1.500 márka pénzbüntetés
sel sújtják.

1§15. február 21.

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ te rje sz té sé re  eddig 

befolyt 233 kor. 68 fül. Újabban adakoztak : 
Varga Józsefné Devecser 2 K, özv. Szokodi 
Imréné Gecse 1 K, Reisz Györgyné Buda
pest 1‘10 K, Dr. Kluge Endre Pápa 2 50 K, 
Mesterházy Istvánné Bük 2 K, Pölöskey 
Miklósné Felpéc 2 K, Kiss Imre Szentgott- 
hárd 10 K, özv. Baráth Józsefné Alsósza- 
kony 50 f, Büki Samu Alsószakony 50 f, 
Alacher Mátyás Kismarton 40 f, Takács 
Teréz Zalaszentgrót 1 K, Bajusz András 
Kassa 2-50 K, Gáspár Endréné Kiskőrös 
1 K, özv. Kiss Mihályné Kiskőrös 1 K, özv. 
Majoros Istvánné, Sajógömör 1 K, Egyed 
Aladár leik. Sajógömör 2 K, Fónyad Gyula 
Sárvár 1 K, Vajda Borcsa Nagyköcsk 2 K. 
Összesen 267'18 K .

M. M. Felpéc. Újból intézkedtem. Ne 
vedd rossz néven a késedelmet. Valószínű
leg az expedíciónál, vagy a postán történt 
a hiba. Mi pontosan leadjuk, akármilyen 
nagy legyen a munkatorlódás. Üdv. — T. 
K. Felsőszakony. Sajnálom, hogy nem 
találkozhattunk. Én sem voltam itthon, 
ugyanakkor szintén G.-ban voltam egy kis 
pihenőre s meg is látogattam beteg sógoro
dat. Remélhetőleg hamarosan újból jössz 
s akkor hosszabb időt együtt tölthetünk. 
Szeretettel üdv. — Vándor. Köszönet. A 
másikra is sor kerül.

3H3EE33E
Elsőrendű haranggyar, szerel a  ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JÜRISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangön tő - és 

harang fe lsze re lő  gyár 18

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 186S. Telefon 77—61. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
munkát, u. m . : első rendű  h a ran 
gok szá llítását, régi ha rangok  át- 
ön tését, régi harangok á tsz e re 
lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön
tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

po tt c sapok  k icserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos áron . 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, s a tu t stb. e szak b a  vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pon tos és  tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ív á n a tra ! 

K ívánatra s a já t  költségem en utazom  a  helyszínére.

n
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Feiwel

i£í

u t ó d a i
első m. kir. s z a b a d a lm a z o t t  isk o lap ad -g y ár ,

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 ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

A r j e g y z é h  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e !

ANGSTER JÓZSEF és FIA
o r g ' o n a é p i t ő k .

K ét arany, 1 ezüst és 1 nagy miileni ami éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéremmel k itüntetve. 

A lapíttato 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 leg ju tányosabb árak m ellett művészi kivitelben. Raktáron klttinű hangú

h a r m o n i u m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
E lektrom os fú jta tó  késaülékek. 19

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Mülpar“ szerkesztősége.

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 
mellett az ország bármely részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különiéle nagyságban. ElváUalja 

________________azok javítását és hangolását.____________ 19

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Háborúban.
Zúgó viharban, emberirtó vészben 
Tebenned bízunk nagy irgalmu Isten! 
Milliók ajkán cseng az imádság: 
Fordítsad el kezed sújtoló csapását!

Legyen elég már a patakzó vérből, 
Legyen elég a könnyből, szenvedésből; 
Legyen eleg már a bűnünk büntetése, 
Legyen elég. — hisz’ megbünhödtünk

[érte.

De bármit mérjen ránk bölcseséged, 
Minden bajunkkal szolgáljunk Tenéked. 
Sújtson bár tovább megpróbáló karod,'  
Legyen meg akkor is Te szent akaratod!

MADÁR MÁTYÁS.

Ajánlom néktek Fébét!
Az a mondat, mit címül Írtam, a 

bibliából van véve és mégsem igen 
ismeretes. Pál apostolnak a rómabe- 
liekhez Írott levelében, az utolsó fe
jezetben, egymás után következnek

az üdvözlések, melyekben az apostol 
személyes ismerőseiről szeretettel 
megemlékezik. Az üdvözlés előtt van 
egy vers, mely így hangzik: „ajánlom 
pedig néktek Fébét, a mi hivő nő
társunkat, ki a kenkhreébeli egyház 
diakonja, hogy fogadjátok őt szen
tekhez illően az Úrban, és legyetek 
segélyére, amiben csak rátok szorul. 
Mert ő is pártfogója volt sokaknak, 
nékem magamnak is.“

Ebben a kijelentésben sok-sok ne
mes cselekedet jutalma van. A kegyes 
szívű Fébé, bizonyára nem dicsérő 
szavakért munkálkodott. Midőn a 
betegeket látogatta, a szenvedőket 
vígasztalgatta s a gyülekezetét a sze
retet cselekedeteivel építgette, jószí
vére hallgatott és azokra az intelmekre, 
melyeket Isten az ő leikébe írt. Mun
kálkodott Isten és egyház iránti sze- 
retetből. És mégis: nemes munkája 
az apostol elismerését is Hvívta s 
ennek nyomában az emberek szere- 
tete járt. Mikor régi gyülekezete he
lyett új gyülekezetei keresd  magá
nak, jóllehet senkise ismeri , mégis 
szeretettel, testvérként fogad- í.k, mert 
tudták: mi van szívében, .elkében.

Néhány versben nőket is üdvözöl

Pál apostol. így például azt mondja: 
„köszöntsétek Trifénát és Trifosát, 
az Úrban munkásokat.“ Ezeket is 
azért üdvözli, mert „az Úrban mun
kálkodtak.“

Most, hogy reng lábunk alatt a 
föld s vértengerbe merül nemzetek 
békessége, családok meghitt boldog
sága, oly sokszor eszembe jut ez a 
néhány apostoli szó. Mert sok min
den történt a háborúval kapcsolatban 
a mi egyházunkban, áldoztak, mun
kálkodtak a férfiak, sorompóba álltak 
a gyülekezetek. De örömünk mégis 
akkor vált teljessé, midőn a nőegy
letek áldásos munkálkodása kifejlődött. 
Mennyi sebet bekötöztek I Mennyi 
fájdalmat elcsöndesítettek 1 Meglátták 
a harcmezőről hazatérő szegény sebe
sültek nyomorúságát. Párnát tettek 
fejük alá, melengető, puha ágyneműt 
fekvőhelyükre. Élelmet, kenyeret vit
tek a kórházakba. Meghallották a 
harcmezőről, a kórházi termekből fel
szakadó kiáltást. Meglátták, hogy az 
idegen kórházakban fekvő sebesültek 
magyar szót is alig válthatnak, ma
gyar evangélikus lelkészt is alig lát
hatnak. A lövészárokban is alig-alig 
hangzik feléjük az Isten erőt adó,
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vigasztaló szent igéje. Ezért imádsá- 
gos könyvet, prédikációkat, vallásos 
iratokat küldtek táborba és harc
mezőre.

Bizonyára magáért a jóért tették 
és nem a dicséretért. De azért bizo
nyára nőegyleteinknek s áldozatkész 
nőtestvéreinknek is jól esik az elis
merés: „sokaknak pártfogóik voltak.“ 
Isten áldását kérjük a szeretet buzgó 
munkásaira. A háború' még folyton 
szedi áldozatait. A szeretet munkájára, 
az áldozatkészség filléreire ezután is 
szükség lesz. Adja a jó Isten, hogy 
mindannyian hívek maradjanak köte
lességükhöz. Csak akkor mondhatják 
el a hazatérőknek : mi is veletek har
coltunk ! Mellettetek álltunk imádsá
gunkkal s a szeretet munkájával 1

II. Vilmos,
a németek nagy császára.

Irta: Hanzm ann Károly.

Isten iránti hálás szívvel és párat
lan lelkesedéssel ünnepelte nemrég 
(január 27.) a nagy német nemzet, 
dicső uralkodójának, II. Vilmos csá
szárnak 56. születésnapját. Agg kirá
lyunk hű szövetségese, szép magyar 
hazánk mindenkori tisztelője, meg is 
érdemli alattvalóinak hű ragaszkodá
sát és rajongó szeretetét. Ha voltak 
is előbb, nemzete fiai között is sokan, 
akik gáncsolták, s élesen birálgatták 
nem egy szavát, tettét, a világháború 
tomboló viharában elhallgatott min
den birálgatás. A nagy császárt iga
zolta saját múltja. Ellenségei közül 
is a legtöbben lelkes híveivé lettek, 
s ma Németország 63 millió lakója 
egy emberként, törhetlen bizalommal, 
követi jó- s balsorsban uralkodóját. 
Nincs is ma a földkerekségen nagyobb 
és többet emlegetett koronás fő nálá
nál. Még a legelkeseredettebben har
coló külellensége is bámulattal s tit
kos irigységgel kénytelen feltekinteni 
reája, s tehetetlen dühében reászórt, 
alaptalan vádjai is babért teremnek 
számára.

Hódolattal tekintünk fel erre a nagy 
uralkodóra mi is mindnyájan. Bámul
juk tetterős, férfias jellemét, bölcs 
ténykedését s főleg keresztyéni aláza
tosságát. A történelem feladata II. 
Vilmos jelentőségét a maga teljes
ségében méltatni s megörökiteni, mert 
nagy ő minden tekintetben. E cikk 
keretében csak mintevang. keresztyén
ről óhajtunk róla megemlékezni. E te
kintetben is követendő példakép állhat 
sokak előtt. Ő, aki az emberi hatalom

legmagasabb polcán áll, mély alázat
tal vallja a nagy apostollal: „Isten 
kegyelméből vagyok, ami vagyok.“ 
Ez az igazi keresztyéni alázatosság 
és mélységes hite képezi nagy jelle
mének legfőbb vonását, s egész éle
tén, minden szaván, tettén piros fonál
ként vonul végig.

Ennek igazolására szolgáljon né
hány idézet a nagy uralkodó külön
böző alkalmakkor elmondott beszédei
ből. E beszédek révén belepillantha
tunk szívébe, leikébe s magunk is 
megállapíthatjuk, hogy aki így gondol
kodik és cselekszik is, az valóban 
Isten kedve szerint való férfiú.

Ki ne hallott volna már boldog 
családi életéről. Az országa minden 
ügyét, baját szívén hordozó uralkodó 
egyúttal gondos férj és családapa is, 
aki sokféle feladata közepette sem 
feledkezik meg Megváltó Urunk intel
méről : „ Keressétek mindenek előtt 
Istennek országát és annak igazságát.“ 
Az élet könyve, a szentírás ott fek
szik éjjeli szekrényén; ráér abból 
reggel is, este is olvasni, épülni. Hű 
élete párját s egész családját maga
köré gyűjtve, gyakran olvas fel ne
kik a bibliából. Van gondja rá, hogy 
háza népe lelkiekben is gyarapodjék, 
mert jól tudja „mit használ valakinek 
ha mind e világot megnyeri is, ha 
az ő lelke megbüntettetik, vagy 
micsoda váltságot adhat akárki is az 
ő leikéért, mert az embernek fia el- 
jövend az ő atyjának dicsőségével, 
az ő angyalaival s akkor megfizet 
mindenkinek az ő cselekedete szerint.“ 
Hogy gyermekeit ily szempont szerint 
nevelte, arról szépen tanúskodik azon 
beszéde, amelyet egyik fia konfirmá
ciójakor gyermekeihez intézett ekkép 
szólván : „Az egyedüli segítő és meg
tartó mindenkoron az Úr Jézus Krisz
tus. Én nektek, kedves gyermekeim, 
jövendő boldogságtokra vonatkozólag 
csak egyet tanácsolhatok teljes szí
vemből : munkálkodjatok szüntelen, 
és pedig úgy, miként az Úr Jézus 
erre nézve példát mutatott, mert súlyos 
büntetés vár arra, aki tétlenkedik. 
Olvassátok el erre vonatkozólag Meg
váltónk Lukács ev. XIX. 11. stb. 
verseiben elmondott példázatát. Igye
kezzék mindegyitek öntudatos egyé
niséggé lenni, ki hivatása magaslatán 
áll s az Úr Jézust mindenben és min
denkor követi.“

Egyetlen leánya esküvőjekor pedig 
a következőkép adja apai áldását tá
vozó gyermekére: „Őseid példájára 
építsd családi boldogságodat egyedül 
az Úristenre. Miként jelszavatok is 
int, fogadjátok alázattal az ő kezéből

a jót s a rosszat, benne bízzatok a 
szerencse szép napjaiban ép úgy, 
mint a bánat nehéz óráiban. Dicsér
jétek mindenkoron hálatelt szívvel az 
Urat.“

Miként szűkebb családjának, akként 
nemzete nagy családjának is hű gond
viselő atyja, aki „nem szégyenli a 
Krisztus evangyéliumát, mert (tudja 
hogy) Istennek hatalma minden hívő
nek üdvösségére.“ Már trónralépése 
után nemsokára az országgyűlés színe 
előtt vallja : „Önök tudják, hogy egész 
méltóságomat és feladatomat mint Is
tentől rendeltet tekintem. Az Ő aka
ratjából hivattattam el, de majdan 
Néki kell számot is adnom sáfárko
dásomról. Ép ezért biztosíthatom 
Önöket, hogy nem múlik el egy est 
és reggel annélkül, hogy ne imádkoz
nám népeimért.“ Jakab levelében ol
vassuk, hogy „igen hasznos az igaz
nak buzgóságos könyörgése“. A né
met nemzet jelen helyzetéből, a népe 
jólétéért, boldogulásáért imádkozó 
császár esetéből beigazolva láthatjuk 
az apostol szavát.

A jeruzsálemi Megváltó templom 
felszentelésekor, az egész világból 
összesereglett nagy sokaság előtt így 
tesz vallást hitéről: „Az evangyélium- 
nak világot megújító ereje, amely in
nét indult ki, arra ösztönöz, hogy hittel 
tekintsünk fel arra, aki érettünk is meg
halt a keresztfán, tanit békességes tű
résre, önzetlen felebaráti szeretetre min
den embertársunk irányában. Nem fényt 
és hatalmat, nem hírnevet és dicső
séget, nem földi javakat keresünk itt, 
de epedve könyörgünk s igyekszünk 
elnyerni ama legfőbb jót, lelkünk üd
vösségét. Miképen én. Istenben boldo
gult őseim fogadalmát: „Én és az 
én házam tiszteljük az Urat“ ezen 
ünnepélyes órában e helyen megújí
tom, felhívom mindnyájukat, hogy 
hasonló fogadalmat tegyenek.“

Midőn 1900. év nyarán a kínai 
zavarok idején német csapatok is el
indultak a messze keletre, a császár 
a „Hohenzollern“ fedélzetén egy va
sárnapi prédikáció keretében fordult 
a hajó népéhez. Oly gyönyörű sza
vakkal ecsetelte a keresztyén ima 
és könyörgés hatalmát, szent hivatá
sát, hogy annak minden egyes szavát 
méltó volna, hogy kőbe véssék. Azt 
mondja a többek közt: „Szent köte
lességünk az imádság. Hogy harcba 
vonuló testvéreink feladatukat sikerrel 
elvégezhessék, a legnagyobb veszé
lyek közepette is megállhassák helyü
ket, ahhoz többre van szükségünk, 
mint éles fegyverre és lőszerre. Felül
ről való áldás, felülről való életerő
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kell nekik. Ezt a mennyei világöt az 
imádság nyitja meg előttünk. Az 
imádság Istenünk kincses kamarájá
hoz való aranykulcs. Aki ennek bir
tokában van, azon beteljesedik: „Kér
jétek és megadatik néktek.“ És mi 
mindent lehet táborba szálló testvére
ink részére kérnünk ! Imáink elkísérik 
szeretteinket a fárasztó menetelésben, 
dübörgő csaták zajában, kórházak 
csendjében. Kérjük az Urat, hogy a 
harcosokat hősökké, a hősöket győ
zőkké tegye. Fel tehát! Künn a harc
mezőn a küzdők hada, itthon az 
imádkozok serege. Ez legyen napja
inknak csataképe! A magas Tattern 
csúcsán különös harang van. Nem 
húzza azt emberi kéz. Csendesen és 
némán lóg a napfényben, de ha szél
vész támad, mozgásba jön, megszólal 
s hangja hegyen-völgyön át messze 
hallatszik. Az Úr Isten minden ember 
szívébe helyezett egy imaharangot. 
De a szerencse napjaiban hány em
bernél lóg ez csendesen, némán ! De 
amikor a szükség és veszedelem för
getege zúg végig életünkön, megszólal 
e harang. Hány bajtárs, aki már el
felejtett imádkozni, kulcsolja össze is
mét kezeit az életre, halálra szóló 
küzdelemben. A szükség megtanít 
imádkozni. így legyen ez otthon is! 
E nehéz napokban hozzuk mozgásba 
szívünk imaharangját. Imádkozzunk 
mindnyájunkért, denecsak hébe-korba, 
nem, legyünk hívek és állhatatosak 
az imádkozásban. A világtörténelem 
megfogja írni egykor napjaink harcait. 
Az ember azonban csak azt nézheti, 
ami szeme előtt van, csak azt mesél
heti, mit m ívelt a vezérek bölcsessége, 
a seregek bátorsága, a fegyverek éle; 
de az örökkévalóság még többet fog 
mutatni. Meg fogja mutatni, hogy mily 
nagy hatalom a szívek mélyéből fa
kadt imádság és hogy ismét teljesült 
a régi Ígéret: „Hívj engemet se
gítségül nyomorúságodnak idején 
és én megszabadítlak tégedet. Azért 
szüntelen imádkozzatok! Amen.“ 

Mintha napjainkban mondta volna 
e szívhez szóló beszédet, oly közel 
érint mindnyájunkat; hisz ezerszerte 
nagyobb vihar tombol végig az egész 
világon most s azért fokozottabb mér
tékben áll az apostol szava: „szün
telen imádkozzatok.“ Ezt mondotta

II. Vilmos is a világháború kitörése
kor a palotája elé gyülekezett óriási 
néptömegnek, így szólván : „és most 
menjetek a templomba, térdeljetek le 
a Mindenható szent színe előtt s kér
jétek segedelmét derék seregünkre.“ 
Ezért rendelt ugyanakkor általános 
bűnbánati és imanapot birodalom- 
szerte ekkép fordulván népéhez Mi
ként ifjúságomtól fogva megtanultam, 
hogy az Úristenben helyezzem bizo
dalmámat, úgy eme komoly napokban 
is szükségét érzem annak, hogy előtte 
meghajoljak s irgalmáért esedezzem. 
Felhívom népemet, hogy e napon 
minden istentiszteleti helyen gyűljön 
össze s hivja segítségül komoly ünnep 
keretében Istent, hogy velünk legyen 
és fegyvereinket megáldja.“

Az ily fegyvereket meg is áldja az 
Úr. Erre van elég példa a mai kor 
harcaiból. Miként az 50. zsoltárban 
az Úr segélynyújtása után elvárja: 
„Te dicsőítesz engemet“ így tesz II. 
Vilmos, valahányszor csak feltűnőbb 
módon nyilvánul az Úr megsegítő 
kegyelme. Leányának pl. ezt a sür
gönyt küldte egyik első győzelem 
után : „Az Úristen derék csapatainkat 
megáldotta és győzelemrevitte. Mond
junk mindnyájan, az otthonmaradot
tak is, térdre borulva hálaimát érte, 
hogy továbbra is velünk legyen és 
egész népünkkel.“

Amidőn a bevehetlennek hirdetett 
Antwerpent rövid ostrom után bevet
ték derék szövetségeseink, ismét csak 
az Úrnak ad dicsőséget érte s nem tu
lajdonítja magának a győzelmet, mert 
ezt sürgönyzi haza: „Ezen sikerért 
legmélyebb alázattal mondjunk köszö 
netet Istennek.“

Ez a mély alázat a bánat és vesz
teség idején is meg tud hajolni az 
Úr akarata előtt. Amidőn a Falkland 
szigeteknél egy német hajóraj, dicső 
küzdelem után, a túlerő által megsem
misítve elmerült, az országgyűlés 
részvétnyilatkozatáravá!aszolva ekkép

Most jelent meg „Kapi Béla: Ke
reszttől a feltámadásig“ Nagypénteki 
és húsvéti üzenet harcmezőn küzdő 
és kórházakban szenvedő katonáink
nak. Ára: 1 péld. 8 fill.; 50 péld. 3 
K 70 fill.; 100 péld. 7 K.

fordul nemzetéhez: „Vajha a súlyos 
áldozatokat, amelyeket a létért való 
küzdelem, úgy az egyesekre, mint 
valamennyiünkre ró, oly reménységgel 
viselnők, hogy az Úristen, akinek 
kegyelmes kezéből alázattal fogadjuk 
az örömöt, bánatot, még a legnagyobb 
sebeket is népünk s hazánk áldásává 
fogja tenni.“

Ily hiten még a pokol kapui sem 
vehetnek diadalt. Ezt a hitet és bi
zalmat igyekezett belevinni a múlt
ban is a hitetlen nemzedék szivébe. 
Ennek a pislogó, félénkén meghúzódó 
hitnek lángját éleszti most is lépten- 
nyomon. Valamikor, nem is oly régen, 
sokan gúnyolták ezért, most bámul
ják érte. Amikor az I. számú gyalog
testőr ezred indulásra készen állott 
Berlin utcáin, búcsúztatásukra meg
jelent a császár feleségével. Ekkor 
azután az összes katonákkal s a nagy
számú nézőkkel együtt letérdelt imád
kozni. Ez a megható jelenet bizonyára 
feledhetetlen lesz a jelenvoltak szí
vében. Künn az elnémult csatatere
ken, ahol ezrek fekszenek vérükben, 
ismét a császár az, aki vigasztaló, 
atyai szeretetével gyakran keresi fel 
sebesült hőseit, kötözi sebeiket, eny
híti fájdalmaikat s nem egy mellé 
térdelt le s buzgó imában irányítja 
a sebesült figyelmét ama nagy or
vosra aki így szól: „én vagyok az 
Úr, a te gyógyítód.“

Bizony ama nagy orvos segítő jobb
jára vagyunk utalva mindannyian. 
„Nélküle semmitsem cselekedhetünk 1 “ 
Boldog az, aki megbizonyosodott arról, 
amit a Mindenható már Ábrahámnak 
mondott: „Ne félj, én paizsod vagyok 
tenéked s a te jutalmad felette igen 
bőséges.“ Vilmos császárnak van ily 
hite s ezért mondhatta a napokban 
is a győztes keleti hadsereg hőseinek 
a következőket: „Kitartás, mig el nem 
jutunk a becsületes békéhez. Ehhez 
azonban szükségünk van nagy szö
vetségesünk támogatására, ki ott fent 
lakozik az égben. Atyáitok, őseitek 
nagy Istene csak jámbor, hívő sere
geknek lesz a segítségére. Az ősök 
Istenünk segítségében bízva vonultak 
a harcba, és amint a Mindenható 
győzelemre vitte fegyverüket, ép úgy 
veletek és fegyvereitekkel lesz most is. “

Mit szólsz mindezekhez kedves

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

a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 20

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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olvasó? Van e neked is ily hited, 
tudsz-e te is ily alázatos lenni urad 
és Istened előtt ? Nem tanultál s nem 
tanulhatnának-e sokan II. Vilmos csá
szártól ? A német nép tudja, mily 
kincset adott néki az isteni gondvi
selés a nagy császárban, érthető te
hát, ha oly nagy tisztelet és szeretet 
veszi körül s hő imák szállnak fel 
érette az egek urához miként erre a 
20. zsoltár 5—10 verse tanít.

Azonban Vilmos császár is csak 
ember s mint ilyen mégsem ment az 
emberi gyarlóságtól. Ha mi magyarok 
tisztelettel és bámulattal tekintünk is 
fel reá a világ sok más népeivel 
együtt, eszményképünket mégis csak 
ama názárethi Jézusban láthatjuk, aki 
maga az ut, igazság, élet. Földi ván- 
dorutunk a halál árnyékának völgyén 
át vezet, sok bánat, gond, fájdalom, 
vérző seb kísér ezen az utón minket. 
Mindentől sem Vilmos császár, sem 
senki emberfia nem tud végleg meg
szabadítani, egyedül a Krisztus, az 
élő istennek fia. Azért jó magyar né
pem „nézzünk a hitnek fejedelmére 
és elvégezőjére, a Jézusra !“ II. Vilmos 
élete, beszéde, cselekedete, jó példa 
erre, kövessük e példát, s ha egyi
künk másikunk még nem tartana is 
ott hit dolgában, ahol Vilmos csá
szár, ha hitünk lángja csak pislogó 
mécs volna is, annál inkább siessünk 
az Úrhoz, „aki a megrepedezett ná
dat meg nem rontja s a füstölgő 
gyertyabelet el nem oltja,“ hanem így 
szól: „ne félj csak higyj.“ Értünk is 
szenvedett a keresztfán, felénk is 
nyújtja segítő jobbját. Oh ragadd 
meg ezt a segítő jobbját, bizzad 
minden utadat ő reá és kérjed élted 
minden idején, kivált pedig m ost:

Fogjad kezem, oly gyenge vagyok érzem.
Hogy nálad nélkül járni sem tudok;
Fogjad kezem és akkor óh Megváltóm
Nem ijeszt gond, baj, legyen bármily sok.

Találkozás a csatatéren.
Egy sebesült tiszt beszélte a követ

kező történetet:
Odaát voltunk Szerbiában. A zászló

aljunk már eljutott a szabácsi vasút
vonal töltéséhez, szemben a szerb 
állásokkal. Előttünk emelkedett a 
hírhedt Feketehegy, ahol az embere
ink fele elesett. Vártunk, amíg a 
többi csapat is velünk egy vonalba 
kerül, hogy aztán rohamra menjünk. 
Közben szüntelenül dörögtek az ágyúk 
és ropogtak a puskák meg a gépfegy
verek . . .  pik. . .  pák. . .  pik. . .  pák...

j
A szerb puska hangja éles, erősen 
meg lehet különböztetni a mienktől.

Aztán rohamra mentünk — három
szor. Meg kell adni, hogy a szerbek 
vitézül viselték magukat. Kétszer 
visszavetettek bennünket és irtózatos 
pusztítást vittek véghez sorainkban. 
A harmadik rohamnál már alig ma
radt tisztje a zászlóaljnak. Mégis előre 
mentünk. Valami vad kétségbeesés 
dolgozott bennünk. Éreztük, hogy a 
szerbek nagyszerűen elkészített lövő
árkaival szemben a golyó semmit 
sem ér, a szuronynak kell a csatát 
eldönteni. . .  A részletekre alig em
lékszem. Abban az irtózatos zűrza
varban az apróságok teljesen elvesz 
tek és az egész csak mint véres 
álom maradt az emlékezetben. Csak 
azt tudom, hogy a legények ösztön- 
szerüleg csoportokba verődtek egy- 
egy tiszt, vagy altiszt mögött és va
kon rohantak előre. így kerültek 
mögém is vagy százan.

A harmadik rohamnál már egészen 
megközelítettük a szerb állásokat, 
mikor egyszerre irtózatos gépfegyver
tűz fogadott bennünket. Minden fá
radság, véráldozat megint kárba ve
szett. A gyilkos tűzben lehetetlen volt 
előre mennünk. Akaratlanul is mind
nyájan a földre vetettük magunkat.

A harctéren néha csodálatos gyo.-’ 
san, élesen ismeri föl az ember a 
helyzetet. Egy pillanat alatt tisztában 
voltam vele, hogy ebben a rettenetes 
tűzben visszamennünk nem lehet, 
mert akkor igazán mindnyájan elvesz
tünk. Amint feküdtünk, észrevettem 
ellenben, hogy a hegyoldalon egy 
úgynevezett terephullámban vagyunk, 
amelyet nem érhetnek az ellenség 
golyói. A hullám jobbra egy kis erdő
höz vezet, amely elrejthet bennünket. 
Hasoncsuszva megindultam az erdő 
felé. A legények anélkül, hogy egy szót 
is szóltam volna, ugyanígy utánam.

Ami ezután történt, előttem is 
érthetetlen. A szerbek azt képzelhet
ték, hogy a gépfegyver mindnyájun
kat elsodort, mert ügyet sem vetettek 
mi felénk. Sértetlenül eljutottunk az 
erdőbe, amely felső szélével csaknem 
elérte a szerb lövőárkokat. Ott világos 
lett előttem: az erdőből kell őket 
megrohannunk.

Fent voltunk az erdőszélen. Ahogy 
szétnéztünk, harminc lépésnyire vol
tak előttünk a szerbek. Az egyik 
legény elordította magát: Hurrá I — 
és a következő percben megrohantuk 
a szerb lövőárkot.

A szerbek szinte megkövülve állot
tak, mintha kísértetek bukkantak volna 
föl előttük. Szinte kifejezhetetlenül

rövid idő múlva már bent voltunk a 
legvadabb kézi tusában. Velem szem
ben egy szerb tiszt állott, úgy érez
tem, hogy azzal kell végeznem. Egye
nesen nekirohantam. Valószínűen eb
ben a pillanatban érhette a lövés a 
bal karomat. Aki nem volt ütközetben, 
valószínűtlennek tartja, de tényleg 
egyikünk sem használta a kardját. 
A rettenetes izgatottságban mindket
ten megfeledkeztünk róla. Puszta kéz
zel mentünk egymásnak, marcangol
tuk, fojtogattuk egymást. Ő erősebb 
volt, magasabban is állott, visszata
szított, de amint hanyatt estem, őt is 
magammal rántottam.

Ezeket a perceket sohasem fogom 
elfelejteni. A földön folytattuk a ret
tenetes birkózást. Az emberek rajtunk 
keresztül gázoltak. Zavaros hangokat, 
állati hörgéseket hallottam és úgy 
éreztem, hogy az erőm kezd kimerülni. 
Fulladoztam, a szerb a torkomat foj
togatta. A bal kezem már fölmondta 
a szolgálatot, a jobb kezem is leha
nyatlott,.. Ez volt a szerencsém. 
Ahogy az ellenfelemet elengedtem, a 
kezem a revolveremhez ért, amely 
zsinóron a jobb oldalomon lógott. 
Végső erőfeszítéssel fölemeltem és 
belelőttem a szerb tiszt halántékába.

Egyszerre végtelen megkönnyeb
bülést éreztem. A szerb tiszt teste 
lefordult rólam. A halántékából ki- 
csorgó vér végigfolyt az arcomon. 
Még hallottam, amint a legények 
zsiviót kiáltottak, azután elvesztettem 
az emlékezetemet.

Félóra múlva tértem eszméletre és 
akkor értesültem, hogy mi is történt 
tulajdonképen. A mi rohamunk rést 
ütött a szerb lövőárkon és a mieink, 
észrevéve sikerünket, uj rohamra 
mentek és kiverték őket az állásaik
ból. Az ezredesünk állott mellettem 
és kérdezte, hol vagyok megsebesülve.

A tekintetem a halottra esett, az 
első emberre, akit én öltem meg. 
Magas, fekete ember volt, erős kör- 
szakállal, amelyet a háború alatt 
növeszthetett meg. . .  Mert, ahogy 
jobban megnéztem, megismertem, sze
mélyes ismerősöm volt, Sztojanovics 
Mirkó, a szerb pénzügyminisztérium 
osztályfőnökének a fia, aki velem 
együtt végezte Bécsben a jogo t... 
Utoljára találkoztunk ebben az életben.

Azóta már két hónap eltelt, de 
még mindig valami fojtogató érzés 
fog el, ha eszembe jut a harmadik 
roham és ez a találkozás.. .

Küldjön nagypénteki és húsvéti üze
netet a táborba és kórházakba!
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Kereszttől a feltám adásig!
Küszöbön állnak a nagy ünnepek. 

A keresztyén lélek komoly önvizsgá
lattal készül nagypéntek és húsvét 
szent ünnepére. Mindig nagy áldás 
és szükséglet a lélekben való meg
újulás, de a mostani szomorú időben 
még nagyobb szükségünk van az 
Isten-ige vigasztalására és az Úr ke
gyelmére. Itthon bizonyára megtelnek 
a templomok s nem egy szem borúi 
könnybe, midőn a Krisztus szenve
déséről s feltámadásáról emlékezik.

De mi lesz szegény, küzdő kato
náinkkal ? Mi lesz a kórházban szen
vedő sebesültekkel ? Kicsoda hirdeti 
azoknak a keresztfán elhangzott 
Utolsó szót: Elvégeztetett! és azt a 
másik, angyali szót: Jézus él 1 Fel
támadott 1

Mindnyájan érezzük, hogy kato
náinkról, sebesülteinkről nekünk kell 
gondoskodnunk. A legkevesebb, amit 
tehetünk az, hogy elküldjük ünnepi 
üzenetünket a harcmezőre s a kór
házakba.

Ezt tettük karácsonykor is. És nem 
hiába tettük. Katonáink hálával át
hatott köszönőlevelei bizonyítják, hogy 
nem hiába áldoztak a nőegyletek, 
gyülekezetek, és egyes, áldozatkész 
emberek.

Most is erre a szent munkára hív
juk fel lapunk olvasóit. A Karácso
nyi üzenethez hasonlóan. Kupi Béla, 
lapunk szerkesztője, Kereszttől a fel
támadásig ! cím alatt egy kis füzetet 
adott ki. A füzet nagypénteki és hús
véti elmélkedéseket, énekeket és imád
ságot tartalmaz. Nagyon alkalmas 
arra, hogy általa a harcmezőn küzdő 
s a kórházakban szenvedő katonáink 
megtalálják az Istenhez vezető utat 
s vigasztalást, erőt merítsenek lelkűk 
számára. A tetszetős kiállítású füzet 
külső alakja olyan, hogy borítékban 
könnyen a táborba lehet küldeni.

A füzet á ra : darabonként 8 fill.; 
50 darab 3 kor. 70 fill.; 100 darab 
7 korona.

Midőn a füzetre a figyelmet fel
hívjuk, melegen kérjük a nőegylete
ket, gyülekezeteket, kérjük egyes ál
dozatkész evangélikus testvéreinket, 
áldozzanak erre a célra. És mikor 
áldoznak, gondoljanak arra, hogy 
több ezer ingyenpéldányra van szük
ségünk, hogy a kórházakban szen
vedő s a harcmezőn küzdő katoná
inkról megfelelően gondoskodhassunk.
A rendelkezésünkre bocsátott példá
nyokról ünnepek után beszámolunk. 
Éppenígy közöljük a megrendelők 
névsorát. í

Eddig, — felhívásunk első napján a kö
vetkező megrendelések érkeztek. Szabad 
rendelkezésre: ez alkalommal szintén a bá
nyai evang. egyházkerület tekintélyes pél
dányszámot küld a harcmezőre, amennyi
ben Scholtz Gusztáv püspük 1000 példányt 
rendelt; szarvaskendi ev. nőegylet 300; a j 
dunántúli egyhker. ev. egyesület 200; ke- j 
menesaljai belmisszió egylet, répczelaki 
gyülekezet 100—100; vönöczki nőegylet, 
a kemeneshőgyészi gyülekezet 50—50 pél
dányt. Saját rendelkezésükre rendeltek: 
Varga Gyula esperes, szilsárkányi gyüleke
zet, szilsárkánvi konfirmandus növendékek, 
ujcsanálosi gyülekezet 100—100; várpalo
tai gyülekezet, szilsárkányi és sopronnéme- 
ti-i nőegylet 50—50 példányt.

A szen ved és oka.
Irta: L&bessa LajoSj

Folytatás.

„Azért, aki azt hiszi, hogy áll, 
meglássa, hogy el ne essék.“

De figyelmeztetés ez nemcsak azok
nak, akik a vagyonban bizakodnak 
el, hanem akik más földi s múlandó 
dolgokban bizakodnak. „ Bálvány* 
imádók ne legyetek“, mondja Pál 
apostol. Sok ember bálványa a saját 
teste. Az apostol idejében különösen 
a korintusiak voltak azok, akik az ő 
testüket nagyon bálványozták, akik 
nagyon sok gondot fordítottak a tes
tük szépítésére. Az ókorban a spár
taiak is a szép test nevelésére töre
kedtek s a vége mégis halál lett. Ma 
szintén sokan vannak, akik magukra 
több gondot fordítanak a kelleténél 
és amellett igazi rendeltetésükről, a 
lélek műveléséről s nemesítéséről 
megfeledkeznek. Pedig e téren is al
kalmazható az apostol intése: „aki 
azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy 
el ne essék!“ Más földrészeket bejárt 
utazók beszélik, hogy van egy kis 
bogárka, amely ha a háznak farészeibe 
befészkeli magát, gyors szaporodásá
nál és munkájánál fogva az összes fa
részeket, át- meg átfúrja olyannyira, 
hogy a házban való tartózkodás vesze
delmessé válik, pedig ha az ember a 
házat kívülről szemléli, egész épnek 
találja, holott egy erősebb szellő köny- 
nyen halomra döntheti.

íme, aki testében bizakodik, ha
sonlóképen járhat. Nem kell csak egy 
picike, szemmel nem is látható ellen
ség, egy bacillus, amely az emberi 
testet megtámadja és az egész em
beri test könnyen összeomolhatik, bár
mily hatalmas vagy szép is volt az.

íme az emberi test múlandósága! 
Szinte igazat kell adnunk a karthauzi 
barátoknak, akik egymást azzal a 
mondással köszöntötték: „Emlékezz 
a halálra I“

Az őskori nagy lakomákon, lakoma

közben egy holttestet ábrázoló fabá
bot hordoztak a vendégek között s 
ezzel is figyelmeztették a mulatozókat, 
hogy magukról meg ne feledkezzenek 
és gondoljanak a múlandóságra.

Mi egyiket sem csináljuk ma már, 
de azért a múlandóságra gondolnunk 
kell. És ha valaki elbizakodnék a 
maga testében, legyen az ifjú, hajadon, 
férfi avagy asszony, keresse fel az 
énekes könyvében a 401. éneket és 
szívlelje meg szavait: „Reggel ragyog 
a rózsa fénye, s este gyakran elher
vad már. Ilyen szívünk földi reménye, 
ma vigadunk, holnap sír zár: mint a 
nyíl repül életed, ember, s mégis 
vesztegeted.“ (Győri énekeskönyv 
401. ének 2. v.) „Azért, aki azt hiszi, 
hogy áll, meglássa, hogy el ne essék 1“

A korintusbeliek elbizakodottságuk
ban — úgy látszik — annyira men
tek, hogy még a Krisztust is kísér
tették. Mert inti őket az apostol, hogy 
se a Krisztust ne kísértsék.

Ma is kísértjük a Krisztust vala
hányszor megbotránkoztatunk egyet 
az ő kicsinyei közűi. Valahányszor 
elutasítjuk azt, aki kér és nem hajo
lunk le irgalmas szamaritánus mód
jára ahhoz, aki elesett, akár testileg, 
akár lelkileg sebesült legyen az. Aki 
a Krisztust kísérti, annak szenvednie 
kell I Ha nem érzünk magunkban 
annyi erőt, hogy a lelkileg beteget 
megvigasztaljuk, hogy a testileg sebe
sültet felemeljük, az árvát gyámolít- 
suk, szóval, ha nincs bennünk szere
tet, óh ez kell, hogy fájdalmat, szen
vedést okozzon, mert szeretet nélkül 
az élet értéktelen és céltalan.

Ha egy elhalt kedvesünk képét 
sokáig szemléljük, úgy tűnik fel, 
mintha meg akarna szólalni. Ha reá 
nézünk egy feszületre, úgy látszik 
mintha az is megszólalna. Igen, Krisz
tus is szólni akar hozzánk. Szól az 
ő kifeszített s átszögezett kezeivel s 
töviskoronájával s azt mondja: „Ezt 
tettem Érted! Hát Te mit teszel Én 
érettem ?“ A legnagyobb szeretet volt 
az, amelyet mi érettünk tett, mely 
egész a keresztfa kínos haláláig is 
tartott és vájjon mi viszonoztuk-e 
azt ? Nem kíván ő sem egyebet, mint 
viszontszeretetet azok iránt, akik az 
övéi, akikhez ő is jött a lelki, testi 
betegekhez, az elhagyottakhoz, ár
vákhoz, özvegyekhez, akiknek a nehéz 
óráikban nincs segítségük, támaszuk. 
Gyakoroljuk e szeretetet s ne kísért
sük Krisztust, mert aki közülünk azt 
hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne 
essék, mert senkisem tudja melyik 
künknek lesz még e szeretetre szük
sége. (Folytatjuk.)
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rezni már nem tudták. A mieink nem 
fáradtak ki az üldözésben, hanem 
inkább megedződtek.

Kelet-Poroszország
a mazuri tavaknál kivívott fényes 
győzelem után felszabadult az orosz 
betörés alól. E hó 19-én azt jelentette 
a német főhadiszállás, hogy az orosz 
határt átlépték, elfoglalták Tauroggent 
és már orosz földön, a suvalki kor
mányzóságban üldözik azt a sereget, 
melyet az orosz hadvezetőség a ma
zuri tavak mellé rendelt ki. Az orosz 
jobb szárnyat Hindenburg tönkre
tette.

A mazuri tavak vidékén vívott har
cok dicsőséges befejezést nyertek a 
múlt héten a Grodnótól északnyugatra 
végbement nagy csatákban. Hinden
burg az óriási orosz hadsereget szét
verte, egyes részeit teljesen megsem
misítette. Az elesettekről és sebesül
tekről még nincsenek pontos adataink. 
De a foglyok száma után ítélve, az 
oroszoknak óriási veszteségeik vannak. 
Fogságba került 1 parancsnokló tábor
nok, 2 hadosztályparancsnok, 4 más 
tábornok és 100.000 főnyi legénység. 
Zsákmánnyá lett több mint 300 ágyú, 
számos géppuska és egyéb hadiszer. 
A németek nagy győzelme a mi győ
zelmünk is. Méltán ünnepeltünk utána 
mi is szövetségesünkkel. A porosz 
képviselőház a győzelem alkalmából 
a császárhoz intézett lelkes feliratban 
fejezte ki hódolatát, háláját s lelkese
dését. Vilmos császár az ő válaszá
ban szilárd elhatározást! fegyveres 
népére hivatkozik, mely biztosítja a 
győzelmet a német kultúra és német 
erkölcs minden ellenségével szemben. 
Válaszának utolsó szavai: Isten velünk 
van és igazságos ügyünkkel 1

A nyugati harctérről
uj francia támadás hire érkezett hoz
zánk. A francia hadvezetőség arra 
való tekintettel, hogy a németek ere
jét a keleti harctér nagyobb mérték
ben leköti, általános támadást rendelt

el a Champagneban. De kemény, dia
dalmas ellenállással találkozott min
denütt. Sőt a német védelem csak
hamar átment a legerősebb támadásba. 
Verduntől északra visszaverték a fran
ciákat, a Vogézekben elfoglalták azok 
főhadállását két kilométer szélességben.

A Dardanellák.
Régi vágya Oroszországnak a Dar

danellák birtokbavétele, hogy ezáltal 
úrrá lehessen a Marmaratengeren. 
Most az a hir érkezik Konstantiná
polyból, hogy angol és francia pán
célos cirkáló hajók lövöldözték a 
Dardanellák külső érődéit. A török 
páncélosok azonban megvédték a meg- 
támodott erődöket. Az ellenséges 
nyolc hajó közül három megsérült. 
A franciák és angolok bizonyára az 
oroszoknak akartak a lövöldözéssel 
kedveskedni.

A déli harctér.
A szerbek lövöldözni kezdték Zi- 

monyt és Mitrovicát. Erre a mi had
seregünk parancsnoksága Belgrádot 
bombáztatta.

Más hírek-
A németek kelet-poroszországi har

cairól Írják a lapok: a február 8-án 
vívott harcban az 57. orosz dandár 
majdnem teljesen megsemmisült, más 
alkalommal az 56. dandárt a néme
tek teljesen szétverték, Schirwindtnél 
és Wirballennél az orosz haderőt be
kerítették. — Oroszország vesztesége 
január 10-ig: beteg és gyógyítható 
sebesült 1,490.000, nyomorék 421.500, 
fogoly 769.000, halott 743.000, össze
sen 3,523.500 ember. — A gazdag 
hadizsákmányban, melyet a legutóbbi 
német győzelem juttatott a németek 
kezébe, egy orosz hadipénztár is van 
kétszázötvenezer rubellal. — Egy 
párisi újság a következő összehason
lítást közli: Németországnak 1872-ben
330.000 hadkötelese volt, Franciaor
szágnak 300.000. 1912 ben Német
országban 560.000 férfi ment sor alá, 
Franciaországban csak 283.000.

A világháború esem ényei.
Nagy küzdelmek, derék hadaink 

fényes győzelmei foglalnak ismét he
lyet a múlt hetek krónikájában, han
gos szóval hirdetve, hogy aggodalomra 
nincs okunk, ha a fél világgal állunk 
is szemben. Győznünk kell, mert az 
igazság mellettünk van. Azért harco
lunk, ami jog szerint a mienk, amit 
nekünk Isten adott. Isten velünk van, 
és akkor kicsoda lehet ellenünk ?

A Kárpátokban
meg-meg ujul az elkeseredett harc. 
Vitéz csapataink üzik-hajtják kifelé 
a betolakodó orosz hordákat. Párat
lan hősiességgel védik a haza minden 
talpalatnyi területét. De az orosz ed
dig vissza-visszatért, mert attól tartott, 
hogy megrendült balszárnya teljesen 
megtörik, ha a Kárpátok hó fedte 
bérceit elhagyja. E hó közepén is 
erős támadást intézett hadaink ellen. 
De a több napig tartó elkeseredett 
küzdelem az oroszok nagy vereségé
vel végződött. A futva menekült el
lenség 400 foglyot hagyott hátra. 
Február 14-én az Erdős-Kárpátok 
középső részén is vereség érte a be
tolakodó ellenséget. A harc egyébiránt 
teljes erővel folyt mindennap az egész 
vonalon. Az orosz támadást hadaink 
visszaverték s az ellenséget az or
szág határán túl Staniszlau felé ker
gették. A Duklától a Vieszkovig ter
jedő szakaszon még folyik a harc. 
Az elfogott orosz tisztek száma rövid 
idő alatt 64-re, a legénységé 40.800-ra 
emelkedett. Ehhez járul zsákmány
képpen 9 ágyú és 34 géppuska.

Galíciában és Bukovinában
is futva menekül az orosz. Nadvornát 
és Kolomeát már a múlt héten el
foglalták vitéz csapataink s ezzel az 
ellenséget megfosztották két fontos 
galíciai támasztópontjától. Hiába ér
keztek pihent csapatok az üldözött 
és szétszórt orosz sereg segítségére, 
az elvesztett hadállásokat visszasze-

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyászrovat. Súlyos veszteség érte evang. 

közegyházunkat, közelebbről a tolna-bara- 
nya-somogvi evang. egyházmegyét. Tomka 
Gusztáv, györkönyi lelkészt, az egyházme
gye alesperesét, február 16-án váratlanul

magához szólította az Úr.' Nemes lelkületű, 
fáradhatatlan buzgóságu, meleg kedélyű 
ember dőlt benne sírba. Kiterjedt családja 
mellett méltán gyászolja őt gyülekezete, 
egyházmegyéje, egyházkerülete s az egész 
közegyház. Az elköltözött, mint jeles zenész 
is közismert volt. Jeles szónoki képességét

bizonyítja, hogy néhány évvel ezelőtt, mi
dőn a német császár azon a vidéken járt, 
öt kérték fel a német császár előtti isten- 
tisztelet tartására. Istentisztelet után a csá
szár kihallgatáson fogadta az immár elhunyt 
alesperest, s sajátkezűiig tűzte mellére a 
német vörös sasrendet. Áldott legyen a ne-
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mes lelkű férfi emlékezete!
Váratlanul elhunyt az evang. egyházi 

irodalom egyik buzgó munkása, K och  Aurél 
strázsai lelkész. 42 éves volt. Lelkiismere
tes lelkipásztori munkájának áldásait meg
érezte gyülekezete, egyházmegyéje, — mely
nek jegyzője volt, — közegyházunk. A 
szepesi evangélikusok összetartására és az 
egyházi élet ébrentartására németnyelvű, 
evang néplapot szerkesztett. Áldott legyen 
emlékezete.

Házasságkötés. Dr. Obál Béla eperjesi 
theol. akad. tanár oltár elé vezette Gyurátz 
Linust, Gyurátz Ferenc püspök unokahugát 
és nevelt leányát. Isten áldását kérjük a sze
rető szivek szövetségkötésére!

Hősök halála. Bobár Lajos, oki. jegyző, 
tartalékos hadapródjelölt a déli harctéren, 
1914. december 9. és 12 ike közt vívott 
harcokban, csapata élén, 26 éves korában 
hősi halált halt. Az elhunytban Bohár László 
sárszentlőrinci lelkész testvéröcsét gyászolja. 
Áldott legyen a hazájáért halt ifjú emlékezete !

A révkomáromi evang. gyülekezet 
1914. évi évkönyve részletes képet rajzol 
ennek a hitbuzgó, áldozatkész gyülekezetnek 
egy esztendei munkálkodásáról. Jánossy 
Lajos esperes-lelkész fáradhatatlan tevé
kenysége mellett, a gyülekezet buzgósága 
és áldozatkészsége külön is megemlítést 
érdemel. Szépen gondoskodott a gyülekezet 
a bevonult katonákról, sebesültekről stb. 
A gyülekezet népesedési adatai a követke
zők : Született 12 fiú, 9 leány =  21 ; kon- 
firmáltatott 7 fiú, 8 leány =  15 ; házasságra 
lépett 1 egyező, 8 vegyesvallásu =  9 pár ; 
meghalt 17 fi, 7 nö == 24. A gyülekezet 
bevétele volt 10-961 kor. 68 fillér, kiadása 
10.168 kor. 32 fillér. — Isten áldását kér
jük a gyülekezet és buzgó vezetőség mun
kálkodására !

A budapesti Iparosképző Prof. Egylet
febr. 24-én tartotta 50-ik estélyét. A gazdag 
műsorban ének, zene, szavalaton, színda
rabon kívül Raffay Sándor lelkész beszé
det tartott, Algöver Andor pedig vissza
emlékezéseket mondott

Adomány. A galíciai menekült ev. csa
ládok részére özv. Riczinger Jánosné Vö- 
nöck 5 K, a vönöcki nöegylet 2 K-t ado
mányozott Hálás köszönettel rendeltetési 
helyükre ju tta ttu k !

A kölesdi gyülekezet tagjai a követke
zőleg vették ki részüket harcoló katonáink 
segélyezéséből: A községi kórházban öt 
ágyat a gyülekezet öt tagja állított fel, 
azokat felszerelték és az ágyban fekvő ka
tonákra mosnak és táplálékkal ellátják. A 
gyülekezetnek több tagja hozzájárul a kór
ház betegeinek ellátásához. A kórház szá
mára az ev. gyülekezeti tagok készpénzben 
mintegy 300 koronát adományoztak A ref. 
gyülekezettel együtt mindenszentek estéjén a 
temetőben közös istentiszteletet tartottunk 
s a persely a háborúban elesettek özve
gyeinek, árváinak 70 koronát hozott. Az 
evang. leányok gyűjtést végeztek és a begyült 
összegből 60 hosapkát és 85 pár kézvédőt 
kötöttek s juttattak november elején a Had- 
segélyző hivatalnak. Az evang. asszonyok 
gyűjtöttek a pesti kórházak számára 59 
lepedőt, 34 inget, 43 törülközőt, 25 lábra- 
valót, 13 zsebkendőt, több pár kapcának va
lót, 2 v ánkoshuzatot és azonkívül készpénzt. 
A leányok azonkívül januártól fogva tépést 
készítenek a papné vezetésével, amit leg
közelebb szintén rendeltetési helyére ju t
tatnak.

A lajoskomáromi evang. nőegylet
gyűjtést rendezett tagjai között a hadbavo- 
nultak segélyezésére. A gyűjtés eredménye

h a r a n g s z ó .

608 tojás és 31‘40 korona. A pénzt a nő
egylet iratterjeszlésre használja fel. Öröm
mel látjuk a lajoskomáromi nőegylet tag
jainak buzgó munkáját, kik már ősszel is 
szép ajándékot gyűjtöttek katonáinknak és 
Isten áldását kérjük adományukra és az 
adakozókra egyaránt.

Köszönet és kérelem. A Harangszó 
17. számában 6 (hat) Pelejtére menekült 
ev. család részére kértem áldozatkész hi- 
veink szives adományait. Eddig adakoztak : 
Bodoky Istvánná (Vásárosfalu) 2 K, Ev. 
egyház (Lébény) 12 K, Gebauer Irma (Szöd) 
5 K, Pomozy Lajosné (Budapest) 5 K, Ev. 
hívek (Sárvár) 14 K, Hajas Sándorné 2 K, 
Mórocz Lajos, Baranyai Jánosné, Kiss Já
nosné, Rudi Sándorné (Nagysimonyi) 1—1 
K, ifj. Sólyom Iíárolyné (Szentantalfa) 8-40 
K, Burdáts Károly (Levelek) 5 K, Hittinger 
Károly és Gömböcz Sándor (Csánig) 6 K, 
Árvái Görgyné 2 K, özv. Csiszár Pálné 1 
K, Csermák Elemér (Szentetornya) 1 K, 
id. Boros János (Nemescsó) 10 K. Össze
sen 77 40 K.

Hálás köszönettel nyugtázom e kegyes 
adományokat. Nagyon kérem egyúttal a 
Harangszó t. olvasóit, adakozzanak a Ga
líciából hazánkba menekült hitrokonok ja 
vára. A szíves adományokat e lapban fo
gom köszönettel nyugtázni.

Gölniczbánya, 1915. február 15-én.
Hoffmann Károly

e v .  lelkész.
Az őrimagyarósdi ev. gyülekezet 600

koronával „fenntartasi-alap“-ot létesített. 
(A 600 K-ból 400 K hadikölcsönt jegyezte
tett.) Ezen alaptőkéhez csatol tatnak 50 évig 
(1915-től 1965-ig) az évenkénti 50-töl 100 K-ig 
terjedő ajándékok, sőt a kamatok is. Az 
évenkénti ajándékokkal s tőkésített kama
tokkal fölszaporodó alap további sorsa fe
lől 50 év múlva határozhat a gyülekezet, 
amikor, ha akarja, kamatait gyülekezeti 
célokra fölhasználhatja. — A gyülekezetben 
ismeretterjesztő, vallásos estélyek a jelen 
téli időszakban is tartatnak, melyeknek a 
háborúval kapcsolatos ismeretgyarapitó, 
megnyugtató, bátorító tárgyú előadásait a 
hivek nagy számban hallgatják.

Az Önmagyarósdhoz tartozó N agyhegy- 
ú jfa lu n , a Somogyból odatelepedett evang. 
testvérek temetőjét Karácsony utáni va
sárnapon avatta föl Rónay B. Gyula lel
kész szépszámú közönség résztvételével.

Választás. A rozsnyói ág hitv. evang. 
egyház kántor hitoktatói állására február 
hó 21-én Fodor Kálmán somlószőllősi 
tanító választatott meg egyhangúlag. A jó 
Isten áldása legyen a szép reményekre 
jogosító, jeles fiatal tanító működésén új 
állásában is.

A battyándi gyülekezet február 10-ón 
tartotta évi számadási közgyűlését. A be
vétel 11.810-90 K, a kiadás 10.867 82 K, a 
pénztári maradvány 943 08 K. Az év folya
mán a következő adományok folytak be : 
a templomalapra 447-44 K, Szecskó Iván 
alapítványra 260 K, Porkoláb Gyula alapra 
135 70 K. A gyülekezet tőkéinek összege 
6673-73 K. A szentsebestyéni hitoktatási 
alap 1658 01 K-t tesz ki. A gyülekezet tiszta 
vagyona 147.120 88 K. Értékszaparulat az 
1915. évben 3963.41 K. Az elmúlt év sta
tisztikai adatai a következők: született 
55 fiú, 67 leány =  122 gyermek; konfir- 
máltatott 24 fiú, 38 leány =  62 gyermek ; 
egybekelt 30 tiszta, 2 vegyes =  32 p á r ; 
Úrvacsorával élt 890 férfi, 1200 nő =  2090 
személy, többnyire kétszer ; meghalt 27 férfi, 
35 nő =  62 személy. A lelkész 100 pél -
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dány Karácsonyi üzenetet, számos Lelki- 
Fegyvert osztott szét, illetőleg küldött a 
táborban levő híveinek. A gyülekezet a 
répcelaki tűzkárosultaknak 80 K-t, a Vörös- 
Keresztnek 100 K-t, a hivek gyűjtés útján 
több mint 500 K-t, s élelmi, ruházati cik
keket adományoztak. Hadi kölcsönre a 
gyülekezet 1300 K-t jegyzett.

A H a ra n g szó  perselye.
A HARA NG SZÓ  te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 267 kor. 18 fül. Újabban adakoztak: 
Horváth Jánosné Visztamajor 60 f, Káról 
Kálmán németfalusi major 2 K, Hofbauer 
Józsefné Lajoskomárom 2 K, Horvát Jó- 
zsefné Mersevát 1 K, Névtelen vallásos nő 
Bük 2 K, Molnár István Sobor 5 K, Zilay 
József Buffaló 1 K, özv. Molnár Pálné So
bor 2 K, Cseledy Sándorné Gérce 1 K, 
Kovács Sándor Szekszárd 2 K, Németh 
Gyula Szekszárd 2 K. Összesen 287'78 K .

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

P. P. Hosszúfalu. Köszönet a szíves 
értesítésért. Kívánságának megfelelően in
tézkedtem. Örülök, ha a sebesültek szívesen 
olvassák a Harangszót. Üdv. — K Zs. 
Tárnokréti. Hálás köszönettel üdvözöllek 
az ötvenedik jubileumon. Az első szám 
azonban már teljesen elfogyott. Szeretettel.
— I. L. Kisbabot. Intézkedtem. Remélhe
tőleg rendesen kapjátok a lapokat. Némely 
vonalon sok a baj. Még sohase veszett el 
annyi példány, mint az idén.-S zív. üdv. — B. 
J. Felsőlövő. A hiányzó példányokat el
küldettem. Az előfizetési pénz rendben 
megérkezett. Köszönet. Üdv. — B. P. Czin- 
kota. Köszönöm fáradozásodat. Intézked
tem. Szív. üdv. — K. F. Hegyszoros. Diós- 
lakra Naptárt nem küldtünk, így csak 
tévedésből kerülhetett küldeményünk más 
kézbe. Kérjük szives értesítését, hogy a 
feleslegként mutatkozó 70 fülért mily célra 
fordítsuk ? — B. J.-né Liszó. Nagyon saj
náljuk, hogy oly sok szám elveszett. Egyes 
listánkban az 531-ik számmal van felvéve, 
így tehát nem nálunk van a hiba. A kelle
metlenség mégis a mienk, azért mindent 
elkövetünk, hogy a lapot pontosan kapja. 
A hiányzó számokat a nyomdával megkül
dettük. Örömmel olvastuk a helyes kis ver
set. Örülhet a fiának, mert úgy látszik, 
tehetséges. Közlésre azonban a vers mégnem 
alkalmas. — L. Zs. Hhodász. A nyomdá
ban intézkedtünk. A most jelentkezett elő
fizető éppen féléves előfizetőnek számítandó, 
mert az évenként megjelenő számok felét 
kapja. Üdv. — F. M.-né úrnő Nagyge- 
resd. Hálás köszönet. Nagyon jól esik, hogy 
ebb n a nehéz időben, mely mindnyájunktól 
fokozottan többet kíván, ránk tetszett gon
dolni. Örömmel várjuk az Ígéret beváltását. 
Őszinte tisztelettel. — M. M. Felpécz. Kö
szönet. Azt hiszem: ilyeneket külön bizta
tás nélkül is el lehet küldeni. Szer. üdv.
— F. J. Kölesd. Köszönet. Úgyis sokáig 
pihent a toll. Mindegyikre sor kerül. S z ív . 
üdv. — Z. J. Buffaló. A pénzt köszönettel 
megkaptuk Kívánságához képest intézked
tünk s az első számot is, a könyvekkel 
együtt feladtuk. Remélhetőleg megkapja.
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Szív. üdv. — H. K. Varsád. Köszönöm a 
nagyon aktuális cikket. Örvendeztess meg 
máskor is munkásságoddal. Szív. üdv. — 
V. Gy. Vönöck. Köszönettel vettük, a hús
véti és nagypénteki üzenetre vonatkozó 
megrendelést. Örülök, hogy egy nézeten 
vagyunk. Egyházunk elengedhetetlen köte
lességét látom abban, hogy a harcmezőn 
és kórházakban levő katonáink leikéről 
gondoskodjunk. Szeretettel. — H. S. Vár
palota. Örültem, hogy te voltál az első. 
Az emléklapokat küldetem. Jó, hogy idejé
ben gondoskodtál, mert bizony nem nagy 
a készletünk, és nem is lehet megújítani. 
Szeretettel. — B. J. Rábaszenttam ás. Az 
előfizetés nálunk rendben el van könyvelve, 
úgyhogy máshol a hiba. Berke Jánosnénak 
már néhány hete elküldtük a hiányzó szá
mokat. Üdv. — S. K.-né úrnő Kiskőrös. 
Bocsánatot kérünk annál inkább, mert a 
mi toliunk botlott. A helyes cím helyett a 
lelkész! hivatalt vezettük be. Intézkedtünk. 
Még egyszer bocsánat a tévedésért. — 
N. Gy. Szekszárd. Csodálatos, hogy a 
báttaszéki H. J. nem kapja meg a lappéldá
nyokat. Mikor címszalag alatt próbáltam 
küldeni, az sem sikerült. Most a tiedhez 
csatolom, légy szíves, vedd ennek gondját 
is magadra. — A hirdetési dolognak, mi
helyt lehet, utánanézek. Szív. üdv. — E. 
J. Lajoskomárom. Köszönöm a cikkeket. 
Kíváncsian várom leveledet. Úgy látszik 
leveleink keresztezték egymást s azóta már 
tájékoztatva vagy a húsvéti üzenetről. Előre 
köszönöm támogatásodat. Az utólag küldött 
előfizetés és Szakács Mártonná példányai 
do gában intézkedtem. Szer. üdv. — M. M. 
Kapolcs. A pénzt megkaptam s továbbí
tottam. A bizalmat köszönöm, mivel azon

ban nem ismerem azokat a gyülekezeteket 
eléggé, az illető püspök úrhoz küldöm. Hi
szem, hogy nincs ellenedre ez a megoldás. 
Szív. üdv. — Sz. A. Ipolyszög. A hiányzó 
számok pótlására nézve intézkedtem. Üdv. 
— P. H. Pozsony. Örültem, amikor a ke
zed vonását láttam. Bizony régóta nyomja 
lelkemet az a megiratlan levél. De tudom, 
hogy nem veszed rossz néven. Talán ha
marosan irhatok. Előfizetésed a jövőre is 
rendezve van. Szív. üdv. — Z. Á. L. Kö
szönöm a verset. Egyik számunkban köz
löm. De egy vers alig alkalmas arra, hogy 
az ember a költői tehetséget illetőleg vé
leményt kockáztasson meg. — K. L.-né 
B.-György. Pénzesleveleket nem lehet ha
difoglyoknak küldeni. Utalványon küldhető 
pénz, és pedig 200 frankig. Ha fia Orosz
országban van, úgy írja címét az utalvány 
szelvényének a hátlapjára. Egyebet nem 
irhát rá. Elől ráírandó : „Au Contróle Gé- 
neral des Postes ä Berne.“ Nem rózsaszínű, 
hanem sárga, nemzetközi utalványt kell 
használni.
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G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság 

gőzmalmából. Körmend, 1915-ik évi március 
hó 4-én.

Búza 40.50, Rozs 32 50, Árpa 29.—, Zab 
24.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Szalóky Zsigmond
szobrás* és Irőfartigó

C 1 L L D Ö M Ö L K Ö N  
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

«írkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 19

SOHEgSCUF

SE

Elsőrendű haranggyar, szerel a ki* 
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JUR1SICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntö- és 

harangfe lszere lő  gyár 19

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: elsőrendű h a ran 
gok szállítását, régi harangok  át- 
ön tését, régi harangok á tsz e re 
lését Pozdech-féle fo rgatha tó  ö n 
tö ttvas-koronára , esetleg  fo rg a t
ható  kovácsoltvas-koronára, kiko

po tt csapok  kicserélését stb . 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, s a tu t stb . e szak b a  vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pontos és  tisz tességes  k iszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I 

K ívánatra s a já t kö ltségem en  utazom  a  helyszínére.

s
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ANGSTER JÓZSEF és FIA
----------------  o r g - o i m é p í t ö k . -----------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mlllenioral éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

A lap ítta 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 mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő hangú

h a r m o n lu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 20

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Jlülpar“ szerkesztősége. ,

=0

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 ,  m
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

Árjegyzék ingy'en és bérmeutve!

S. K O V A 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- 
chánikus 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. 20

Nyomatott Wellisch Béla viUamüzemű könyvnyomdájában Szentgottháríon.
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T A R T A L O M : G yörik  G y ö r g y : Orgonaszó. (Vers.) — Fábián Im re :  Épen a legjobbakat . . .  — B ö jiő s  L á sz ló :  Tábori levél. — 
' A mindennapi ke»y4r — F.ndreffu J ó z s e f ■ A kedély hatalma. ~  L ábossá  L a jo s :  A szenvedés oka. (Folytatás.)

feltámadásig. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — Persely.

Orgonaszó.
Nem cifra selymet öltött magára, 
Gyászruha fátyla borúit a rc á ra ;
Nem is nézett büszke gőggel körül, 
(Feledte, hogy szegény mellé nem ül.) 
Elvesztette gúnyos tekintetét,
S a fájdalom megtörte kőszivét, [gern!? 
„Atyám, — zokogta — miért versz en- 
Elvetted már két kedves gyermekem ; 
Férjem, ki jó volt, tisztelt, szeretett, 
Míg részegség karjába nem esett, 
Most napokon át iszik, kártyázik,
Ha hazajön, velem durván b á n ik ; 
Vagyonunk pusztu l: sors keze tépi, 
Egyik csapás a másikat é r i ;

, Jólétből igy a nyomorba esünk,
Könyörülj hát mirajtunk, Istenünk ? !“

„Jó asszony, amíg jól ment do lgo tok : 
Ritkán kerested fel a templomot 1 

I Ha jöttél is, itten csak azt n é z te d : 
Legszebb-e még ruhád s a nyakéked. 
Jöttél tehát látszatot kelteni,
Ima helyett Istent k ísé rten i!
Szegényt gyűlölted, — nagybűnöd volt

— s látod ?
Megalázva gőgöd, m éltóságod! —
De az Úrnak jósága, kegyelme 
Leszáll hozzád : a m egtért b ű n ö sre ;

Mit ér a gőg, a külvilági fény . . .  ? 
Légy mindig ily alázatos, szerény.
— Mert akiben él a jóság, a h it: 
Megtalálja az élet gyöngyeit;
S azé az áldás, — azé, aki jó . . . ! “ 
(Zúgja, harsogja az orgonaszó.)

GYŐRIK GYÖRGY.

Épe-» legjobbakat...
Fábián Imre.

^óbbakat ragadja el .6- 
lünu náború által az enyészet, 
halljuk a panaszló beszédet. Abba 
még csak belenyugszik az ember, 
hogy fiaink, véreink ezrével hullanak 
el ott a harc mezején. Máskor is így 
volt ez szép Magyarországunkon az 
ezer év alatt. Sokszor azért szülték 
az édesanyák gyermekeiket, hogy 
vérükkel öntözzék e haza bérceit, 
rónáit. Úgyis azért olyan kedves az 
minekünk.

Ámde ez a mostani háború szinte 
a legjobbakat, a legderekabbakat, a 
legjobb édesapákat, leghűebb férjeket 
viszi el a sír fenekére!

Amúgy is nagy fájdalmát sok bá

natos lélek ezzel a gondolattal sú
lyosbítja.

A kérdést az a gondolat vetteti 
fel velünk, hogy a jóknak testi ép
ségére maga a jó Isten vigyáz és 
nem engedi megütni lábukat a kőbe. 
E gondolat nyomán hallottam egy 
édesanyától: Mindig imádkoztam, reg
gel, este, hogy a jó Isten tartsa meg 
és mégsem tartotta meg nekem azt 
a jó gyermeket! Szinte az a szem
rehányó, bánatos hang csendül ki 
ebből a beszédből, hogy hiába imád
koztam I

Imádságunk akkor lesz azonban 
csak helyes, akkor nem jár nyomán 
csalódás, ha annak a jó Istennek, 
akihez imádkozunk igéjét is meghall
juk, ha az ő Ígéreteire támaszkodunk.

Jób is imádkozott, neki is jó gyer
mekei voltak. Igen, a legjobbak vol
tak az ő gyermekei és mégis elvett 
az Úr tőle nem egyet:, tizet. Jób 
ekkor azt mondotta, az Úr adta, az 
Úr vette el is, legyen áldott szent 
neve érette I

Ott Getsemáne kertjében az Úr 
Jézus is imádkozott: Atyám, ha lehet
séges múljék el a pohár. A poharat 
mégis ki kellett ürítenie.
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Igen, mert hisz jó Atyánk sohasem 
mondotta nekünk, hogy itt a földön 
adja meg a sáfárságunk jutalmát, 
sőt az ének szavai szerint: Sokszor 
a jók sírnak, a gonoszok örülnek, 
nem is kérhetjük azért, hogy min
ket különös elbánásban részesítsen. 
Az ő napját egyformán hozta fel a 
jókra és a gonoszokra, esőt is egy
formán adat igazaknak és hamisaknak.

Kikutathatatlan akarata úgy intézi, 
hogy itt a földön a tiszta búzával 
együtt nevelkedik a konkoly is.

Azért ne érezzük magunkat meg
csalatottaknak, ha az Úr mitőlünk 
is áldozatot követel. Ő országát akarja 
építeni általunk, még e borzasztó 
háború által is itt a földön. Örüljünk, 
ha minket is felhasznál a szent mun
kában. Azért könyörögjünk egyedül, 
hogy neveink felírassanak az Elet 
könyvébe.

Azokat próbálja meg az Úr, aki
ket szeret, azokat ostorozza meg, 
kiket fiává fogad, de azok számára, 
amint mondja: Az én Atyám házá
ban sok hajlékok vannak, a ti szá
motokra is készítek ott helyet.

Azt is tudjuk, érezzük, hogy ez a 
háború büntetés, a mi nagyon meg
érdemlőt bűneinkért. Hiszen vártuk 
is a büntetést régóta. Büntetés volna-e 
akkor, ha a jók itt maradnának, az 
emberiség salakja, szemetje maradna 
a harcmezőn. Tanulna-e akkor az 
ember ? I

Sőt akkor örvendezne a háború
nak, amely a gonoszoktól szabadítja 
meg a földet. De így az ártatlanok, 
a jók, az Ábelek vére kiált fel az 
Égre, hogy bizonyságot tegyen: Mi 
mindnyájan vétkeztünk az Isten sze- 
retetétől elhajoltunk.

Ilyen nagy ára van a mi vétkeink
nek, ilyen súlyos intést ad az Úr, 
hogy megértsük: a fejsze a fáknak 
gyökerére vettetett.

A büntetés nem azokat sújtja, akik 
szemüket ott a harcmezőn hívő lé
lekkel elhunyták, mert a hívő lélek 
azt mondja: ha élünk is az Istennek 
élünk, ha meghalunk is az Istennek 
halunk meg. A büntetés nekünk 
itt maradottaknak szól: E világ el
múlik és annak gyönyörűsége, de 
aki az Istenben bízik, örökre meg
marad.

T á b o r i  levél.
Kárpátok, mérc. 4.

Még néhány szót Galiciáról. Metsző 
északi szél csapkodja arcunkhoz a

havat s rázza kegyetlenül a fenyve
sek ágait. Nemcsak a lövészárkokon 
és fedezékeken, de ócska szobánk 
gerendafalai között is keresztül sívit 
a hideg szél. Falunkon ha végigtekin
tek itt ott látok már csak egy-egy 
düledező kerítést kútágasokkal és út
jelző állványokkal már rég bekerültek 
azok lűzelőfának. A pokrócokat le
fekvéskor kezdjük jobban eligazítani 
magunkon, nehogy a hideg valamely 
szűk nyíláson betérközzön s elrabolja 
nyugalmunkat. Reggelre pedig fejün
ket is a takarók között találjuk, amely 
a lélegzés folytán egy kis önműködő 
kályha szerepét vállalta magára. Nap
nap után több ruhában térünk nyug
vóra. Az utóbbi napokban már csak 
a csizma került le lábunkról. Előke
rültek a téli felszerelések: hósapkák, 
érmelegítők, haskötők, amelyeket 
gyengéd lelkű magyar nők készítettek 
harcosaink számára.

Zimankós reggelen indulunk a kö- 
zelfelvő falu felé, ahol kisebbmérvű 
csaták folytak. Előttünk a közel tá
volban füst gomolyog, egyre szétterülő 
füst. Hány szegény lengyelnek sorsa 
van megírva abban az egyre emelkedő 
s végre eltűnő füstben. Sziszegve, 
búgva suhognak a levegőben a grá
nátok és amelyik házra lecsapott, ott 
füst és por maradt nyomán. Áhol 
pedig a földet érte, ott hatalmas lyuk 
maradt, mély és széles mélyedés, 
ahonnan a földet több méter magasra 
szétrugták a borzasztó csattanással 
szétváló vasdarabok. Egy félórai grá
nát-zápor tönkreseper egy egész falut. 
Úgyhogy mire a szegény lengyel visz- 
szatér, házából csak kő és fadara
bokat talál.

Síkos úton vezetett útunk egy kas
tély felé. Csak nemrég távoztak el 
belőle az oroszok. Barátságos meleg 
szobáról álmodoztunk. Mindenekelőtt 
puha, meleg ágyról, mert már régen 
feküdtünk ilyenben. De az álmok nem 
mindig teljesülnek. A kastély teljesen 
üres. A kályhák összerombolva, az 
ablakok kitörve. A földön összetépett 
festmények, kitömött madarak, törött 
székek és porcellán darabok feküsz- 
nek. Konzerv dobozok hevernek a 
földön százszámra. A nagy zongora
terem szalmával zsúfolva. A zongora 
nyitva van, a billentyűket kitörték. 
A falakon kisebb háznagyságu rések, 
amelyeket pusztító lövedékek ütöttek. 
Csak néhány ép fal emlékeztet a 
gyönyörű szép kastélyra. Pusztulás 
mindenfelé, minden szobában, minden 
zugban. A melléképületekben német 
trénkatonákat találtunk. Ezek beszél
ték, hogy amikor a kastély ura vi

szontlátta összerombolt, teljesen ki
fosztott lakását, leült a felvezető lép
csőre s hangosan zokogni kezdett.

Ugyancsak itt meredt reánk szánal
mas ábrázatjával a falunak félig ösz- 
szelövöldözött temploma. Legtöbb- 
nyire ezek vannak kitéve az ellenséges 
golyók pusztításainak. Magasságuknál 
fogva jó célpont a tüzérség ágyúinak. 
Alig haladhatunk el templom mellett, 
amely részben megrongálva ne lenne. 
A galíciai túlbuzgó kath. nép szívét 
mennyire átjárhatja a keserű fájdalom, 
amikor azt a helyet, ahol nincsen 
nap, hogy meg ne jelenne s ne imád
kozna a szentek seregéhez — össze
zúzva, ablakait kitörve, szent szobrait 
és oltárait feldúlva találja.

Estébe borult az idő, mire vissza
érkeztünk falunkba. Sötétség borult 
mindenre, csak a tábori tüzek piros- 
lottak bele a késő éjszakába.

Másnap örömteljes hir ért bennün
ket. Hosszú útra indulunk. Hadosz
tályunk, amely karácsony óta a Du- 
najec folyó mellett tartotta a vonalat, 
más harctérre megy. Mint mikor paj
kos gyermekek kavicsot dobnak a 
csendesen szunnyadó tóba s nyomá
ban fodrozni kezd a tó vize, ilyen 
mozgás, suttogás, lélekhullámzás ke
letkezett a hir nyomában. Vájjon hova 
megyünk ? Ez a kérdés tolult az aj
kakra. A legtöbbek képzelete a ma
gyar határra vitt, oda, ahova ma az 
egész világ szeme tekint. Sok francia 
földön járt s lelki szemeivel már látta 
a reimsi székesegyház gyönyörű temp
lomát. A legkevesebben vágyódtak 
Szerbia görbe országába. A találga
tásoknak, sejtelmeknek a hosszú útra 
való gyors felkészülés vetett gátat. 
Négy napra való menázsit kaptunk 
s félnapot igénylő bevaggonirozás 
után megindult vonatunk Krakkó felé. 
Ezúttal csak érintettük, de egyízben 
volt alkalmam egy napot töltenem 
e legendákban és történelmi emlékek
ben gazdag városban. A néphit sze
rint a históriai Wawel hatalom egyik 
barlangjában tartózkodó szörnyeteg 
minden esztendőben hat leányt és 
hat fiút rabolt el. Ha a nép vénei 
nem gondoskodtak idejekorán a 12 
áldozatról és nem vitték a szerencsét
leneket, a barlang szájához, úgy a 
szörnyeteg maga ment értük a nép 
közé. Végre egy Krakut nevű vezető
férfiúnak sikerült a népet csellel meg
szabadítani a szörnyetegtől. Égy állati 
bőrt megtöltött kénnel és az áldozati 
gyermekek helyett azt dobta be a 
barlangba. A szörnyeteg mohón nyelte 
le a kitömött állatot, rettenetes szomjú
ság fogta el, a Visztulához szaladt és
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ott annyi vizet ivott, hogy megpuk
kadt. A hálás nép Krakut emlékére 
dombot emelt s a domb még ma is 
fennáll Krakótól néhány kilométernyire.

Krakó főterén emelkedik a gótikus 
Mária-templom. Tornyait, a néphit 
szerint, két fitestvér építette. Amikor 
az egyik látta, hogy testvérének a 
tornya magasabb, mint az övé, tőrt 
döfött a testvér szívébe. A tőr most 
együtt függ egy láncon a fenyővel, 
amely Krakó történetében szerepet 
játszott. Feltűnő a templomok nagy

Í száma Krakóban. Negyven hajléka 
van itt az Istennek a legtöbb templom 
valóságos műremek.

Másodszor ébredtünk meg ottho
nosan berendezett vasúti fülkénkben, 
amikor ablakunkon keresztül hó
palástba burkolt fehér hegyeket lá
tunk, amelyek hátán a megjelent 
nap sugarai titokzatos remegést tük- 
röztettek vissza. Leeresztjük az abla
kokat, hogy tisztábban láthassuk e 
gyönyörű vidéket. Amerre szem ellát, 
mindenütt csak hó, szűzi fehér érin
tetlen tiszta hó. Alattunk pedig se
bes folyó hangos csobogását halljuk. 
Hol megjelenik, hol eltűnik, meg
zavar fordulataival, csapkodásával. 
Édes sejtelem szállja meg lelkünket. 
Te lehetsz ez szépséges Magyarország! 
Elárult vadregényes hóval fedett 
hegykoszorúd, fenyveseid és beszé
des Hernád vized. Ráismertem ar
codra s magamhoz szorítottam azt 
a viszontlátás minden örömével. Téged 
láttalak estéli imáimban, éjjeli ál
maimban, reggeli fohászimban ! Te 
erősítél, te bátorítottál, te adtál szí
vünkbe megnyugtatást I Szebben ra
gyogott a hazai égbolt, integetett 
felénk a nyájas otthon. Mily édes 
is lesz hazamenni egyszer, nemsokára. 
Lassan döcögött vonatunk, mintha 
érezte volna, hogy utasai fürödnek a vi
szontlátás öröm-tengerében. Kassán át, 
ahol pár órát időztünk, negyednapra 
elértük lerakodó állomásunkat febr.
17-én. Ismét kocsival s amennyiben 
ezeknek nagyrésze a tengelyig érő 
sárban elakadt, gyalogszerrel folytat-

Í tuk utunkat, amíg eljutottunk leg
újabb tanyánkra, kis tót falu bocs- 
koros lakói közé.

S most itt vagyunk a Kárpátok között, 
ahol oly elszántan vívják az eljövendő

békét. Iit fogott kezet a Rajna őre, 
a Kárpátok őrével és szorítják ádáz 
harcok közepette lépésről-lépésre, ma
gaslatról-magaslatra a távoli Orosz
ország félvad népeit: a szibériai kir
gizeket, tatárokat. Mintha éreznék a 
harcolók a kárpáti csaták horderejét, 
halálmegvetéssel küzdenek mindkét 
részről. A vakító remény és az erős 
hit tápláljon mindnyájunkat. S igaza 
lesz az egykori krónikásnak, aki a 
nagy veszedelmek idején azzal vi
gasztalta a csüggedőket, hogy ne 
féljenek, mert a Kárpátok nem en
gedik az országba az ellenséget, a 
magas bércek és az úttalan völgyek 
elnyelik a pusztító hadakat!

Bojtos László
tábori lelkész.

A mindennapi kenyér.
Azokról a helyekről, ahol a magyar 

nép sorsát s mostani nehéz helyze
tében is jövendőjét igazgatják, komoly 
intelem száll az ország népéhez. Azt 
mondja az az intelem: használjuk ki 
a magyar földet s tegyünk meg min
dent, hogy a mindennapi kenyér biz
tosítva legyen mindenki számára. 
Többször írtuk már, mit akar az an
gol nép, ez az irigylelkü, kalmár nép. 
Ki akarja éheztetni a monarchiát és 
Németországot. El akarja zárni azokat 
az utakat, melyeken országaink a hi
ányzó élelmiszereket pótolni szokták 
s az éhhalál kegyetlen fegyverével 
akarja békekötésre kényszeríteni.

Most azután igazán fontossá lett 
a mindennapi kenyér kérdése. Az 
illetékes gazdakörök mindent elkövet
nek, hogy a jövő aratást biztosítják. 
Hamarosan összeiratták, kinek, mennyi 
vetőmagra van szüksége. Egyébként 
is kezére járnak a népnek.

De ez még nem elég I Nekünk 
mindnyájunknak is meg kell tennünk 
a magunkét. Nem szabad tékozolnunk 
az élelmiszerekben. Huzzuk össze 
magunkat. Legyünk szerények igénye
inkben. Takarékoskodjunk. Ne felejt
sük egy pillanatra se, hogy mind
annyian hazánk közös éléskamrájából 
táplálkozunk. Minél jobban beosztjuk 
a rendelkezésünkre álló anyagot, an
nál tovább bírjuk a harcot.

Gondoljátok meg mindezt, magyar 
testvéreink s ennek megfelelően élje
tek józanul, okosan, takarékosan 1

De ugyanekkor még egy komoly 
intelem szól hozzánk. Használjuk ki 
a magyar földet. Községekben, váro
sokban, mindenfelé mennyi üres, mű
veletlen telek van. Hát ebben az esz
tendőben ne legyen egy talpalattnyi 
sem ! Berlinben a nagy urasági par
kokat, a pázsitos kerteket, a nagy 
katonai gyakorlótereket mind művelés 
alá veszik, hogy ez által is megnö
veljék a gabona és burgonya termést. 
Kövessük mi is ezt a szép példát! 
Tegyünk gyümölcsözővé minden kis 
területet, hogy ez által is erősebbé 
legyen nemzetünk. Mutassuk meg az 
ellenségnek, hogy minket nem tud 
kiéheztetni, minket nem tud éhezte- 
téssel megszégyenítő békébe hajtani, 
— a magyar föld minden rögét gyü
mölcsözővé teszi a magyar munkás
kar s minden falat kenyér egy-egy 
fegyver lesz, mely közelebb segít az 
utolsó, nagy győzelemhez.
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A kedély hatalma.
Irta : Endreffy János.

Most a háborús világban különö
sen fontos, hogy milyen kedély ural
kodik a harcoló népeken és serege
ken, jó-e vagy rossz-e, nyomott-e 
vagy emelő-e. Nagyban befolyásolja 
a kedély a háború folyását és befeje
zését, a győzelmet is. A kedély 
olyan, mint a ragály: átszármazik 
egyikről a másikra. Vegyük például 
saját magunkat. Milyen a kedélyünk, 
ha afféle rémhíreket terjesztő, bete
gen vagy sebesülten hazakerülő ka
tonával beszélünk, ki alaposan meg- 
szörnyűködteti a félig igaz vagy 
fölfújt „ igazság‘-aival a jóhiszemű 
embereket, — vagy ha afféle kemény 
huszárgyerekkel akadunk össze, aki 
elmondja, hogy Oroszországban nincs 
munkája a huszárnak, mert a kozák 
messziről elfut előle és hogy most 
Szerbiába indulnak munkát keresni, 
mert tétlenül nem tud élni a ma
gyar ember. A rémhírek, ha nem is 
hisszük el, rosszul hatnak kedélyünkre 
tudva azt, hogy mások el fogják hinni

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 21
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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és elgyengülnek utána, — míg a jó, 1 
bizakodó, tölényes hírek kedélyün
ket is megtelítik a feszülésig erővel, 
szívósággal, élettel és reménységgel. 
Ilyenkor érezzük, hogy a kedélynek 
hatalma van, mely erő avagy erő- 
telenség forrása aszerint, hogy jó vagy 
rossz hangulat borult le lelkünkre 
takaróul.

Nemrégiben kezembe került köz
ségünk volt érdemes birájának egyik 
levele, melyet fia írt neki a harctér
ről. A derék fiú most az egyesült 
osztrák-magyar-német csapatokkal 
küzd a haza becsületéért. Amióta 
kitört a háború, mindig a harctéren 
volt. Sohase panaszkodott leveleiben, 
hogy mennyit kell szenvedni. Meg 
se sebesült, meg se betegedett. Jó 
kedvű leveleket írdogál haza, hogy 
jól megy sora egészséges és jó szü
leinek is hasonló jókat kíván. Amel
lett az oroszok réme. Hazatérő paj
tásai csodás dolgokat beszélnek róla. 
Megvallom őszintén, az ő levele in
dított a következő sorok megírására. 
Az illető levél második része így 
hangzik:

„31-ik gy. ezred és az ezzel együtt 
működő német, azaz porosz hadosz
tály az összhang értelmében a szem
közt álló orosz kaukázusi ezredekkel 
közösen rendezett farsangi mulatsá
got. A műsor a következő:

1. Nappali ábránd ekrazittal töltött 
bombákkal.

2. Reggel hat órakor gépíegyver- 
keringő.

3. Tábori tüzérségi egyveleg, srap
nel és gránát mindkét részről.

4. Rohamcsárdás tüskés dróton, 
farkasvermeken át golyózáporban, 
melyhez a zenét a nehéz tarack-ezred 
ütegei szolgáltatják.

5. Kézi bombavetés és szurony
roham.

6. Este tűzijáték gránátok által 
felgyújtott falvakkal.

7 Új állásfoglalás nyakig érő hóban.
8. Tüskés drótakadály versenyfutás.
9. Farkasverem ásás reggelig.
10. 30 és V2-es jó hírnevű moto

roságyuk szólója és az egész orosz 
tömeg teljes ordítozása.

A rendezőség a mulatságot kedve
zőtlen idő esetén is meg fogja tar
tani. A résztvenni óhajtókat kérjük, 
hogy minél számosabban szívesked
jenek megjelenni. Vendégeket szívesen 
látunk. Belépti díj nincs. Az urak 
kéretnek csukaszürkében, a hölgyek 
voröskeresztes karszalaggal megje
lenni. Hűsítő italokról az időjárás 
gondoskodik. Jó étkezés biztosítva.

Főrendezőség: a 31-ik gyalog ezred 
minden tagja.

*  tf
*

Az erős bizodalmú üde katona hu
mor száll felénk e farsangi műsorból. 
A humor mindig az erőfölösleg el- 
ömlése. Jut belőle annak is, kinek 
fogytán van az ereje. Megbátorítja, 
fölemeli azt is, kiben jégcsappá fa
gyott a háború rémes komolysága. 
Sokszor többet segít a humor a szár- 
nyaszegett kedélyben, mint a biztos 
valóság költészetien nyugalma. Egy 
orvosnövendék levelében olvastam, 
mily sokat ér a biztató jó szó a fá
radt katonákhoz. Többet ér, mint az 
orvosság.*) így ír tapasztalatairól az 
emberi szeretet katonája: „Közben 
folyton vissza kell maradnom a kidől
teknél. Kibontom a köpenyüket, egy 
kis vizet adok nekik és pár biztató 
szóval újra lelket öntök beléjük. A 
menet céljáról sejtelmem sincs, de 
azért mindegyiküknek beadom, hogy 
már csak egy fél óra, már csak öt 
kilométer, aszerint, hogy ki milyen 
fáradt. Ez az ártatlan kis füllentés 
többet ér minden orvosságnál. A ka
tonák új erőre kapva folytatják a 
biztatás után útjukat.“ Hátha még 
a jó szóban a humor búja csillan 
föl ? A sorozó katonák tréfás kedve 
köztudomású. Hány félénket és ag
gódót megbátorítottak és fölvidítottak 
jól sikerült kiszólásukkal. Mikor pl. 
az atyafi a mérce alatt azt panaszolja 
a vizsgáló orvosnak, hogy néha fáj 
a lába, nem tud futni, a tréfás kato
naorvos azonnal kész a felelettel: 
„Magának nem is kell futni. A musz
kának kell futnia maga elől. .  . ‘ A 
humor a kedélyre megnyugtatóig 
és erősítőleg hat. Azért mindig jó 
jelnek és biztatásnak kell vennünk, 
ha katonáinkban a tréfás kedvet lát
juk, mert ott a kedély is ép és nyu
godt. Beteg kedélyből sohasem szü
letik humor. Csak egészségesből.

Tagadhatatlan azonban az is, hogy 
az erős, szívós, fölényes és diadalmas 
kedélyt, mely nélkül nagyot alkotni 
nem lehet, az említett módokon ál
landóan fönntartani nem lehet. A 
kedély állandó hatalmának szilárdabb 
alapok kellenek suhanó hangulatnál. 
Tények, valóságok, sziklaszilárd ala
pok. Hol keressük ezeket? A német 
nép kedélye állandó. Győzni akarunk 
és győzni fogunk, Istennel előre 1 — 
ez a jelszavuk. Hol keressük a ke-

*) A nagy háború  könyvei, s ze rk e sz ti: Nagy 
Étidre „Tábori l e v e le k a 14-ik oldalon a „Szeretet 

1 katonái.“ E  könyvet, m ely 192 oldalon é rdekesebb 
nél é rdekesebb tábori leveleket közöl, az érdeklődök 
Ügyeimébe a ján ljuk . Á ra  2 korona, S inger és Wolf- 
ner k iadása B udapest.

dély állandóságának erős oszlopait ? 
A testvérnemzet eligazít bennünket 
kérdésünkben: Istennél. Az Istennel 
kapcsolatos, nap-nap után vele érint
kező, belőle élő, hozzá örömben és 
bánatban visszatérő lélek kedélye ál
landó az erőben, állhatatosságban, 
kitartásban, szuronyrohamban, szár- 
nyaszegett léghajóban, Mazuri tavak
ban, élve, holtan. Egyik bajor misz- 
szionárius növendék barátom, kivel 
egy padban hallgattam két nyári va
kációban a misszió történetét Neuendet- 
telsauban (Nürnberg mellett), decem
berben levelet írt magyar pajtásának 
a kórházból, hová sebesülten került. 
Belgiumban sebesült meg. Meghatottan 
olvastam sorait, melyekből a földi 
élettel leszámolt és a földi életen 
diadalmaskodó efeyen hitélet melegsége 
sugárzott ki. Újból áhítattal olvasom 
sorait: „Én már megismertem a ha
lál borzalmát, a halál villámai már 
köszöntöttek engem, de nem remegek 
mégsem a rettenetes haláltól, mert 
Krisztusban hatalmas szövetségesem 
van. Nem történhetik más velem ,mint 
amit Isten rendelt felőlem és ami ne
kem üdvösséges.“ Az Istenből élő lé
lek kedélye az igazi keresztyén kedély. 
Mert ki az igazi keresztyén ember ? 
„Keresztyén az az ember, kinek szí
vét Isten megnyerte az Ur Jézus 
Krisztus által.“ (Bengel.)

A szen ved és oka.
Irta: Lábossá Lajos.

Folytatás.

Csak pár éve annak, hogy a né
met császárné meglátogatta a világ 
legnagyobb belmissziói intézetét, a 
némethoni Béthelt. Nem is nézte meg 
az összes, csaknem háromezer bete
get, csupán néhány százat közülök.

S látott ott picike pólyás babákat, 
nagyobb gyermekeket, viruló arcú 
ifjúkat s leányokat, erős, izmos férfia
kat s nőket, kiknek nagy része nem 
fekvő beteg, hanem rendes kiadott 
munkáját végzi. Csakhogy midőn a 
picike babák után kérdezősködött, 
kérdéseire azt a feleletet kapta, hogy 
a pici babák egy része már az ope
rációs kés alatt volt. És amikor a 
szép tiszta ruhába öltözött 5—6 éves 
leánykákhoz szólott, azok nem felel
tek, csak érthetetlenül forgatták az 
ápolónők által megfésült aranyhajú 
kis fejecskéiket, mert siket-némák 
voltak. Vagy ha válaszoltak is, de 
szép fekete szemükkel csak örök sö
tétséget láttak. Látott ott ifjakat s 
leányokat szép pirospozsgás arccal,
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de mikor kérdést intézett hozzájok, 
feleletük csak érthetetlen mondatokból 
állott. Látott férfiakat s nőket, kik 
egészségeseknek látszottak s mégis 
a legnagyobb betegek voltak, mert 
azt se tudják melyik pillanatban vágja 
őket földhöz, talán végzetesen az es- 
kór, az epilepszia.

De látott ott lelki betegeket, akik már 
4—5 éves korukban kis ketrec forma 
ágyban vannak, mert dühöngenek és 
már ily korán veszélyesek a környeze
tükre. Mindezek mellett látta a számos 
fekvő beteget, kik inkább emberi ron
csok és hogy mégis Isten képére te
remtett emberek, csak abból a szeré
téiből látszik, amellyel ápolóik iránt 
viseltetnek, midőn azok nekik a bete
gek barátjáról és gyógyítójáról, be
szélnek, aki a megfáradtakat magához 
hívja, hogy megnyugtassa s megvi
gasztalja. Csoda-e, ha mindezek láttára 
a császárné azt mondotta, hogy aki
ben nincs alázatosság, az itt megtanul 
alázatosnak lenni.

Itt is helyén van az apostol intése: 
„Azért aki azt hiszi, hogy áll, meg
lássa, hogy el ne essék!“

Senki sem ismerheti jövőjét 1 És 
egy ballépés könnyen végzetessé vál- 
hatik. Testi erejében, egészségében 
bizakodónak, hányszor keserű csaló
dással kellett bevallania, hogy az em
ber olyan, mint a fű virága, mely ma 
még a mezőn virul, de holnap már 
a kemencébe vettetik.

De nemcsak olyan szenvedők van
nak, akik önmaguknak, elbizakodott
ságuknak köszönhetik, hogy szenved
nek, hanem sokan vannak akik azt 
mondják, hogy ártatlanul szenvednek.

Azt kérdezhetné valaki, miért szen
vednek ezek ? Mi az óka ezek szenve
désének? „Hű az Isten, aki nem hagy 
titeket feljebb kísértetni, mint elszen
vedhetitek, sőt a kísértéssel egyetem
ben a kimenekedést is megadja majd “, 
mondja Pál apostol.

Isten a szenvedést csak eszközül 
használja! Mert a bölcs és jó Isten
nek nem lehet az célja, hogy az em
bert szenvedéssel ártatlanul is kínozza.

Egy látogató, ki ugyancsak az em
lített missziói telepet látogatta meg, 
azt kérdezte a vezetőjétől, hogy miért 
nem mérgezik meg s pusztítják el 
ezek közül a betegek közül legalább 
azokat, akiknek úgyis teher az életük ? 
Erre a vezető azt felelte: „Nincsen 
olyan beteg, aki bármennyire szenved 
is, ne ragaszkodnék az élethez, életet 
pedig csak Istennek van joga adni 
és elvenni. És hogy miért tartja élet
ben e sok nyomorúltat, azt ő legjob
ban tudja.“

Igen, Istennek nagy célja van ve
lük. Mert minden ilyen telep figyel
meztető az emberiségnek, hogy el ne 
bizakodjék! És milyen áldásos s ne
velő eszköz lenne, ha minden ország
ban ilyen telepekre gyűjtenék össze 
a sok, szanaszét élő lelki s testi be
teget és aki bármijében elbizakodnék, 
odamenne magábaszállást keríteni.

De ezek hiányában vannak kór
házak. Sőt még oda sem kell elmenni, 
az utcákon is találni elegendő nyomo
rékot. A dúló világháború áldozatai 
itt járnak közöttünk. Csonkák, bénák, 
világtalanok. Nagy célja van Istennek 
velők! Nevelni azemberiséget alázatra, 
egymás iránti szeretetve.

Mégis olyan sokan vannak, akik 
már a legkisebb szenvedésnél is zúgo
lódnak. Ha ártatlannak érzi is valaki 
magát, az még nem ok a zúgolódásra, 
akkor hol van az Isten iránti hite és 
bizodalma, amely megérteti vele a 
nagy vallástételt: Mind jó, amit Isten 
tészen, szent az ő akaratja. E hit 
hív gyámolóm lészen s szívemet meg
nyugtatja. Van Istenem, Bár ellenem 
Támadjon veszély s halál, felfegyver
kezve talál. (Győri énekeskönyv 
315. ének 1. v.)

Egy igazi keresztyénnek soha sem 
volna szabad Istent felelősségre vonni, 
bármily nagy szenvedése legyen is, 
hanem ha ő maga, vagy az emberi 
tudomány nem tud segíteni rajta, 
várja Isten kegyelmétől a szaba
dulást. Nem lehet boldogabb ember 
annál, aki még a legnagyobb szenve
dése közepette sem nyitja panaszra 
száját Isten ellen, hanem leborulva 
az ő nagysága előtt, megnyugvással 
így kiált fel: „Szívből szeretlek Úr 
Isten tégedet. Vígan magasztalom, 
atyám nevedet; Akár jó napokat, 
akár gonoszokat lássak, mindenkor 
áldom hűségedet.“ (Győri énekeskönyv 
303. ének 1. v.)

Azért, ha szenvedés ér valakit s 
ártatlannak véli magát, nyugodjék 
meg benne s szeresse Istenét. Nem 
lehet tudni, Isten miért küldi azt. Isten
nek nagy célja lehet vele ! Pál apostol 
is azt tanítja, hogy az Istent szeretők
nek, minden, így a szenvedés is ja
vokra van.

(Vége.)

Kereszttől afeltámadásig!
Örömmel jelentjük, hogy felhívá

sunk nem hangzott el hatástalanul. 
Egyházunk minden szerve megmoz
dult, hogy a keresztyénség nagy 
ünnepein ne legyenek harcban küzdő

és kórházakban szenvedő katonáink 
elhagyatva, hanem álljon mellettük, 
mint örök vígasztalás, az Úr szent 
igéje. Részletes kimutatásunkat, hogy 
kik, mennyi példányt bocsátottak 
rendelkezésünkre s hogy azokat hova 
küldöttük, ünnepek elmúltával közöl
jük. Most csak az újabb megrende
lők névsorát iktatjuk ide. Ez a hosszú 
névsor minden szónál erőteljesebben 
hirdeti, hogy egyházkerületeink, gyü
lekezeteink és nőegyleteink kiapad
hatatlan áldozatkészséggel és buzgó- 
sággal hordozzák a háború által vál- 
lukra helyezett nehéz feladatokat. 
Isten áldása nyugodjék nemes mun
kájukon.

A megrendelők élén a tiszai evang. 
egyházkerület áll. Geduly Henrik 
püspök az egyházkerület rendelkezé
sére 500 példányt rendelt, melyet 
részint a Nyíregyházán létesített 
Katona-Otthon-ban, részint az egy
házkerület területén levő kórházakban 
osztja szét.

Ezen kívül rendeltek:
Rábaszentandrás és Sobor 560; nádasdi 

ev. nőegylet 410; Horváth Lajos ev. tanító 
Nemeskocs 270; uraiújfalui ev. nőegyl. 250; 
ev. lelkészi hivatal Boba 232; ev. lelkészi 
hivatal Rábaszentandrás 210; vadosfai össz- 
gyülekezet, Pálmay Lajos ev. lelkész Győr, 
ev. lelkészi hiv. Kötcse, ev. tanítói hiv. és 
nőegyl. Kemenesraihályfa, újraalomsoki ev. nő
egyl., hegyháthodászi ev. nőegyl. 200—200; ev. 
lelkészi hiv. Bük 165; zalaistvándi ev.lelkészi hiv. 
(nőegyl.) 150; ifj. Máthé Gézáné (Cseledi Sán- 
dorné) Gérce 115; ev. nőegyl. Lajoskomárom, 
ev. leik. hiv. Szekszárd, ev. leik. hiv. (nőegyl.) 
Magyarszombathely, nagygeresdi két uriasszony, 
ev. leik. hiv. Iharosberény, ev. leik. hiv. Battyánd, 
ev. leik. hiv. Nagyalásony, ev. leik. hiv. (nő
egyl.) Őrimagyarósd, ev. leik. hiv Tolnané- 
medi, Hajnal Endre ev. tanító Káld, ev. gyűl. 
Kemenesmagasi, Nagysimonyi, ev. leik. hiv. 
(nőegyl.) Győrszemere, ev. leik. hiv. (gyermek 
nőegyl.) Resiczabánya, özv. Németh Györgyné 
Felsőság, kisialudi ev. nőegylet, ev. leik. 
hiv. Nagymóriczhida, nagyköcski ev. nőegyl., 
ev. leik. hiv. (nőegyí.) Szend, Kiss Mihályné 
Alsóság, ev. leik. hiv. Gömörpanyit, ev. leik. 
hiv. Sárvár, Burdáts Károly Levelek, 18 ev. 
nő Magyargencs, ev. leik. hiv. Péteri, ev. gyűl. 
Kőszeg, ev. leányiskolái Belmissziói egyesület 
Kőszeg, ev. nőegyl. Ivánegerszeg, ev. leik. 
hiv. Székesfehérvár, ev. leik. hiv. Ujmalomsok 
100—100; ev. leik. hiv. Bököd 70; ev. leik. hiv. 
Kemenesmagasi, 63; ev. gyűl. Lébény 54; ev. 
leik. hiv. Vadosfa, ev. leik. h. Pápa, nagygeresdi 
ev. nőegyl. ev. leik. h. Eperjes, Kovács Sándorné 
Uraiújfaíu, Mesteri József és neje Kemenesma
gasi, ev. 1. h. Nagybarátfalu, Pongrácz Istvánná 
Kőszegdoroszló, ifj. Pongrácz Istvánná Kőszeg- 
doroszló, Kolman Istvánná Kőszegdoroszló, 
özv. Torda Istvánná Czák, ev. esp. hiv. Debre- 
czen, ev. esp. hiv. Répczelak, reform, leik. hiv. 
Ártánd, ev. leik. hiv. Alsódörgicse, ev. leik. 
hiv. Meszlen, ev. leik. hiv. Zalaszentiván, 
ev. leik. hiv. Nagyvázsony, ev. leik. hiv. Szánd, 
ev. nőegyl. _Lévfl,__Bándi- Endre-ey. leik. Léva, 
özv. Neubauer Antalné Budapest, Pfeiffer Fe
renc Baja, ev. leik. hiv. Szarvas, Erhart József 
Balta vár, Zatkalik Károly ev. leik. Báok 50—5Q; 
ev. leik. hiv. Lébény 40; Kovács István ev.
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gondnok Alsószeleste 35; Köhler Gusztávné 
Igló, ev. leik. hív. Szilsárkány, Németh Istvánná 
Sobor, Mészáros Irén Magyarkeresztur 25—25; 
ev. leik. hiv. Csabdi 20; ev. leik. hiv. Kácsfalu, 
Verasztó Sándor és neje Kemenesmagasi, Joós 
István gondnok Zsédeny 12—12; Horváth 
Emil Besztercebánya, ev. tanítói hiv. Bönyrét- 
alap, Kecskés Márton Ujmalomsok 10—10 
példányt.

Ezen kívül adományoztak a füzet terjesz
tésére : Lébényi ev. gyülekezet 5 K, Kovács 
Sámuelné Sopronkőhidtelep 3 K, Görbicz 
Istvánná Sopronkőhidtelep és a Harangszó egy 
névtelen előfizetője 2—2 K, reform, leik. hiv. 
Ártánd 1'30 K.

Megemlítjük, hogy a magunk ré
széről 1000 példányt küldtünk a harc
mezőre és kórházakba.

Isten áldása nyugodjék a szerteszálló 
kis füzeteken 1 Vigyenek mindenhova 
erőt, vigasztalást!

A világháború eseményei.
Nagy küzdelmekről, hadaink fényes 

győzelmeiről számoltunk be e hónap 
elején. A folytonos vereség újabb 
csapatösszevonásokra és erősebb tá
madásokra sarkalta ellenségeinket. 
Ámde helytállottak mindenütt félelmet 
nem ismerő seregeink és a németek 
vitéz hadai.

A Kárpátokban,
noha méteres hó és dermesztő hideg 
áll útjában a hadviselő teleknek, a 
hónap eleje óta elkeseredett küzdel
mek folynak. Az uzsoki szorostól 
nyugatra, a baligródi műut mentén 
a Labore völgyében, az ellenség által 
megszállott hegyoldalakon mindenütt 
a mi csapataink győzedelmeskedtek, 
az ellenséget üldözőbe vették és 1200 
katonáját foglyul ejtették. Uj harc 
lobog Uzsok és Lupkov között, az 
Opor völgyében és Viszkov mellett. 
Az orosz minden támadása veresé
gével végződik. Az utolsó napokban 
sebesültjeit sem tudta magával vinni.

Ott maradtak a csatatéren 400 fogoly- 
lyal együtt.

A keleti harctér
egyéb részein is élénk küzdelem folyt. 
Az orosz mindenütt vereséget szenve
dett. Szerejétől nyugatra fogságba 
került 600 embere, zsákmányul esett 
3 ágyúja, 2 gépfegyvere. Augusztov- 
tól délre a német hadvonalon áttörni 
akaró csapatai megsemesültek. A tör
ténelmi nevezetességű Osztrolenkától 
északnyugatra a német hadak véres 
vereséget okoztak a túlsúlyban levő 
orosz haderőnek. Elvették 900 embe
rét, 6 tisztjét és 8 gépfegyverét. A 
Pilica melletti Nőve Miasztótól észak
nyugatra vívott harcban az oroszok
nak 1660 katonája esett német fog
ságba. Prasznic elhagyása óta a né
metek 11.460 oroszt fogtak el.

A nyugati harctéren
a francia és angol csapatok élénk 
offenzivát kezdettek a németek ellen, 
bizonyára azért, hogy a hármas-szö
vetség harmadik tagján, az oroszon, 
nagy szorultságában segítsenek. A 
taktika azonban nem vált be. Verik 
az oroszokat is, meg a francia és 
angolokat is. Az most már bizonyos, 
hogy a szövetségesek hadserege, még 
ha milliókból áll is, nem képes a 
németek által elfoglalt és megerősített 
nagy francia területet visszahódítani. 
Mert bárhol kísérlik is meg a német 
hadvonal áttörését, célt nem érnek, 
mert a sürü vasúti hálózat bármikor 
lehetővé teszi új német csapatoknak 
harcba állítását. De meg a franciák 
és angolok háromszor annyi embe
rüket veszítették e harcokban, mint 
a németek, pedig nekik egyharmad- 
rész annyi sincs.

A Dardanellákat
az egyesült francia és angol hajó
hadak még egyre bombázzák. A ten

gerszoros és Konstantinápoly elfogla
lásával akarnak a harmadik szövet
ségesek, a sok veszteséget szenvedő 
orosznak kedveskedni. A dolog azon
ban nem megy oly könnyen, mint 
hitték. Az erődök szinte bevehetet- 
lenek, a törökök pedig teljes erejük
kel védik a nagyfontosságu tenger- 
szorost. De 'figyelemre méltó az is, 
hogy a tengerszoros kérdése több 
semleges államot is érdekel. Megtör
ténhetik, hogy az európai háború ez 
újabb kérdése más államokat is 
harcba szólít.

Egyéb hírek.

A Dardanellák ágyúzásának meg
kezdése óta Venizelosz görög minisz
terelnök azt követelte, hogy Görög
ország azonnal fogjon fegyvert. A 
király azonban kijelentette, hogy a 
semlegesség megszegése az ország 
érdekébe ütközik. Erre Venizelosz 
beadta lemondását. — Portugáliában 
polgárháború kitörésétől félnek. A 
kormány elővigyázatból az Admastor 
hadihajót Oportóba rendelte. — Már
cius első hetében Hollandiából Ang
liába és innen Skandináviába menet 
kilenc angol gőzös tűnt el. — A 
Times szerint Németországnak még 
több mint négy millió főnyi tartalékja 
van. — Ugyanazon lap jelenti, hogy 
a németek az Orzyc mentén nagyobb 
hadierőt vonnak össze, melynek célja 
Varsó megtámadása északtelől. — 
Hivatalos angol kimutatás szerint eddig 
54 angol kereskedelmi hajót sülyesz- 
tettek el a német cirkálók. — Az 
Argonnokban a franciák oly gráná
tokat használnak, melyek a levegőt 
megfertőztetik.

Küldjön nagypénteki és húsvéti üze
netet a táborba és kórházakba!

A z eg y h á z  k öréb ő l.
Vallásos felolvasások. A Prot. írod. 

Társaság pozsonyi körében a böjti időszak
ban a következő felolvasások tartattak és 
ta rta tnak : I. február 27-én : M egnyitó . Dr. 
Masznyik Endre, theol. akad. igazgató ta
nár, a Kör ügyvivő alelnöke. A  ném et 
nem zet harcratermettsége. Dr. Karafiáth Má- 
rius orvos, lévai egyházfelügyelő. II. már
cius 6-án; A u g ustinus a p usz tá b a n . Kovács

Sándor, theol. akad. [tanár. III. március 
13 á n : Jóság  és jó tékonyság . Dr. Králik Lajos- 
né úrnő. K öltem ények. Kozma Andor, ország- 
gyül. képviselő, a Kisfaludy-Társaság s a Ma
gyar Tud. Akadémia tagja. IV. március 20-án: 
H azafranciaországból. Pazár Ilona úrhölgy.

A tárnokréti ev. nőegylet jan. 21-én 
tartott számodó közgyűlésen elhatározta, 
hogy az ausztriai kórházakban fekvő ma
gyar sebesült katonáknak 50 drb „Lelki 
Fegyver“ imakönyvet küld s olvasmányul

10 drb Luther-Naptárt. Az egyleti tagok 
áldozatkészségéről tanúskodik az évi szám. 
adás, amely szerint a bevétel 1100 K s a 
kiadás 750 K. — 500 K hadikölcsönt jegyzett 
s jótékonycélokra a háború eddigi tartama 
alatt 100 K-nál többet fordított. Alapító 
tagja a Vöröskereszt-egyletnek. Úgy az 
imakönyvek, mint a naptárok rendeltetési 
helyükre érkeztek. A vigasztalást találtjsze- 
gény sebesültek köszöneté áldja az áldo
zatkész tagok jóságát.
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A sárvári ev. egyház f. évi február 
28-án tartotta meg számadó rendes közgyű
lését dr. Mendelényi János és Varga József 
lelkész elnöklete alatt. Bevétel volt az 1914. 
évben 9910 49 K, kiadás 9152‘53 K, pénz
tári maradvány 757‘96 K. A gyűl. tőkéi 
összesen 6894’84 K-át tesznek ki és a gyűl. 
vagyona a múlt évben szaporodott 1322'58 
koronával. Agyül. hadikölcsönre2000 K-tés 
a nőegylet 200 K-t jegyzett. A gyülekezet
ben született 1914. évben 19 fiú és 9 leány 
=  28 gyermek. Meghalt 6 fiú és 11 nő =  
17. Eskedtetett 6 pár. Konfirmáltatott 14 
fiú és 14 leány =  29 gyermek.

A gyülekezet a helyben levő kórházak 
sebesült katonái között 120 drb magyar és 
német imakönyvet osztott ki. Azonkívül 
a harctérre küldött imakönyvet és „Kará
csonyi üzenet“-et 40 K értékben. A nőegy
let tagjai a helyi kórházaknak nagymennyi
ségű ágy- és ruhaneműt gyűjtött és a Had- 
segélyző hivatalnak 47 drb hósapkát, 29 
pár térdvédőt, 33 pár szárvédőt és 27 drb 
hasmelegitőt küldött. A megpróbáltatással 
teljes évben is mindeddig segítségül volt 
nekünk az Is ten !

A nemeskocsi ev. gyülekezet 270 drb. 
K ereszttő l a  fe ltám adásig  c. füzetet küldött 
a harctérre és kórházakba. Erre a célra a 
buzgó egyháztagok közül a következők ada
koztak : Németh István 96 f, ifj. Egressy An
tal és özv. Büky Sámuelné 80—80 f, Káldos 
Antal és özv. Bozzay Sámuelné 72—72 f, 
Balassa Mihály 52 f, Horváth Lajos 1'20 K, 
id. Egressy Antalné, László Jánosné 40 f, 
Stubán János, László Károly, Fülöp Lajos, 
ifj. Baráth Mihály, Samu Józsefné (rom kath.) 
40 f, Lórántfy János, felső Nagy János, Pon- 
grácz Lajos, Szuh István 32 f, Fülöp Andrásné, 
Pongrácz Kálmán, Barca Gyula, özv. Fülöp 
Józsefné 24 f, Tóth József, Fülöp Sándor f. 
Fülöp József, Stubán Lajos, Egressy József, 
László István, Egressy Sándorné, Fülöp Lász- 
lóné, Sághi István 16— 16 f, Dama Józsefné, 
Stubán István, Káldos Gyula, Balogh Antal, 
Rosta Jánosné 8 — 8 f, nőegylet 2 24 K Isten 
áldása nyugodjék az adományozókon és ado
mányokon. 1

A kemenessömjéni evang. egyházta
gok gyűjtést indítottak a galíciai evang. me
nekültek javára. A nemes célra a következők 
adakoztak: Fodor Mihályné 3 K, Mesterházi 
József, Németh József, Horvétz Sándor 2—2 K, 
Árvái József, Rosta József 1 — 1 K, Egri Gyula, 
Páli József, Fodor János 60—60 f, Fodor 
Sándor 50 f, Horváth Sándor kovács, Csep- 
regi János, Sebestyén Lajos, Lampért János, 
özv. Sebestyén Lajosné, Márkus Dénes, Né
meth Jószef, Kovács János, Györkös József 
40—40 f, Árvái János, Macsodai Jánosné, 
Tóth István 30—30 f, Öreg Horváth Sándorné, 
Bordács Ferenc, Bogics János, Pap Jánosné, 
Szente István, Horváth Sámuelné, Kovács Já- 
nosné, Kovács Ádám, Csótár Gábor, Vida Jó
zsef, Mód István 20—20 f, Orbán István 10 f. 
Összesen 20 korona 20 fillér.

A galiciai menekülteknek Újabban 
adakoztak: özv. Németh Györgyné Felső- 
ságh 3'32 K. Verrasztó Sándor és neje 
Kemenesmagasi 1 K.

A csánigi evang. gyülekezeti nőegy
let február hó 2í-én tartotta évi rendes 
számadási közgyűlését Horeczky Gyuláné 
elnöklete alatt, melyen az elnökség beszá
molt a nőegylet 1914. évi tevékenységéről, 
reá mutatva arra, hogy alapszabályaihoz 
híven törekedett a vezetőség a vallásos 
érzelmek ébren tartására, az egyházi és 
hazafias céloknak odaadó szolgálatára és 
hogy azon kiskörben, amelyen 17 évvel 
ezelőtt létesült s azon szerény viszonyok

között is, amelyben azóta működik, a leg
jobb akarattal igyekszik hivatásának meg
felelni. Különös alkalmul szolgált a most 
folyó világháború a szeretet és gyöngédség 
megnyilatkozására, amelyről bizonyságot 
tehetnek a kórházak sebesültjei, akik kö
zül sokan a nőegylet tagjainak adományai 
révén puha tollas párnákra hajthatják le 
fáradt fejüket és szerezhetik vissza a se
besülés folytán elvesztett életerejüket a 
beküldött élelmiszerek felhasználásával.

Nem mulasztotta el a nőegylet az em
berszeretet gyakorlását a hadba vonultak 
gyermekeivel szemben sem, amikor ezeknek 
és az összes iskolába já r  gyermekeknek, 
karácsony előestéjén tartott vallásos es
tély keretében kiosztotta a gyermek lélek
nek kedves ajándékokat, amelyeknek be
szerzési költségeihez a nőegylet 50 korona, 
a községben levő hitelszövetkezet és fo
gyasztási- s értékesítő-szövetkezetek 25—25 
korona adománnyal járultak hozzá. A meg
ható ünnepélyen a kis falu egy nagy csa
ládot képezett s a nőegylet és szövetkeze
tek áldozatkészsége igyekezett pótolni a 
hiányzó családfő gondoskodását, hogy 
azok az árvák és azok a gyermekek, akik
nek édes atyja a hazáért vérét áldozta 
vagy áldozza, azon a szent napon ne érez
zék elhagyatottságukat és árvaságukat.

A nőegylet céljai közé tartozik a többek 
között a templomi, oltári felszerelések hiá
nyainak pótlása is, A nőegylet tagjainak 
gondos körültekintése észrevette az e té
ren mutatkozó hiányt s helyes érzékük s 
egyházszeretetük által ösztönöztetve, besze
rezték az imaházban levő oltár és szószék 
elavult térítőinek újbóli pótlására szüksé
ges anyagot s a tagok leányainak közre
működésével, Kovács Józefné Horeczky 
Etelka irányítása mellett, elkészítették azt 
a remek kivitetü, mintegy 120 kor. értékű 
oltár és szószék térítőt, amely bármily 
nagy városi templomnak is díszére vál
hatna. Segélyére jö tt a nőegyletnek kegye- 
letes szándéka megvalósításánál özv. Gaál 
Ferencné, Takács Terézia, aki 25 korona 
értékben ugyancsak egy új tekete posztó
ból készült oltár térítőt adományozott, to
vábbá Kovács Józsefné Horeczky Etelka, 
Szalay Samuné és Gaál Irén, akik egy 
értékes szőnyeget ajándékoztak az oltár elé.

A haza oltárán is letette áldozatát a 
nőegylet azzal, hogy 500 korona névértékű 
hadikölcsönt jegyzett, alapvagyonának V4 
részét fordítván e célra. Ezeken kívül mint 
rendes tag előmozdította a Luther-társaság 
céljait, s ellátta a konfirmandus gyerme
keket konfirmációi emléklapokkal, a házas
ságra lépőket pedig esketési emlékkönyvvel.

Az évi számadásból kitűnik, hogy a nő
egyletnek 1914. évben 194 kor. 75 fill. 
bevétele és 134 K 70 f kiadás volt. Vagyona 
1613 K 27 f készpénz s 500 K-ás hadi köl
csön kötvény, összesen 2113 K 27 f, amely 
az előző évihez képest 50 K 5 f gyara
podást tüntet fel.

A számadás jóváhagyása után a köz
gyűlés köszönetét mondott az oltár térítőn 
heteken át kézi munkát végzőknek és pe
dig : Széles Jolán, Gaál Etelka, Széles Fáni, 
Bakó Fáni. Hettinger Margit, Varga Etelka, 
Tömböly Karolina, Pödör Emma és Szalay 
Emíliának.

Nem nagyszabású, de szép, felemelő s 
lelkesítő dolgok ezek, amelyek beszélőén 
igazolják, hogy kiskörben is lehet áldás
dús és eredményes munkát végezni, ha 
nem hiányzik a tagokban az eredményes 
működést biztosító a la p : az összetartás 
érzete.

Kapolcson egy vallásos lelkű nő, Szaba
dos Gyuláné a Harangszóban olvasván a Ga
líciából hazánkba menekült evang. hitsorsosok 
nyomasztó helyzetéről, nemkülömben a Kár
pátokban oroszok által feldúlt evang. egyház- 
községekről, önkényt ajánlkozott nevezettek 
részére történendő könyöradomány gyűjtésére. 
Munkájában hű segítője volt Poór Károly. 
A gyűjtés eredményét ezennel itt közöljük.

Id. Hegyi József, Záboji Gyuláné 2—2 K. 
Szabados Gyula 160 K. Osskó Árpádné, 
Kelemen Ferenc, özv. Mersitzky Kálmánná, 
Szaffner K., Varga Mária, ifj. Hegyi József, 
Sándor Jánosné, özv. Krausz Béláné, Takács 
Kálmánná, Dobosy Károly, Dobosy Károlyné, 
Simon és Faragó, Kuntár József, Hegyi Bá
lint. özv. Sándy Józsefné, Sándor Gyuláné 
1— 1 K. Simon Eszter, Weisz Mór rabbi, 
özv. Hegyi Sándorné, Molnár Imre, özv. Szabó 
Imréné, özv, Kovács Jánosné, Gáspár Ignácné, 
Sándor István 80—60 f. Merviczky Ferencné, 
Dómján Imréné, Sándor Sándor, Hegyi Pál, 
Hegyi Áronná, özv. Kiss Imréné, Száller Bol- 
dizsárné, Rittlop Miklós, Poór József 50—50' 
f. Szabó Lukácsné, id. Győrfy Sándor, Pető 
Imre, Kovács Sándor, Németh Károlyné, ifj. 
Varga Dániel, Kántor Ábrahámné, Hegyi Fe
renc, Dezső János, Dezső Jánosné, Söjtöry 
Boldizsárné, Oszkár Pálné, Dezső Sándoné, 
id. Dezső Lajos, Böczy Lajos, Ihász István, 
Szűcs Ivtvánné, Páli András, Göutér Dénes, 
özv. ifj. Dezső Jánosné, Hoftman Károly, 
Rádly Mária, Kozma Julcsa, Balázs Lajos, 
Varga Károlyné 40—40 f. Pál Imréné 34 f. 
Gáspár Dániel, Nagy Imréné, özv. Vajda Já
nosné, Dezső Pálné, Krausz Jakabné, Gyurt- 
sek Ágnes, Kövessy János 30—30 f. Id. 
Hermán lános, ifj. Hermán Jánosné, Nagy 
Illés, Dömötöri Ferencné, Weisz Sámnuel, 
Kőhári Gyurtsek Lajos Horváth Sándor, Szai- 
ler Györgyné, Szabó Mártonná, Szabó Pálné, 
Antal Vincéné, Murai Sándor, Söveg József, 
id. Vörös Imre, Kiss Lukács, Gyurtsek Lajos 
cipész, Dobosy Gyula, Kozma Pál, Antal 
Róza, Kohn Márkus, Vajda Lajosné, Badits 
János, özv. Molnár Pálné, Pájez Gáborné, 
Fazékas Jánosné, Szabó József, özv. Dezső 
Ferencné, Nagy András, Szalay Mihályné, 
Szalay Sándorné, Oszleó János, id. Sándor 
Ferencné 20—20 f. Tolner Imre, Ács Ven- 
delné, ifj. Szabó Sándorné, Sándor Lajos, 
özv. Sándor Isvánné 10 — 10 i.

N em esvigánt fiókegyházban gyűjtött Poór 
Károly gondnok: Gyülekezeti pénztár 4 K, 
Söveg Pál 1‘70 K, Poór Imre 1'60 K, Rüll 
Ernő, özv. Balogh Kálmánná, Poór Benjámin 
1 '40—1‘40 K, Poór Károly, Gazdag Gábor, 
Poór Sándor 1'30 — 1'30K. Molnár István 1'20 K, 
Pintér Károly 40 f. Kapolcson begyült 51'24 K, 
Nemesvigánton begyült 17 K. Összesen begyült 
68 24 K. Ezen összegből a gyülekezet 26 94 
koronát a Galíciából hazánkba menekült hit
sorsosok segélyezésére, 20—20 koronát pedig 
két sokat szenvedett szegény kárpáti evang. 
egyházközségnek küldött. Isten gazdag ál
dását kérjük a buzgó gyülekezetre s áldozat
kész tagjaira!

Gyülekezeteink és a háború. Már a
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

H úsvéti üzenetre adakoztak Soborról : 
Molnár Sándorné és Molnár István 7 K, 
Rábaszentandráson gyüjtetett 32 K, ősz- 
szeg 39 K, melyen Húsvéti üzenetet kül
dettek a Hadsegélyző Bizottsághoz, Zág
rábba a 19. gyalogezredhez, Sopronba a
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Olvassátok a bibliát, i H I R D E T É S E K .76. gyalog- és a 9. huszárezredhez, Po
zsonyba a 13. honvéd gyalogezredhez.

A  küldi ev. gyülekezet ta g jii  kö zü l a 
sebesült katonák részére, a Vöröskereszt 
egylet sárvári fiókkórházába ruhaneműt 
adtak a következők: Léránthné, Varga Jó
zsef, Kasza Józsefné, Szabó Gáspárné, Fii - 
der Ferencné, Böröndy Lászlóné, Péter 
Józsefné, ifjú Sebestyén Mihályné, Hettlin- 
ger Sándorné, Sebestyén Ferencné, Varga 
Mihályné, Ihász Antalné, Kocsis Ferencné, 
Péter Ferencné, Rechnitzer Zsigmondné, 
Hajnal Endréné, id. Sebestyén Mihályné, 
Péter Józsefné, Németh Károlyné, Hettlin- 
ger Sándorné, Hajnal Endréné 1—1 K, 
Németh Józsefné 140 K, Horváth Lajos, 
Böröndy László 50—50 f, Péter Ferencné 
40 f.

Péter Józsefné 4 K, Flieder Pálné 1'60 
K, Pordán Juliánná 30 f, és Péter Ferencné 
60 f-t adlak „Húsvéti üzenetére Isten előtt 
minden cselekedet tudva van 1

A Harangszó perselye.
A HARANGSZÓ te r je s s tó s é re  eddig 

befolyt 287 kor. 78 fill. Újabban adakoztak: 
Egyed Tini Nemeshany 2 K, Meidlinger 
György Lajoskomárom l -20 K, Németh Ist
vánná gátőrné Sobor 2 K, A lébényi ev. 
gyülekezet 1 K, Tóth Gyuláné Szentgott- 
hárd 1 K. Összesen 294 98 K

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére.

Zsolt. 119., 105.:
Hol b ib lia  a házban n incs, 
H iányzik  o tt a legfőbb kincs. 
T anyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  lel hajlékot.

Március 21. vasárnap, 1. Móz. 19, 15—
f f 22. hétfő, Máthé 24, 1—14.
yy 23. kedd, „ 24, 15—28.
V 24. szerda, „ 24, 19—51.
» 25. csüt. „ 25, 1 — 13.
7) 26. péntek, „ 25, 14—30.
n 27. szombat, „ 25, 30—46.
f f 28. vasárnap, „ 26, 1 — 19.
n 29. hétfő, „ 26, 20—35.
n 30. kedd, „ 26, 36—56.

t V 31. szerda, „ 26, 57—75.
Április 1. csüt. „ 27, 1—26.

» 2_ péntek, „ 27, 27-56 .
ff 3. szombat, „ 27, 57—66.

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

gőzmalmából. Körmend, 1915-ik évi március 
hó 17-én.

Búza 40.50, Rozs 32.50, Árpa 29.—, Zab 
24.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Hirdetések felvétetnek e lap 
kiadóhivatalában.

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C B L L D Ö M Ö L K Ö N  
Kossuth Lajos utca 14. 
és Szentháromságtér 4.

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkőraktára.
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 20

W e llisc h  B éla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Yasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak ! Pontos és gyors kiszolgálás 1

Elsőrendű haranggyar, szerel a  k i
tűnő Pozdech-féle rendszer szerin t.

JURIS1CS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfe lszere lő  gyár 20

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: e lsőrendű h a ra n 
gok szállítását, régi harangok  át- 
ö n tésé t, régi harangok á tsz e re 
lé sé 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 icserélését s tb . 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos á ron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigáka t, 
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 ívánatra  I 

K ívánatra s a já t  költségem en utazom  a  helyszínére.
i — ------

Feiwel
Lipót
utódul

e lső  m. kir. s z a b a d a lm a z o t t  isk o lap ad -g y á r ,

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 zsv á r i-u tc a  13.

Árjegyzélr Ingyen és bérmentve !

ANGSTER JÓZSEF és FIA
org^onaépitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mlllenluml éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéremmel k itüntetve. 

Alapíthatott 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  m ellett m űvészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n iu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
E lek trom os fú jta tó  kósaülókek. 21

Árjegyzéket k lrán a tra  Ingyen küld az „Egyházi ílfilpar“ szerkesztősége.

S. K O V A 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 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. 21

Nyomatott Wellisch Béla villamüzamű könyvnyomdájában Szentgotth áráén.
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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 so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kéziratok  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 .

T ART AL OM:  S o m b o ry n é  P o h á n k a  M a r g it :  Husvét. (Vers.) — K a p i  B é la :  Húsvéti történet. — D r. K o vá cs ic s  S á n d o r : Vasárnap 
a harctéren. — S á rk á n y  K á lm á n n á : Ibolyanyíláskor. (Vers.) — F a rk a s  M ih á ty n é : A kis falopók. (Elbeszélés.) — Üdvözlet a harc- 

mezőről. A világháború eseményei. — Kereszttől á feltámadásig. — Ország Világ. — Persely. — A szerkesztő postája.

Husvét .
Szól, zeng a mennyben szép dics-ének 
Angyali ajkak zsolozmája 
Nap, hold, csillagok rezgőfénye 
Hull a szeretet Istenének 
Tündöklő felleg -trónusára :
Halleluja feltám adott I 
Mig felséges ujjongó mámor 
Lüktet az ébredő tavaszban :
Az égi boldog szent örömbe 
Feltör milliók sóhajtása,
Belé zokog esdőn a földről 
Özvegyek, árvák könny-özönje . .  . 
Szól, zeng a mennyben angyalének 
Annak, ki az üdv s örökélet 
Mind a mi fény, az ő fejére hull,
De Krisztus arca lassan elborul.

Süvölt a vad csatakiáltás,
Villogó kardról csöppen a vér, 
Megtámadott szent igazáért 
Száz ellenének szembe nézve 
Ó hogy is küzd ez a maroknyi had 
Világverő Attila nem zedéke!
Bár ügytetszik : minden elveszett 
Küzd a végső tusára  készen.
Fogy az erő, vész a reménység,
De meg nem inog a lobogó 
Fiai kemény hős kezében . .  .

. . .  Valaki jő . . .  megáll a hősök 
Glória-ékes homlokánál,
Érintésére a szív dobban,
Gyógyul a seb, mit köntöse fed,
Új élet sarjad  mosolyánál.
Győzelmet hirdet két szemében . . .
Aki ott já r  a csatatéren,
Ő a megváltó áldott Messiás 1 
Merre fehér ruhája lebben 
A vérázott földet lázba ejti 
Ama húsvéti nagy feltámadás.

S o m b o ry n é  P o h á n k a  M argit.

H ú s v é ti tö rté n e t.
I r ta : K ap i Béla.

Kevés olyan fájdalmas husvétja 
volt a világnak, mint ez a mostani. 
Hiába hajt virágot a fagyos földgö
röngy, hiába hinti tele a tavasz keze 
fiatal lombbal a száraz erdőket, hiába 
rajzol a verőfény aranyos hidat föld 
és ég közé, — a lelkek mélyén sö
tét, hideg éjszaka borong. A templo
mokban üresen marad a kórus. Foj- 
tottan száll az ének, mintha az em
berek nem is mondanák, hanem csak 
úgy belezokognák a verssorokat.

Otthon, a családban is szomorúság 
felhője úszik az emberek felett. Hi
ányzik az ünnep boldog derűje, az 
a vidám lélek-mosolygás, mely nagy 
ünnepek jöttén tavaszi napsugárként 
öleli körül az Istenben élő ember 
lelkét. Most szótlanul ülik körül az 
asztalt. Némán merednek maguk elé. 
Mereven nézik azt az egy helyet, 
vagy talán kettőt, hármat, az üresen 
maradót. Próbálgatják az evést, de 
nem megy. Valami láthatatlan kéz 
összeszorítja torkukat. Ködös felhő- 
foszlány ereszkedik a szemre, azu
tán lassanként megnehezedik a szem
pilla ... Félretolják az ételt, hiába, 
nem megy I. . .

Megfogom kezeteket. Jöjjetek, men
jünk I Ismerek egy pázsitos kertet, 
nyílik ott számunkra is virág.

így volt ez az első husvét napján 
is. Mária Magdaléna sírva ment az 
arimathiabeli József kertjébe. Keble 
zihál, szíve elszorul, amint csöndesen 
belép a sírüregbe. Lélegzete elhal, 
pihegése se hallatszik, mikor föléje 
hajol a koporsónak. De jaj I üres a 
kősír s nincsen ott a megfeszített 
Krisztus drága teste. Hiába szólnak 
hozzá angyal-ajkak, ő csak az üres
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sírra mered. Hirtelen megfordul, futva, 
sietne a harmatos fűben, hogy az 
ezüstlevelü olajbokrok, piros virágú 
granát-almafák közt keresse azt a 
holttestet, mely egyetlen vigasztalá
sul maradt számára. Mert borzasztó, 
hogy az Úr testének temploma össze
omlott, de jaj, jaj a szegény meg
rabolt szívnek, ha még a templom 
romjainál se borulhat térdre.

A sírüreg nyílásánál csöndesen 
áll egy férfi s hosszasan rátekint. 
Mária azt hiszi a kertész az, meg
ragadja kezét, úgy kéri esdekelve: 
Uram! ha te vitted el őt, mondd 
meg nékem, hová tetted és én el
viszem őt 1 ... Az ismeretlen hallgat 
s csöndesen tovább nézi a siró asz- 
szonyt. A magasan vágott ablakon 
belopózik a reggeli napsugár s meg
világítja az üres koporsót, meg az 
odavetett fehér lepedőt. A sírfalra 
szelíden ráhajol a harmat cseppel 
gyöngyözött pálmalevél, s a fák közét 
bársonyos szőnyeggel fogja össze a 
zöldelő pázsit. Az ismeretlen meg 
csak nézi a siró asszonyt, azután 
csöndesen megszólítja: — Mária I 
Csak egy szó, egy hang rezdülés, 
csak egy halk lehellet, virág szirma 
is alighogy rebben, amint csöndesen 
megérinti, mégis egy világ gazdagsága 
tárul fel előtte. Kigúnyolt szíve fel
ujjong, reménységei összeverődnek, 
hite, bizodalma megerősödik. Szét
dőlt, omlatag kövekből újra kiemel
kedik a szent templom. Előrehajtott 
fejjel nézi, azután lassan odahull lá
bához s csöndesen súgja: — Rab- 
buni 1 Mester 1

Megtanulta, hogy Jézus él. Le
győzte a halált, feltámadott 1 Az örök 
igazság kikelt halotti sírjából s dia
dalmasan száll végig az emberiség 
örökkétartó küzdelmén, mint az első 
husvét reggelén az éjszakát űző ta
vaszi napsugár az arimathiabeli Jó
zsef kertjén.

Csak a nevek változnak, maga a 
történet ugyanaz marad. Sírhalmok 
közt járunk s lelkűnknek fáj az ibolya
nyílás, fáj a tavaszi verőfény, fáj az 
egymás mellett sorakozó sok sírha
lom. A harcmezőn elesett kedve
seinkre gondolunk s újra végigsirjuk 
gyászunkat: nem elég, hogy elveszí
tettük, még a holttestét is elrabolták 
tőlünk. Nincs sírhalom, melyre rá
borulhatnánk. Nem hinthetjük rá a 
tavasz első virágát. Nem öntözhetjük 
könnyünkkel pázsitját. Úgy kiszakí
tották életünkből, mintha sohase lett 
volna a mienk.

Ne felejtsd el, hogy kicsoda vette 
el. A haza vette el. És mindaz, mit

a hazának odaadunk, szent köteles
ségteljesítés, drága áldozat. Ne fe
lejtsd, hogy kinek az akaratából ad
tad oda. Isten akarata volt, hogy 
harcmezőn fejezze be életét. Örökké
való, bölcs akarat. Szeretetteljes atyai 
akarat. Ne zúgolódj ellene. Hordozd 
fájdalmadat emberek előtt büszkén, 
Isten előtt alázatosan.

Halld meg a húsvéti ünnep vigasz
talását. Üres a sír, a Krisztus él, fel
támadott. Feltámadása a mi kedve
seink feltámadásának biztosítéka. Fel
támadott s feltámadásra vezet mind
nyájunkat.

A temető útján mintha újra lát
nánk meghalt szeretteinket. Ránk mo
solyog jól ismert, kedves arcvonása s 
ajka halkan, csöndesen suttogja nevün
ket! Csak testére borul idegen föld 
hantja, lelke ránk sugárzik a kéklő ég
ből. Oh áldott légy Istenünk 1 Meg
nyugodott szenvedésétől. Megpihent 
fáradalmai után. Örökkévalósággal 
cserélte fel a múlandóságot. Boldog 
immár Isten kegyelméből. Óh áldott 
légy Istenünk 1

Akkor is találj vigasztalást, ha re
ménységeid összomlását siratod. Ag
gódsz a hazáért ? Remegsz nemze
tünkért? Reszkedve gondolsz a jövőre? 
Ne félj 1 az igazság diadalmasan kél 
ki sírjából. Isten megőrzi magyar 
hazánkat, megvédi nemzetünket 1 Csak 
bízzál Istenben s dolgozz minden 
erődből 1

Miért állsz némán ? Miért nézel oly 
mereven magad elé ? . . .

Kulcsold imádságra kezedet. Lásd 
meg Krisztust, ki melletted áll s szere
tettel tekint rád. Lehajol hozzád s 
vigasztaló szavával felölel magához. 
Ne menj hát olyan fejcsüggesztve, 
ne légy olyan halott néma. Ha el
fojtott sírástól megremeg is hangod, 
szólítsd meg halkan, csendesen (lá
tod, van számunkra is vígasztalás.): 
— Rabbuni I Mester 1

V a sá rn a p  a h a rc téren .
Irta : Dr. Kovácsics Sándor katonaorvos.

Nem tudom, hogy képzelik azok, 
akik nem szagoltak puskaport, ezt a 
napot a harctéren. Lehet, hogy úgy 
mint ahogy odahaza van, csak a 
templomba siető, rozmaring virágú, 
imakönyves, féhérkendős leányokat 
hagyják el a fantázia alkotta képből; 
tán az orgona harmonikus, istent 
dicsérő hangjai, akkordjai helyett 
vélnek más, durvább hangokat hal
lani, amelyek végig rezegnek most

az egész vén Európa légkörén. A 
dandároknál vannak katona papok. 
Ezek a lelki atyák azonban nem 
érnek reá s nem tudnak otthoni mó
don vasárnapot tartani. A küzdő 
hősök és nem hősök mással, az 
ellenféllel, a szükségletek beszerzésé
vel, az élelem, a muníció szállításá
val vannak éjjel-nappal elfoglalva. 
Sokszor azt se tudjuk milyen nap 
van, hányadikát írnak odahaza azok, 
akik — nincsenek itt testileg. Egyik 
nap a másikkal összefolyik. A kü- 
lömbség csak az, hogy egyik nap 
hidegebb, szelesebb, nedvesebb, szó
val kellemetlenebb, kedvezőtlenebb 
a harcosokra, mint a másik, egyik 
nap nagyobb a győzelmünk, a má
sikon lassabban haladunk előre, — 
de mindig előre, egyik nap több, a 
másikon kevesebb a betegünk, a 
sebesültünk. De — sajnos — s ezt 
már a háború természete szüli — 
mindennappal kevesebben vagyunk 
a föld felett és sokan, nagyon sokan, 
alulról nézhetik már csak a nem
sokára fakadó ibolya mezőket. . .

Vasárnap van itt mindennap, mert 
a legszentebb ügyért dolgozunk ön- 
feláldozással, lemondással, mindarról, 
ami otthon körül vett bennünket, 
ami kényelmet nyújtott, amit a pol
gári élet adott, s amelynek értékét 
akkor látjuk igazán, amikor hónapo
kon keresztül csak álmainkban él
vezhetjük. A kvártély, a mosás és 
a koszt nagy jelentőségét itt a há
ború világában tudjuk csak eléggé 
méltányolni.

A reánk háruló feladatok végzé
sével gyakran együtt jár ennek a 
három nagy dolognak az elhanyago
lása s e mellett a legnagyobb fi
zikai megerőltetés fogyasztja szer
vezetünket. És mégis, semmi csüg- 
gedés, semmi panasz. Nyikorgás nél
kül végzi a nagy gépezet minden 
kereke, srófja, motorja a maga he
lyén a munkáját, mint a hogy egy 
nagy gyár lelkes, megelégedett, ön
érzetes munkás népe a legjobb, leg
tökéletesebb munkát igyekszik nyúj
tani, hogy a gyártmány elsőrangú, 
kifogástalan legyen.

Talpig ember itt minden magyar 
a maga helyén, a maga működésé
ben, Akiket pedig ez az idegfeszítő 
munka letör, meggyengít, azokat a 
faji szeretettől áthatott emberszeretet 
igyekszik ismét visszaadni a dol
gozó társának.

Vasárnap van. Február 28.-a. Csen
desen szállingóznak a hópelyhek. 
Fehér körülöttünk minden, olyan az 
egész természet, mint a fehér lepel-
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lel borított oltár, az emberek legér
tékesebb vagyonukat, életüket áldoz
zák fel fajta. Sokan a legnagyobb 
áldozatot hozzák, mások kevesebbet, 
egészségük, épségük egyrészét, Jön
nek I Folyton jönnek!

Vasárnap már kora reggel jönnek, 
szállítják a sebesült, a beteg kato
nákat. Különféle ezredek, különféle 
fegyvernemek kerülnek itt össze. 
Legtöbb a gyalogos, a baka. Ez az 
igazi harcos, a hős. Ennek jut a 
háborús munka oroszlán része. Ez 
szenved, fárad legtöbbet. Ez van 
kitéve legjobban az időjárás és az 
ellenséges golyó esélyeinek, ők fe- 
küsznek a lövészárkokban heteken, 
hónapokon keresztül, ők veszik be 
rohammal az ellenséges állásokat. 
A huszár, a tüzér már kevésbbé 
szenved, nélkülöz. A menetelésekkor 
ezeket nem terheli a felszerelés s 
így aránylag nem végeznek akkora 
munkát, mint a gyalogos, aki min
denét hátán, oldalán, magával viszi. 
Ez Utóbbiak közül sokkal kevesebb 
beteg, sebesült kerül hozzánk. A 
magyar katonának nagyobb a lelki 
ereje. A legnagyobb fájdalmat jaj
szó nélkül tűri. Utolsó csepp vérig, 
utolsó erejéig küzd lankadatlanul, s 
ha azután kénytelen az egészség- 
ügyi intézetek gondozását igénybe 
venni, szerény, a helyzettel megal
kuvó lélek. Mert bizony közel a front
hoz ezek az intézetek gyakran na
gyon egyszerű ellátásban tudják ré
szesíteni betegeiket. Eltekintve az 
orvosi beavatkozástól, jól, rosszul 
zárható szoba, benne szalmával, 
Valami meleg ital (többnyire tea) s 
kenyér az, amit nyújthatunk. Igyek
szünk őket minél hamarább jobban 
berendezett helyre juttatni, ahol a 
gyógyulás feltételei inkább feltalálha
tok, mint itt, ahol ebből élünk, amit 
ide szállítanak. Ennek a szállításnak 
a pontosságától, lehetőségétől függ 
a csapatok fizikai ereje, harcképes
sége. Minél hosszabb ideig tart a 
háború, annál inkább szerephez jut 
az egészség tudománya. A tartós há
borúknak gyakran a járványok vetnek 
véget. S minél jobban megtudják csapa
tainkat ettől védeni s minél jobb 
erőben tudjuk az ellenséggel szembe 
állítani, annál nagyobb reményünk

van a győzelemre. Most télen rész
ben befagynak a járványt okozó 
bacillusok. Ez az idő nem kedvez 
terjedésének. De azért a télnek is 
megvan a maga veszedelme a harc
téren, a lövészárokban. Ez a vesze
delem a hideg, a fagyás, mely lá
bakat és kezeket pusztítja. Különö
sen a lábakat.

Az egészségügyi intézet felvevő, 
kötöző szobájában már korán reggel 
folyik a munka. Csoportosan, egyen
ként, gyalogszerrel, szekereken egyre 
másra érkeznek a betegek, sebesül
tek. Magyar, osztrák, sváb, cseh, 
bosnyák, román, olasz, tót stb. A 
monarchia minden népe ellenség, jó
barát találkoznak itten. A nyelvi kü
lönbség nekünk nem sok akadályt 
csinál, mert a betegségek egyforma 
nyelven beszélnek. Ha nem is szól
nak, az érzékenységről megállapítható, 
milyen nyelven hallgatta a dajka 
meséket. Legérzékenyebb a tolján a 
szláv. A tiroli vadászok, de különö
sen a magyar: kemény, mint az acél, 
bár ezek is és különösen a magyar, 
megtörve érkezik hozzánk. Hosszabb 
ideig bírja, mint más, de végre a 
vas is puhul. Nem csoda, hisz 3 
hétig is ott feküdtek egyfolytában a 
lövészárkokban, hideg időben, hózi
vatarban, éjjel-nappal magas hegye
ken, hol zordabb az éghajlat, mint itt 
lent a völgyben, ahol meleg tea, ke
nyér s fütött hajlék várja a nemzet 
legjobbjait. Lőtt seb az alkaron, má
siknál a vállon, mellen, fagyott láb, 
lőtt seb az arcon, fagyás a lábon, 
ujjakon, bélhurut, lőtt seb az ujjakon, 
fejen, bélhurut, vállövés, tüdőhurút, 
fagyás, lőtt seb a térden, rheuma, 
influenza, fagyás, gyomorbélhurut, 
csontlövés, fagyás, tüdőgyuladás stb. 
stb. Többnyire ezekkel a betegségek
kel jönnek, vagy hozzák őket. A 
fegyverük, a felszerelésük hiányzik 
már, felesleges is volna velük hor- 
dozniok, de nem is igen tudják már.

A testükön, a ruhájukon ott van 
a harci működés, dicsőség patinája. 
A csukaszürke ruha sötétebb, komo
lyabb lett. Ráiródott az illető egész 
harci tevékenykedése. Muszka golyó 
járta a köppenyt, a zubbonyt, vagy 
a nadrágot. Gyakran több helyen is. 
Látszik, hogy némelyik ruharész kö

zelebb került a melegítő tábori tűz
höz, mint kellett volna; bizonyosan 
fázott, nagyon fázott, dermesztő hi
deg járhatta tagjait... A fekvő alj
ból is magával hozott egy részt —

Mire a 167-ik betegünk is sorra 
kerül orvosi ellátásban, üdítésben ré
szesül, már pislognak gyéren világító 
gyertyáink. Este van. Elmúlt a nap,, 
a vasárnap. S csak így utólag munka 
végeztével beszélünk arról, hogy ma 
megint vasárnap, ünnep nap volt. 
Otthon tiszta ruhát vettek magukra 
az emberek, mosakodtak, templom
ban voltak, pihentek, szórakoztak — 
míg az itteni magyarjaink a legvé
szesebb, a legönzetlenebb munkával 
áldoztak a haza, a magyar faj dicső
ségére. A harctéren nincs vasárnapi 
szünet. Elnémultak az imára hívó 
harangok is. Némák. Tán a fájdalom 
érzése köti a nyelvüket. Nincs tere 
másnak, csak a nemzeti, fájó érzés
nek s az általános emberszeretetnek, 
mely az ellenséget ép úgy gondozza, 
gyógyítja, mint a saját véreit. A va
sárnap és hétköznap korlátái itt ledől
tek; de „lesz még egyszer ünnep a 
világon“ . . .

Dolgozunk, fáradunk, tűrünk min
dent egy eljövendő ünnepnapért, azért 
a napért, amelyet már milliók óhaj
tanak, amely véget vet az emberiség 
érdek pusztításának, visszaadja a meg- 
maradottakat övéiknek, békés, létfen- 
tartó polgári foglalkozásaiknak, ami
kor a béke áldást takasztó sugarai 
eltakarják s kibékítik a jelent s a mely 
után az emberiség nem mint az 
anyagias érdekek öldöklő lovagja, ha
nem mint a kultúra szorgalmas mun
kása fog érvényesülni — reméljük — 
nagyon hosszú ideig.

Ib o ly a n y ílá sk o r .
Németek császárja 
Hős II.-ik Vilmos 
Aggódó szíveknek 
Küldj vigasztalást most,
Mondd : kit hazavártunk 
Őszi lombhulláskor 
Vájjon hazajön-e 
Ibolyanyíláskor ?

Azt ígérted nyáron 
Mikor jó apámat 
A haza szólítá —
És síró anyámat

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

tékesítő szövetkezetéhez
Budapest, IX., Köz raktár-utca 34. sz.

(Saját székházában.) 22
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Azzal csittítgatták:
Hazajön majd őszkor,
Szüreti időre 
Vagy lombhullatáskor.

Elmúlt az, a tél is 
Isten kegyelméből,
Mégis könnyek hullnak 
Jó anyám szeméből 
Mert kit hazavártunk:
Se ősszel, se télen 
Nem köszöntött reánk 
Nyájas szép beszéddel.

Ám múlnak a napok 
Tavasz is lett végre,
Reménylő szemekkel 
Tekintünk az égre.
Isten 1 ki megóvtad 
Eddig életünket,
Küldj alá vigaszt és 
Óvj tovább bennünket.

Küldj békegalainbot 
Szerte a világra,
Csatazajt némitson 
Szárnya suhogása.
Kikelet tündére 
Hints egy-két virágot 
Azok sírjára is,
Kiket már nem látok.

Most, hogy ím megértük 
Tavasz pirkadását,
— Szomorú az igaz,
§oh’ se láttam mását. — ■
Ám az Isten kegye 
Virágot ád megint,
Remélni és bízni 
Újra kezdünk itt mind.

Remélni és b ízn i!
Uram 1 tégy hát csodát, 
Legyőzni segíts meg 
Vad rácot és muszkát,
Vitéz katonáink 
Győztesen jöjjenek, 
Ibolyacsokorral 
Várják a hű szivek.

Sárkány Kálmánná.

A kÍ8 falopók.
Angolból fordította: Farkas Mihályné.

I.
Ködös, fagyos decemberi reggel 

volt, alig akart már megvirradni.
Két ágrólszakadt kis fiú kapasz

kodott fölfelé a lejtős utón, mely a 
falucskából a kiterjedt erdő felé veze
tett. A hó csikorgott lábuk alatt, a 
lomblyavesztett fák kísértetiesen mere- 
deztek feléjük.

De azért a két kis gyerek — Jós
kának hívták a nagyobbikat, Gábor 
névre hallgatott a kisebbik — vitézül 
törtetett előre, pedig lyukas csizmájuk 
ugyancsak rosszul védelmezte a meg- 
tagyás ellen lábukat. Ócska ködmön, 
zsákszövetből varrt foltos nadrág, 
vedlett bőrsipka egészíték ki fogya
tékos öltözetüket.

Már jó előre haladtak az erdőben,

mikor egy tisztásra értek, ahol több 
ut keresztezte egymást.

— Itt elváljunk — szólt Jóska. — 
Te jobbra indulj Gábor, én balra me
gyek. Ami száraz ágat útközben ta
lálunk, azt mind fölszedjük. Nesze, 
ez a kötél, ezzel összekötheted.

— Majd meglátod, milyen nagy 
rőzsét kötök ! — fogadkozott a kiseb
bik.

— Jó lesz bizony! Aztán majd 
húzd meg magad a galagonya bokor 
tövében, tudod, jobbra a villámsúj
totta tölgyfától, ott majd reád találok.

Nem sok időt vesztegettek a búcsu- 
zással, sietve távoztak különböző 
irányban, s nem telt bele egy óra 
se, már súlyos rőzse-köteg alatt gör- 
nyedezve találkoztak a megbeszélt 
helyen.

— No, most csak siessünk ám 
hazafelé — szólt Jóska, míg lehel
etével igyekezett melengetni dermedt 
kis kezét, — szegény anyánk mit 
szenvedhet a hideg szobában.

— Csoda, hogy meg nem fagytunk 
az éjjel is 1 A vihar besüvöltött kuny
hónk repedezett falán és láttad-e, 
hogy a vacokban ahol aludtunk, hó 
födte a szalmát.

— Ej, kis zsiványok ! Megcsíptelek 
hát újra benneteket I — ordított rájuk 
váratlanul egy durva hang, s egy 
nagy cserfa mögül csak elibük toppan 
ám egy marcona tekintetű, óriási férfi 
alak. Vadászkés az övében, puska a 
vállán. A kerülő volt.

A két gyermek földre ejti terhét, 
és rémülten borult a szigorú ember 
lábaihoz.

— Hitvány kis naplopók — ordí
tott az reájuk, — most már másod
szor kaplak rajta'benneteket! De most 
majd móresre tanítlak 1

— Bocsásson meg még az egyszer, 
Tamás bácsi — rimánkodtak zokogva.

— Ki adott nektek engedelmet 
arra, hogy a gróf úr fáját elhordjátok ? 
No, majd ráemlékeztek 1

— De hisz csak a száraz galyakat 
szedegettük össze. Ha otthagyják a 
földön a csalit közt, az úgyis elpor- 
had, és nem veszi hasznát senkise 1

— Mi közöd hozzá ? 1 Vegyétek 
föl a batyutokat. Jó, hogy van zsineg 
nálam, összekötöm a kezeteket, mert 
a tolvajokat így szokás kísérni. És 
most — előre!

— Jaj, jaj nekünk I Hová hajt ben
nünket Tamás bácsi ? 1

— Szép kérdés 1 Hát a börtönbe!
— A börtönbe ? I Az Isten szerel

mére, ne tegye ezt velünk!
— De megteszem, engemugyse 1 

Énvelem többet nem packáztok!

— Óh, hisz az édesanyánk meghal 
fáztában 1 Mi vagyunk csak a gond
viselői. Ha minket becsukat, el kell 
pusztulnia I

— Azzal én nem törődöm.
— Hogy nem tud megsajnálni ben

nünket ! Nem . hiába hívják magát 
„kőszívű Tam ásinak — tört ki Jós
kából az elkeseredés.

— Mit bánom én azt ? 1 Megteszem 
a kötelességemet, és fütyülök az em
berek véleményére 1

— Ide hallgasson Tamás bácsi — 
ravaszkodott Jóska — én sokkal na
gyobb és erősebb vagyok mint az 
öcsém, ennélfogva több fát is szedtem 
nálánál, tehát sokkalta bűnösebb is 
vagyok. Büntessen meg tehát enge- 
met mindkettőnk helyett, Gábort pe
dig bocsássa szabadon!

— A világért se 1 — tiltakozott a 
kisebbik fiú — engemet vigyen inkább 
a börtönbe. Jóskának több hasznát 
veheti az édesanyánk I

— Csönd legyen 1 Nem szükség 
vetélkednetek, mindkettőtöket bekísér
lek 1 Fél jobb 1 Előre!

És elindultak csakugyan. Különös 
látvány volt, elül a két síró kis gyerek, 
mögöttük a fegyveres, marcona férfi.

Mikor a kastély közelébe értek, 
Gábornak egy mentő gondolat ötlött 
az eszébe.

— Minekelőtte becsukatna, kísérjen 
a gróf úr elébe Tamás bácsi 1

— Éppen ott jön. Megszólíthatod, 
ha van hozzá bátorságod.

És csakugyan, a gyaloguton a kas
tély ura közeledett feléjük, amint reg
geli sétáján éppen erre tévedt. Ósz- 
haju, előkelő külsejű öreg úr volt, 
kék szemének nyájas pillantása bizal
mat keltett a kis bűnösök szívében.

— Megállj csak Tamás, — szólítá 
már messziről a kerülőt. — Mit vé
tettek ezek a gyermekek neked ?

— Megátalkodott kis gonosztevők, 
méltóságos uram, már másodszor fo
gom meg őket falopáson.

— Ejnye, kis gézengúzok — for
dult a gróf tettetett haraggal a siró 
gyermekek felé, — hát talán a ti er
dőtök ez, hogy olyan vígan fájésztok 
benne? Nem tanultátok-e az iskolában, 
hogy lopni milyen nagy vétek ?

— De igenis, tanultuk.
— No, ha tudjátok és mégis meg

teszitek, annál nagyobbat hibáztok I
— Csakhogy, ha nem szerzünk 

valahogyan fát, el kellett volna ám 
pusztulnunk a nagy hideg miatt.

— Hát olyan szükséget láttok ? 
Ne sírj fiam, beszélj bátran a sorsotok 
felöl — biztatta a jó uraság, hirtelen 
támadt érdeklődéssel.
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— Nagyon keserves az, méltóságos 
uram. Szegény árvák vagyunk, még 
az édesapánk élt, azért nem szenved
tünk éhséget, mert nehéz munkával
— favágással — megkereste minden
napi fekete kenyerünket. De egy na
pon holtan hozták haza az erdőről, 
mert agyonütötte a ía, melyet kidön- 
tött, és mi magunk maradtunk a vi
lágon szegény édesanyánkkal, aki már 
öreg és beteges nagyon. Egy rozoga, 
zsuppfödte házikó, mellette egy da
rabka föld, ahol burgonyát termelünk, 
ez minden vagyonunk.

— Ha kitavaszodik, elmegyünk az 
öcsémmel együtt a tehetősebb gaz
dákhoz mezei munkájukban segíteni, 
és valamit mégis csak keresünk, de 
a tél rettentő nyomorúságot hoz reánk. 
Se ruhánk, se eledelünk, s a fagyos 
szél besívit kunyhónk lyukas tetején 
és törött ablakán. Mi fiatalok békén 
tűrnénk az ínséget, ha nem kellene 
látnunk szegény anyánk szenvedéseit. 
Étien, betegen didereg ágyában, s bár 
soha nem panaszkodik, elfacsarodik 
a szívünk látásán, jó uram 1 Előttünk 
van az erdő, a fák alja terítve száraz 
gályákkal amiket letördelt a szél — 
egy kevés belőle fölengesztelhetné 
szegény anyánk dermedt tagjait. Nem 
tudtunk ellentállani a csábításnak. 
Méltóságos uram, mondja meg hát 
önmaga, olyan büntetésreméltó-e amit 
cselekedtünk ? 1

— Lopni sohasem szabad, fiacs
kám — válaszolt a gróf s megindulás 
rezgett hangjában — de azért szíve
sen megbocsátok, mert látom hogy 
jó, kötelességtudó gyermekek vagytok, 
a ‘jövőre nézve pedig megengedem, 
hogy annyi fát vihessetek az erdőm
ből, amennyire csak szükségtek lesz. 
Hol vagy Tamás?

— Parancsoljon méltóságos uram !
— jelentkezett katonai állásban a 
kerülő.

— Ezek a szegény gyermekek 
egészen kimerültek, úgy agyon zaklat
tad őket. Keríts hamarosan egy szán
kót és húzd magad a fájukat a kuny
hójukig, hogy a szegény édesanyjuk 
ne soká fázkódjék.

II.
Hihetetlenül zordon évszak volt az 

1830. év tele; nem akart már vége- 
szakadni a rettenetes hidegeknek. A 
legsebesebb folyású vizek is befagy
tak és a vastag jégpáncélon úgy folyt 
a közlekedés mint akár az ország
utakon. Emberek, állatok fagytak meg 
útközben, a madarak dermedten hull
tak le a fákról, az erdő vadjai pedig 
éhség által űzetve sötét éjszakákon

be-bejöttek a faluba, veszélyeztetve 
embernek és állatnak életét. Soha el 
nem felejti, aki átélte e szörnyű telet.

A mi kis barátaink — Jóska és 
Gábor — nem voltak kitéve a zord 
idők minden viszontagságának, mert 
nemesszívü földesuruk a múlt téli 
találkozás óta nem tévesztette őket 
szem elöl, sőt állandó jótéteményeiben 
részesíti a kis családot, úgy, hogy régi 
sorsukhoz viszonyítva már jólétben 
folytak napjaik.

Csinos, cserépzsindelyes kőhá
zacska épült a régi viskó helyén, és 
a nyájas kis szobába rendes bútorok 
kerültek és egy nagy cserépkályha, 
melyet — míg odakünn a förgeteg 
dúlt — boldogan ültek körül az öz
vegy és gyermekei, hálás szívvel em
legetvén kegyes jóltevőjüket. Mert a 
családanya is meggyógyult és erőre 
kapott már és most — boldogan, 
hogy dolgozhatik — szorgalmasan 
pergette rokkáját, míg körülötte fiai 
fűzfavesszőből kosárkákat fontak, vagy 
nagy ügyességgel kis madárkalitkákat 
faragcsáltak, amiket jó pénzen vettek 
meg heti vásár alkalmával a közel 
város lakói. Maguk vitték be oda 
készletüket minden péntek reggelen, 
késő délután lett mire hazavetődtek. 
Lelkendezve mesélték ilyenkor néha, 
hogy kihallatszott az erdőből a far
kasok ordítása.

így történt egyszer is, mikor sietve 
igyekeztek volna hazafelé az erdő 
mellett vezető ösvényen, hogy hirte
len rekedt üvöltés, majd kétségbeesett 
segélykiáltás hangja üti meg füleiket.

Meghökkenve állt meg a  két gyer
mek s a torkukban érzett a szívük 
verése. A kiáltás megismétlődött.

— Szent Isten, ez a gróf úr hangja 
— rémüldözött Gábor — erre szo
kott sétálni magányosan.

— Jerünk a segítségére I — kiáltott 
Jóska, s már törtetett is a két hős- 
lelkü gyermek a hang irányában, be 
a sűrűbe. A nagyobbik egy kis bal
tát szorongatott markában, melyet 
minden eshetőségre magával szokott 
vinni kirándu'ásaik alkalmával. Gyer
mekkézben, gyarló védelmi eszköz!

A jövő pillanatban rettenetes lát
vány szemtanúi lettek. Egy férfi foly
tatott az erdő sűrűjében rettenettes 
halálküzdelmet egy farkassal mely 
őt, veszett éhségtől űzetve, megtá
madta, és e férfi csakugyan az ő 
pártfogójuk volt. A fenevad már földre- 
teperte ellenfelét s erős karmaival 
tépte, éles fogaival szétmarcangolni 
törekedett, de annak marka torkának 
feszült, hogy kiszoríthatná belőle éle
tét. De már lanyhult a kar görcsös

szorítása, az öreg úr már tünedezni 
érzé erőit, egy másodperc és veszve 
van. Ekkor egy fejszecsapás találta 
vállon a farkast mely fölhorkanva 
bocsátotta el zsákmányát, hogy vér- 
benforgó szemekkel uj ellenfelére vesse 
magát, de bátyját veszedelemben látva, 
puszta kézzel a másik kis fiú is meg
támadta a félelmes ellenséget.

Egy hajszálon függött most három 
ember élete, de a gróf hirtelen talpra- 
ugrott, fölragadta a gyermek kezéből 
kiesett baltát s egy jólirányzott csa
pással széthasítá a szörnyeteg kopo
nyáját.

Több sebből vérezve, kimerültén, 
megtépetten, de élve kerültek ki mind
nyájan a veszedelmes kalandból.

Sírva ölelte keblére megmentőit a 
gróf: „Kedves gyermekeim, nektek 
köszönhetem az életemet 1 “

— Mi köszönhetünk mindent a 
méltóságos urnák. Megszánt bennün
ket nyomorúságunkban, és meggyó- 
gyíttatta az édesanyánkat.

Ekkor érkezett oda rohamvást a 
kerülő, ki messziről meghallotta a 
küzdelem zaját.

— Látod Tamás — szólt a gróf, 
miközben hazafelé indultak a mind
inkább homályosuló alkonyon, — e 
nélkül a derék két kis fickó nélkül 
most már a halott híremet vihetnéd. 
Az én egykori engedékenységem most 
az életemet mentette meg. Ne légy 
hát sohase durva és könyörtelen a 
szerencsétlenek iránt, mert az Úr 
számon tart mindeneket és nem tud
juk, hogy melyik kicsiny teremtmé
nyét szemelte ki, hogy irgalmának 
eszköze legyen. Jertek fiacskáim, 
bekötöztessük a sebeinket és jövendő 
sorsotokról ezentúl már én gondos
kodom.

A nemeslelkü gróf szavának állt. 
Jóska mint tehetős gazda folytatta 
idővel derék, munkás életét, Gábor 
pedig — kinek nagy kedve volt a 
tanuláshoz — jeles orvos lett idők 
múltán, az egész vidéknek jóltevője.

Beláthatatlanok a végzet utai, s 
végül mindenek javunkra válnak.

Üdvözlet a harcmezöröl.
Levél a szerkesztőhöz.

Wagytiszteletü Szerkesztő Úr!
Messze északról, szenvedő magyar 

protestáns katonák, ágyú- és puska
golyó záporában keresik fel és fájós 
szívvel gondolunk az otthon maradt 
testvéreinkre, családunkra. Szomorúan 
emlékezünk azokról a szép időkről,
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amikor karöitve, szent érzésekkel di
csértük az Urat az Úr templomában 
és hállgattuk a Szent igét. Távol va
gyunk családunktól, testvéreinktől, 
szüléinktől; Nem lenetünk közöttük 
inért kötelességünket teljesítjük. Har
colunk hazánkért í

Most a föld mélyében, a lövész- 
árokban dicsérjük az Urat. Lelkes 
élzések Hatják át Szivünket, amikof 
elhangzik a szent ének: Szeretett Jé
zus, noha nem vétettél! Egymás kö
zött szép csöndesen mindenki elmond 
eg^ imát és fohászt. Élmondjuk Jézus 
Szenvedését s fhihdez megvigasztal 
a nehéz időben, megerősít a nehéz 
harcokban. Valamennyien, akik itt 
Vagyunk, arra kérjük szeretett jó csa
ládunkat, magyar testvéreinket, hogy 
most e szép, de szomorú időben ne 
feledkezzenek meg rólunk. Émeljék 
fel szívüket a jóságos Istenhez, s 
imádkozzanak, hogy idővel megint 
újra együtt dicsérhessük otthon az 
Urat. Most pedig kívánunk az otthon 
maradottaknak kellemes húsvéti ün
nepeket.

Nagytiszteletü Szerkesztő Ür! Alá
zatos kérelemmel is fordulunk a Nagy
tiszteletü Szerkesztő Úr kegyes színe 
elé, ha méltóztatna részünkre egy la
pot kiküldeni a harctérre és néhány 
Lelki fegyver című kis imádságos 
könyvecskét. Kérjük üdvözletünket 
a Harangszó utján testvéreinkhez 
juttatni.

Bízva a Nagytiszteletü Szerkesztő 
úr jóindulatában és előre is megkö
szönve jóságát. Maradunk Hazafiui 
tisztelettel

Falunyi József
szakaszvezető.

A világháború eseményei.
Március hó második feléről szól 

rövid összefoglaló krónikánk. Győzel
mes csatákkal, biztató reménnyel 
kezdődik; villámcsapáshoz hasonló 
szerencsétlenséggel, megrázó hazafias 
aggodalommal folytatódik; a körül
mények felismerésével, megújuló re
ménységgel s az igazat ügyét védő 
Istepbe vetett bizodalommal végződik.

A Kárpátvidóki és keleti harctér.
A Kárpátokban mind nagyobb te

rületre terjed a háború tüze. Most 
már nem apró csatározásokról van 
szó, hanem népek, országok sorsát 
eldöntő harcokról. Amint a hó olvadni 
kezdett, az oroszok támadása is erő
sebbé és elkeseredettebbé lett. De 
méltó volt hozzá mindenkor és min
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denütt vitéz katonáink hősi védelme. 
Mint a förgeteg támadtak s ellen
állhatatlan erővel verték vissza a haza 
földjére tévedt muszkát. Legelkesere- 
dettebb vólt a harc Uzsqktól keletre, 
az Gpor völgyében. Itt súlyos Veszte
séget Szenvedett az orosz. Ezer em
bere fogságba került. Még súlyosabb 
Vereség étté Augüsztov és Grodnó 
köZött, ttiajd Prasznictól északkeletre, 
ö tt 5400, itt 2000 embere került a 
németek fogságába. Majd erős táma
dást intézett a muszka a lUpkovi és 
üzsoki hegyszorosok, a Viszoki hegy- 
hyereg és az öpor völgyének átjárója 
ellen. De minden erőlködése kárba- 
Veszett. Súlyos veszteséggel hagyta 
el mindenütt a harctért. Néhány nap
pal később Baligrod felől nyomult 
előre. Hős katonáink itt is vissza
szorították. Ugyanakkor délkeleti Ga
líciában is hagy Vereség érte. Sok 
embere elesett, 500 katonája fogságba 
került. Egy-két nappal később a Szab 
folyó mellett jelént meg. Itt is meg
verték s ezernél több emberét elvették;

Ugyanezen időben orosz hordák 
elfoglalták Poroszország legkeletibb 
sarkában Memel városát. Nem hadi 
taktika volt vállalkozásuk célja, ha
nem aljas fosztogatás, rablás. A né
metek azonban csakhamar rajtaütöt
tek a fosztogató bandán, alaposan 
elverték s Memelt visszafoglalták.

A kisebb-nagyobb győzelmek e de
rült idején érkezett hozzánk Przemysl 
elestének mindnyájunkat gyászba bo
rító hire. „Az első hír, midőn a szót 
kimondta, önnön hangjától visszadöb- 
bene.* Nem tudtuk, nem akartuk el
hinni, hogy az a vár, melyet mind
eddig bevehetetlennek s Magyarország 
biztossága szempontjából első rendű 
erősségnek tekintettünk, orosz kézbe 
került. Sajnos, a hír igaz volt, sőt 
az azt kiegészítő újabb adatok a 
veszteséget sokkal nagyobbnak tün
tetik fel, mint eleinte hittük.

A Szán folyó melletti történelmi 
nevezetességű erősségnek egyik fel
adata az volt, hogy útját állja a ha
zánk ellen irányuló orosz támadásnak.

És Przemysl e fontos feladatának 
meg is felelt Amikor az ország ha
tárát a duklai hágó, Mezőlaborc és 
a Keleti Beszkidek tájékán még nem 
védte oly hatalmas sereg, mint most: 
a híres galiciai erősség vetett gátat 
a muszka inváziónak. Húsz hétig ál
lott ellen a legerősebb orosz táma
dásnak. A védő sereg hősi elszánt
sággal és bátorsággal teljesítette kö
telességét. Nem is az ellenség ereje, 
hanem az élelem hiánya okozta a 
vár feladását március 22-én. Az oro
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szók e külső ok nélkül sohasem ju
tottak Volna a vár birtokába. A vár 
átadása előtt a Védősefeg elszánt ki
rohanásokkal igyekezett áz ellenség 
sorait megtörni. De sikertelenül. Az 
orosz jelentés megjegyzi: a magyar 
katonák rendkívül hősies viselkedés 
és kemény viaskodás után vonultak 
vissza. Azután elkezdték összes ha
diszereik megsemmisítését. A robbaná
soktól rengett az egész vidék. Azt 
hittük, hogy nyugat felől felmentő 
sereg érkezik. Nem tudták, hogy az 
óriási moraj a vég kezdete. A robba
nások Után a vár hős védője, Kuz- 
manek tábornok és lelkes hadserege 
felsőbb katonai parancsra megadta 
magát.

A hivatalos jelentés megjegyzi, 
hogy a várat védő katonaság az os
trom utolsó hetében 44 ezer főből 
állott. Ebből elesett és fogságba jutott 
március 19-én, az utolsó kirohanás al
kalmával 10 ezer. A várban volt még 45 
ezer katonai ellátásban részesülő mun
kás, lóápoló, vasúti és távíró alkalma
zott és 28 ezer beteg és sebesült, össze
sen tehát 117 ezer ember! Elszorúl 
az ember szíve, ha elgondolja, hogy 
ennyivel kevesebb ember áll féltett 
ügyünk mellett, hogy ezt az óriási 
veszteséget talán el is lehetett volna 
kerülni, és hogy hány szerető szív 
vár értesítést elesett vagy fogságba 
került hozzátartozójáról 1

Most, mint egy olasz lap jelenti, 
a Kárpátokban a világtörténelem leg
véresebb csatája folyik. Isten, védd 
meg hazánkat, hadseregünket 1

A nyugati harctéren
a helyzet nem igen változott. A fran
ciák erősebb támadásokkal tettek itt- 
ott kísérletet, de eredménytelenül. 
Katonaságuk egyre fogy és gyengül. 
Most már a 17 éveseket hívják be. 
Egyik francia lap meg is jegyzi fed- 
dőleg: „Hiszen ezek fejlődésben levő 
gyermekek, akik nem képesek a há
ború fájdalmait elviselni. így fecsé
reljük el azt az értékes nemzeti erőt, 
melyet holnap és nem ma kellene 
felhasználnunk.“

A Dardanellák

ostroma leghevesebb volt március
18-án. Ekkor a török errősségek le
génysége csodálatos hősiességet ta
núsított. Hiába volt a szövetségeseiknek 
minden mesterkedése. Az erősségek 
úgy állanak, mint állottak az ostrom 
előtt. Az angolok azonban elfoglalták 
Lemnosz szigetét, állítólag azért, hogy 
onnan hatalmukba kerítsék a Darda-
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nellák bejáratát. Sehogysem tetszik 
ez a berendezkedésük szövetségese
inknek és a semleges hatalmaknak. 
Lehet, hogy ebből újabb bonyodalom 
származik. Az ostrom meg-megszaki- 
tása legalább azt gyaníttatja.

Kereszttől a feltám adásig!
Az a mozgalom, mit küzdő és se

besült evang. testvéreink nagypénteki 
és húsvéti prédikációval ellátása ér
dekében megindítottunk, gyönyörű 
eredményre vezetett. Gyülekezetek, 
nőegyletek és egyesek egymással 
vetélkedve siettek a nemes ügy szol
gálatába. Ünnepek után részletesen 
beszámolunk arról, kiknek az adomá
nyából küldöttük szét a harctérre és 
a kórházakba ünnepi üzenetünket, 
most meg kell elégednünk azzal, 
hogy a megrendelők névsorát kö
zöljük.

íme, itt van a díszes névsor I
A lévai gyűl. tagok Schubertné W. Kata 

úrasszony kezdeményezésére 600 példányt; 
gércei gyűl. 420; a nádasdi nőegylet 410; 
felpéci nőegylet, egy névtelen gyülekezet, 
Dunántúli egyházker. ev. egyesület 300—300; 
nemesládonyi nőegylet 220; celldömölki gyü-

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Olvasóinknak, munkatársainknak 

és lapunk jóakaró barátainknak 
Istentől áldott, vigasztalást adó 
húsvéti ünnepeket kívánunk!

Lelkészváltozás. Mód Lénárd, a vas- 
simonyi gyülekezet buzgó lelkésze, közel 
négy évtizedes munkálkodás után nyuga
lomba vonult. Helyébe a gyülekezet bizo
dalma fiát, Mód Aladár zaíagalsai lelkészt 
hívta meg Isten áldja meg a buzgó lelki- 
pásztor pihenése esztendeit 1 Áldja meg 
mindazt, mit szorgalommal, lelkesedéssel 
teremtett I Isten áldása nyugodjék a fiatal 
utódon s minden igaz törekvésén !

Hősi halál. Pödör Sándor a téti evang. 
gyülekezet buzgó tanítója, ki a 76-ik gya
logezred, I l  ik századában szolgált, 1914. 
október 18-án, Galíciában, a Sztrij melletti 
hősi harcokban elesett. Gyászbaborult szü
lői, özvegye, három kis árvája s a harctéren 
küzdő testvérei siratják. De gyászuk a mi 
gyászunk is, mert evang. népoktatásunk is 
sokat veszített a kiváló képességű tanító 
elhunytéval. Áldott legyen a hazáért halt 
hős emlékezete 1

A kemeneshőgyészi ev. egyház lem- 
plomában Kovács József és neje Zsédenyi 
Juliánná az északi harctéren hősi halált 
halt felejthetetlen fiuknak Kovács József-

lekezet, iglói gyámintézet, dr. Berzsenyi Jenő 
egyházker. felügyelő, kondorosi gyűl. 200—200; 
gyékényesi nőegylet, alsószeli gyűl., kissomlyói 
gyűl. 150—150; felsőszakonyi gyűl., Kirn- 
bauer Lajos állomásfőnök Gyanafalva, ostffy- 
asszonyfai gyűl., K. Ö -né Kötcse, pórládonyi 
gyűl., tatrangi gyűl., Lengyel Lajos pénzügyi 
tanácsos Nyitra, Tóth Sámuel és társai Ba- 
konytamási, száki és vérteskethelyi nőegylet, 
nagyváradi gyűl., henezhidai ref. gyűl., hántai 
nőegylet, iharosberényi gyűl. 100— 100; kis- 
kamondi hívek, Horváth nővérek Győr 80—80; 
homokbödögei gyűl, Puskás nővérek Ostffyasz- 
szonyfa, Finta Ida Csönge, zalaegerszegi 
nőegylet, özv. Vajda Mihályné Nagyköcsk, 
Méndel Andrásné Nagyköcsk, Egyed Tini Ne- 
meshany, N. S.-né Kötcse, Pap Mári Zombor, 
Krajecz János Ujcsanálos, Scháden Gusztávné 
Rábaszenttamás, Pátzay család Budapest, 
gyomai gyűl., Fides Frigyes Orsóvá, rába- 
szenttamási, sárszentlőrinczi gyűl., Hári Ká- 
rolyné és Kocsi Pál Karakószörcsök, Benyus 
József Tiszaföldvár, Scheele Hedwig gyűjtése 
folytán a veszprémi iskolás gyermekek, 
besztercebányai gyűl., özv. Mészáros Lász- 
lóné Várpalota, Hetvényi Lajos vallástanár 
Sopron, Demetrovics Józsefné Körmend, var- 
sádi gyűl., Rothfuchs Jánosné Tokaj, tokaji 
gyűl., Pölöskey Miklósné Felpécz, Czügödi 
Jánosné Kőszegdoroszló, özv. Kovács Já
nosné Kőszegdoroszló, özv. Pongrátz Jánosné 
Kőszegdoroszló, a kemenesszentmártoni isko
lás gyermekek, Frankovics Mariska, Janka 
és Takács Teréz Zalaszentgrót, mencshelyi 
gyűl., naggyimóti nőegylet, özv. Susa Mihályné, 
Németh Józsefné és Kovács Ferenczné Hánta, 
Mátej Károlyné Kassa, pusztaszentlászlói, 
kölesei, gecsei gyűl., tendi nőegylet, szentesi,

nek emlékére szép új oltárkerítést csinál
tattak. A nemes lelkek ezen áldozatát tegye 
a jó  Isten a szülei fájdalom enyhítésének 
forrásává 1

Adomány, özv. Bertái Ferencné, a 
szarvaskendi ev. leánygyülekezet és nőegy
let hitbuzgó tagja a szarvaskendi ev. isko
lának örök tőkéül 50 koronát adományozott. 
Isten áldása nyugodjék az adományozón 
és az adományon 1

A taliándörögdi evang. nőegylet 20 ko
ronát küldött Budapestre a háborúban 
megvakult katonák javára, ugyancsak 20 
koronát amputált katonának művégtagokra, 
10 koronát pedig a nagykanizsai katonai 
kórháznak.

A barlahidai nőegylet 15 20 K kegy
adományt küldött a kemenesaljai egyház
megye belmissziói gyülekezet elnökségéhez 
azzal a megbízással, hogy belátása szerint 
küldje valami jótékony célra. Az elnökség 
7 50 K a háborúban megvakult katonáknak, 
7'70 K pedig a katonai árváknak küldött 
Budapestre a hadsegélyző hivatalba. Itt 
említjük meg, hogy a vönöczki ev. iskolás 
gyermekek 7'24 K gyűjtöttek a tanító ka
tonák árvái részére, mely szintén Budapestre 
elküldetett.

A galíciai evang. menekültek részére 
még a következő adományok érkeztek : Vi- 
tálisz Károlyné Szombathely 3 K, Verrasztó 
Sándor és neje Kemenesmagasi 1 K, Sán
dor Endréné Keszthely 3 K, Somogyi Mik

nagysimonyi, aradi gyűl., zalagarsai nőegylet, 
Ormosi Edéné Rábaszenttamás, Egyed Flekné 
Nemeshany 50—50 példányt.

Rendeltek még Molnár Sándor és Mátisz 
Józsefné Beled, Lázi Istvánná Zsebeháza, Por
dán Józsefné Nagyköcsk, Egyed Gyuláné 
Nemeshany, egy győri özv. nő, Balogh Árpád 
Komárom, özv. Görög Lajosné Balatonfüred, 
Pór Józsefné és Pécz Margit Kisköcsk, Lenkey 
János Bpest, Szabó Anna Felsőpaty, Kecskés 
Jánosné Nagygyimót, Tapolcafői gyűl., Fodor 
József Vinár.

P énzadom ányt kü ld tek :  B. Á.-né Kötcse 
3 '—, R. V.-né Kötcse —'40, Biróné Pálmay 
Izabella Szombathely 2-—, özv. Balogh Sán- 
dorné Meszlen 1"—, id. Györgyi Sándorné 
Meszlen 1-—, ifj. Györgyi Sándorné Meszlen 
1'—, Madarász György Csécsény 2'—, Puskás 
Linuska Devecser 3'—, Névtelen Lőcs 2'—, 
Schranz Adolfné Gyepüfüzes 3’—, Csajbók 
Lidiké Vásárosmiske 2'—, Varga Józsefné 
Devecser 3’—, Kadlicska Istvánná Nagybá- 
bony 2’—, Sárvári ev. iskolás gyér. 4'—, 
Rath Arnold Budapest 10’—, Reiter János 
Kukmér 4'—, Letenyei Istvánná Czák 4 '—, 
Kovács Jánosné gátőrné Szany 2‘— koronát.

Isten gazdag áldását kérjük mind
azokra, kik áldozatkészségükkel lehe
tővé tették, hogy Isten igéjét elvihes- 
sük a táborba és a kórházakba I A 
jó Isten jutalmazza meg őket ott, 
ahol jó szívük leginkább kívánja! 
Több gyülekezetben eszközölt gyűj
tésről szóló nyugtázás lapunk követ
kező számában közöljük.

i lósné Szombathely 3 K, Biróné Pálmay 
Izabella Szombathely 3 K, Junácsek János 
Lajoskomárom 1 K, Szemerei Istvánná La- 
joskomárom 2 K, Endreffy Jánosné Lajos
komárom 2 K, Mosberger Mátyásné Lajos
komárom 2 K, özv. Kuchon Béláné Zom
bor 2 K, Szombathelyi prot. nöegylet 10 K,. 
özv. Németh Györgyné Felsőság 3T2 K, özv. 
Gérnyi Péterné Körmend 2 K.

Helyreigazítás A kapolcsi híveknek a 
galíciai menekült evang. családok részére 
eszközölt gyűjtési kimutatásból tévedésből 
kimaradt Magyary Miklós esperes lelkész 
neve és 2 koronás adománya. A tévedést 
ezennel helyreigazítjuk.

A győrszemerei evang. nőegylet szá
madó közgyűlér-ével kapcsolatban sikerült 
vallásos estélyt rendezett, melyen Hörényi 
Lajos lelkész előadást tartott a világhá
borúról, megemlékezett a gyülekezet harc
téren küzdő fiairól arról, hogy kik estek el, 
kik sebesültek meg, kik kerültek fogságba ? 
A  szép emlékezéshez méltóképpen fűződtek 
a számadás szavai, melyben arra a kér
désre keresett a lelk'ész feleletet: Mit tet
tünk mi s a nőegylet hazánkért és fiainkért? 
Az egyházi énnekkel, szavalatokkal gazda
gított vallásos estély mély benyomást tett 
a hallgatóságra, melynek soraiban más 
vallásuak is nagyszámban voltak.

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



HARANGSZÓ, 1915. április 4.i?6.

A reslczabányai evang. gyám intézeti 
nőegylet márc. 4-én tartotta ez évi rendes 
közgyűlését hybbei Kulványi Endréné elnök
lete alatt. Egy rövid háborús vonatkozású 
bibliai elmélkedés után Szende Nándor ol
vasta fel részletes titkári jelentését az 
1914-ik évről. A rendes segélyeken kívül a 
bevonultak családtagjainak segélyezésére 
100 K adtunk. A templomszentelési évfor
duló alkalmából az ev. templomban rende
zett orgona-hangverseny jövedelmét arra 
használta fel az egylet, hogy pamutot ho
zatott, melyből a tagok 70 hósapkát, 10 
térdmelegítőt, 20 pár csuklóvédőt kötöttek. 
Ezenkívül varrtak 200 haskötőt s a helybeli 
Vörös kereszt kórház részére fehérneműt. 
Az egylet választmány tagjai kiveszik ré 
szüket a sebesültek ápolása körül is. A 
katonáknak rendezett karácsonyfa ünnepély, 
egy kedélyes délután s egy katonaest ren
dezésével azok szórakozásáról is gondos
kodtak. Az iratterjesztésre adott 50 korona 
arra fördíttatott, hogy a katonák vallásos 
iratokkal és 6 féle nyelvű ujtestamentumok- 
kal láttassanak el. A nagy szünidőben mese
délutánokkal összekötött kézimunka iskolát 
tarto tt az egyesület, mely árva s szegény 
gyermekek részére ingyenes volt. Özv. Re- 
ményik Lajosné egy 200 K értékű kötő
gépet ajándékozott az egyletnek. Az egylet 
évi 50 koronával támogatja a vasárnapi 
iskolát. Erre a célra 50 K adományt ka
pott egy ismeretlen jótevőtől. Karácsonyi 
ajándékozásra ez évben csak 200 koronát 
fordított. Hadikölcsönre 3050 koronát jegy
zett. Összes bevétele 118138 K. Összes 
kiadása 115144 K volt, alaptőkéje 1256'07 
K, diaconissa alapja 2621‘98 K. A járvány 
kórház alap 104 62 K.

Az egylet tisztikara s választmánya újabb 
3 esztendőre ismét megválasztatott.

A H aran gszó  perselye.
A HABANGSZÓ te r je s z té s é re  eddig 

befolyt 294 kor. 98 fül. Újabban adakoztak: 
Cseledy Sándorné Gérce 1 K, Kovács Sán
dor Szekszárd 2 K, Németh Gyula Szekszárd 
2 K, Meidlinger György Lajoskomárom 1-20 
K, Egyed Tini Neme-hany 2 K, Mlinarik 
Istvánná Sur 1 K, Zchátzl Károly Pozsony 
50 f, Róthfuchs Jánosné Tokaj 130 K, Sán
dor Endréné Keszthely 3 K, Dr. Kovácsics 
Sándor a harcmezőről 2 K, Schranz Adolfné 
Gyepüfüzes 1 K, Sárvári evang. népiskola 
növendékei 2 K, Vitálisz Károlyné Szom
bathely 2 K, Vida Józsefné Mógor Anna 
Magyargencs 50 f, özv. Mészáros LásZlóné 
Várpalota 50 f. Összesen 316-98 K .

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

T. M. Bpest. Én is a harmadik verset 
találtam gyengének. Kerül onnan jobb is 1 
B. M. N agybábony. Az előfizetési könyv 
szerint 12 példány jár s márc. 2-án mégis 
26 koronát tetszett küldeni. Kérek felvilá
gosítást. Üdv.

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

Hol bib lia  a házban n incs,
H iányzik ,o tt a  legfőbb k incs.
Tanyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten nem lol hajlékot.

Április 4. vasárnap, Máthé 28, 1 — 10.
5. hétfő, » 28, 11—20.

yj 6. kedd, I. Móz. 25, 27—34.
n 7. szerda, » 27, 1— 17.
V 8. csüt. » 27, 1 8 -2 9 .
y> 9. péntek, » 17, 30—46.
n 10. szombat, 7) 28, 10—22.

11. vasárnap, 7) 29, 1—13.
7) 12. hétfő, V 29, 14—30.
7) 13. kedd, 7) 32, 4—21.
n 14. szerda, V 32, 22—33.
V 15. csüt. V 33, 1— 16.
rt 16. péntek, 7) 37, 8 -1 2 .
V 17. szombat, 77 37, 23—36.

Gyümölcskert munkást
keres a törökbecsei evangélikus egy
házközség, aki gyakorlott a szemzés
ben és esetleg ért a Kertészeti Tan
intézet gyümölcsfametszéséhez. Nős 
legyen, lehetőleg gyermektelen. Kap 
szép lakást és javadalmazást meg
egyezés szerint. Állás azonnal elfog
lalható. Bizonyítványok nem küldet
nek vissza. 1—3

11^ 3 7 7 ^ 0 1 1

EJ=

Elsőrendű haranggynr, szerel a  ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harang fe lsze re lő  gyár 21

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: e lső rendű  h a ra n 
gok szállítását, rég i harangok át- 
ö n tésé t, régi ha rangok  á tsz e re 
lé sé t Pozdech-féle fo rgatha 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, kovácstűzheiyeket, 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 k ívánatra! 

Kívá n a tra  s a já t kö ltségem en utazom  a helyszínére.
=0EEE330cIIE

Feiwel
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 ,  21

tornakészülékek, modern irodabútorok és tomplompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

• A - r j e g - y z é l i  i n g - y e n  é s  b é r m e u t v e !

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
orgonaépitók.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mllleníunii éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéreinmel kitüntetve. 

A lap ítta 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 leg ju tányosabb árak  m ellett m űvészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n lu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
E le k tro m o s  fú jta tó  k észü lék ek . 22

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Mfdpar“ szerkesztősége.

S.  K O V A 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 szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást,
V 'in V» »« m . hangolást mérsékelt árak

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 22

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési éra é g é s i évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kéziratok  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 AR T A L O M:  S trá n e r  V ilm o s: Kárpáti őrség. (Vers.) — E n d reffy  J á n o s : Kitartani. — G án cs A la d á r : Ha olyanok nem lesz tek ... 
C site  K á r o ly : Cigány szívesség. (Ebeszélés.) — A világháború eseményei. — Kereszttől' a feltámadásig.'— örsáág-^ittig: ’ * * •

Kárpáti őrség.
A „Wacht am Rhein“ dallamára.

Száll, zúg a s z ó z a t ,  mint v ih a r : 
„Kárpátok béreihez M agyar!
Ellenség á rja  tör reánk,
Veszélyben újra szép hazán k !“

Te szép hazánk, csak légy nyugodt! 
Hűség s erő érted kezet fogott, 
Kárpátokat ez őrzi, védi o t t !

Száll, zúg a k é r d é s  mint v ihar: 
„Hazát megvédni ki akar ?
Ki élni képes, halni kész 
Hazáért, hol van a vitéz ?“

Te szép hazánk, csak légy nyugod t! 
Hűség s erő érted kezet fogott, 
Kárpátokat ez őrzi, védi o t t !

Száll, zúg a k é t s é g ,  mint v ih a r : 
„Nem lesz-e gyönge hősi kar ?
A bátor szív nem csügged el,
Ha hazáért halni k e ll?“

Te szép hazánk, csak légy nyugod t! 
Hűség s erő érted kezet fogott?  
Kárpátokat ez őrzi, védi o t t !

S a s z ó z a t  zúg, k é t s é g  e l ü l . 
„Hazádnak rendületlenül“
Te híve vagy s maradsz magyar,
S hazádat őrzi „védő kar“.

Azért hazánk, csak légy nyugod t!
A hű bará t velünk kezet fogott,
S őrizzük együtt délt és északot I

STRÁNER VILMOS.

Kitart« ni!
I r ta : Endreffy János.

Ezsaiás próféta 30., 15: 
Csendességben és remény
ségben lészen a ti erős- 

ségtek.

Nem szívesen mond az ember 
manapság példát a japánokról, mióta 
eljátszották politikai becsületüket és 
kelet sírfölkaparó és dög után szag
lászó hiénáivá lettek, de ez a példa 
még az orosz-japán háború éveiből 
vésődött példává lelkűnkbe, midőn 
más szemmel néztük a mandula
szemű, apró sárga japánokat, mint 
most. Róluk van följ egyezve az a 
tény, melyen sem rokonszenvünk, 
sem haragunk most már nem vál
toztathat, hogy győzelmünk egyik 
elősegítője az volt, hogy legnagyobb 
veszteségeiket is el tudták viselni. 
Mert a győzelem sok vérbe, életbe, 
veszteségbe kerül. Nem adják ingyen. 
Ha ingyen adnak, vagy pénzért, bi
zonyára Anglia győzne. Mi ellenben 
azt akarjuk, hogy az igazság győz
zön. És az igazságot csak a legna
gyobb áldozatok árán lehet diadalra 
juttatni a bűnös világban. Mert a

sötétség nem akarja befogadni a 
fényt, hanem a sötétséget szereti. 
Mert a sötétség is létét védi. Ő is 
élni akar. És a sötétségnek a fény 
győzelme halálát jelenti. Ha a fény 
győz, akkor nappal van, fehér vilá
gos nappal. Az éjszaka fejéről le
esik sötét koronája. . .

Mindannyian, kik e haza határai 
között lakunk, szentül meg vagyunk 
bizonyosodva abban, hogy mi az 
igazság oldalán harcolunk. Csecs
szopótói egész a reszkető aggastyánig 
belegyöződött mindenki, hogy mi az 
utolsó percig a békét akartuk fönn
tartani. De nem engedték ellenfeleink. 
Ők meg a harcot akarták. Aki meg 
akarja tudni a magyar nemzet igazát, 
az olvassa el az „Osztrák-Magyar 
vörös köny“-vet, ott bőven le van 
írva államunk áldott békeszeretete 
és akarata. De ami nem lehet, az 
nem lehet. Amit nem akartunk, azt 
lások gonoszsága miatt mégis akar

nunk kellett s viseljük immár több 
mint félesztendeje az élet-halál harcot.

Sokan csüggedeznek s fáradnak 
is benne. Békét óhajtanak. Mi a 
gyöngülőkhöz Ezsaiás próféta sza
vaival közelgünk: Csendességben és
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reménységben lészen a ti erősségtek! 
— Micsoda béke volna az, amit már 
most köthetnénk ? Minek alapján 
volna ez a béke megköthető ? A 
félig kibékülés rosszabb a nyílt harc
nál. Sokan már a háború előtti bé
két is elviselhetetlennek tartották. 
Mert az a béke aljas, leplezett, tit
kos harc volt már ellenünk. Mi a 
háború előtt sem éltünk békében, 
hanem lappangó hadiállapotban. A 
hazug béke rosszabb az igaz harc
nál. Azért a háború minden borzalma 
és rettenetessége dacára is sokan 
úgy fogadták a háborút, mint a be
csület kibontakozását és megváltást 
a hazug békétől. Legalább álarc nél
kül járhatunk az emberek előtt. . .

Ha már elkezdtük a dolgot, nem 
szabad benne félúton megállni. A 
félmunkának kesernyés íze sokáig 
érezhető. A félléke másik fele az új 
háború szikráitól izzik s csak újabb 
szítás kell neki, hogy megint lángra 
gyúljon. Avagy magunkra vennénk-e 
a felelősséget az olyan békéért, mely
ből 2—3 év múlva újabb háború 
rakétája sülne sustorogva ki? Amint 
nem akartuk a háborút, úgy nem 
szabad akarnunk a korai és alapta
lan békében szunnyadó háborús csi
rákat sem. Oly békét akarunk, mely 
majd igazi, áldott, tartós béke leend. 
Ezt pedig még most nem várhatjuk. 
Amint, hogy nem várhatunk a fától 
gyümölcsöt, mikor még nem érke
zett el az érés ideje. Leszakíthatjuk 
ugyan róla, de íze fanyar, keserű, 
s nincs benne köszönet. A türelmet
lenség nem segíti elő az érést. Vár
nunk kell csendesen, türelmesen, 
reménységben, mert ebben lészen a 
ti erősségtek. A csöndes várásban 
és reménységben nagy titkos erő 
rejlik. Jézus Krisztus némasága, tü
relme Pilátust bámulatba ejtette. Szí
vében tenger járt a megostorozás 
alatt, keserű és viharos, de a hánya
tott tengerre a türelem olajrétegét 
önti ki lelke s bár az el nem simítja 
a dagályt, de ki nem feccsen tőle a 
hullám. A türelem a lélek mécsese 
a szenvedés éjében. Nem tudok 
ugyan kibékülni vele, de megbámu
lom a németek nagy vezérének, 
Moltlcé-nak ama mondását, hogy az 
„örök béke álom és hozzá nem is 
szép álom. A háború a világrendnek 
Istentől beléhelyezett eleme. A leg
nemesebb erények belőle sarjadnak: 
bátorság és lemondás, hű kötelesség- 
teljesítés és áldozatkészség. A katona 
életét adja. Háború nélkül a világ 
elposványosodnék és az anyagias
ságba veszne“.

Azért a mostani nehéz idők nyo
mására ne megadással, hanem ellent- 
állással feleljünk, ne zúgolódással, 
hanem csendességgel, ne kétségbe
eséssel, hanem reménységgel, ne 
gyöngeséggel, hanem erővel, mert 
csendességben és reménységben lé
szen a ti erősségtek!

Isten szent segedelmével kitartani 1

A magunk tapasztalása és sokak 
kérése megértette velünk, hogy la
punkra ebben a nehéz időben minden 
héten szüksége van a családoknak. 
Ezért elhatároztuk, hogy a „HARANG
SZÓT” ezután minden vasárnap meg
jelentetjük s így következő számunk 
vasárnap bekopogtat a hajlékokba. 
Ha az évi 35 szám lejárt, új előfize
tésre kérjük fel olvasóinkat.

Ha olyanok nem lesztek ...
Irta : Gáncs Aladár.

A többiek már aludtak. Csak Sa- 
nyika nem akart még búcsút mon
dani a napnak. Pedig ő sem bóbis
kolta világossal valamelyik kuckót a 
kályha mellett, ott csatározott egész 
délután a Visztula körül, amely lud- 
valevőleg a múlt nyártól kezdve 
nemcsak Galíciában, meg Oroszor
szágban folyik, hanem Magyaror
szágon is sok-sok helyen is többek 
között, véletlenül, mint csendes pa
tak, átcsörgedez egy bakonyi falu 
papházudvarán. A harcok aznap is, 
bizony, hevesek voltak. Végigcsinál
ták a háborúskodás mindenféle nemét, 
aminek szóját csak tudták. Egyebek 
között miután a Visztula hidját fel- 
robbantottnak jelentették ki, volt 
„Előre“-vezénylés a folyón át vagy 
ötször; mégis, hiába, szegény Sa
nyikénak tizedszer is vissza kellett 
lábalni a vizet. Úgy, hogy — mi 
tagadás benne — a háborúskodás 
mindenféle neméből Sanyikénak az 
a futás sem maradhatott ki, amely
ről azt mondják, hogy hasznos — 
és még valami más. De nem is 
csoda, ha kis hősünknek igazában 
most ott künn kellene feküdni az 
akácfás árokban, mely három szala- 
dásra is lehet a bakonyi Visztulától 
s amelytől — bár, hogy úgy lenne 
mielőbb — nemsokára, valamikor 
talán Moszkva sem lesz majd na
gyon messzire. Nem csoda, — mond
juk — hiszen mindehhez Sanyika 
egyedül volt az ellenség I

És mégis szemei nem tudtak 
álomba fáradni. Mintha valamit még 
várna tőle e nap.’

— Ejnye, ez a Sanyi gyerek ma 
alighanem imádság nélkül aludt el!

%Nem emlékeztek rá, hogy imádko
zott ? — kérdezte az édesanya leá
nyait, akik már elég nagyok voltak, 
hogy ne kelljen aludni térniük a ki
csinyekkel. De mikorára a két nagy
leány kiemelte fejét a könyvből, mely 
mindenike előtt ott feküdt és miko
rára meglátták volna jól, hogy mi is 
jött be a fülük ajtóján, megszólalt 
a csendes ágy lakója.

— Még nem aluszom ám, anyu
kám I Imádság nélkül elaludni úgy
sem tudnék én. Hiszen csak azért 
nem imádkoztam, mert még egy 
kicsit nem szeretnék aludni.

— Hát mit akarsz csinálni, fiacs
kám ? Aki lefeküdt, annak aludni kell. 
Aki aludni akar, annak meg imád
kozni kell. Csak imádkozz szépen 
és aludjál.

— Édesanyám — így szokta szólí
tani, ha valami nagyot, komolyat 
akart vele — arra kérem, ne kelljen 
nekem egy kicsit még. hogy elalud
jam. Hadd gondolkodjam I — tette 
hozzá messzire futó szemekkel és 
olyan lassú, vontatott hangon, aho
gyan kis gyermekek sokszor beszél
nek.

— Tudsz is te gondolkodni?!
— Van is neked még, min gon

dolkodni ! ?
A két nagy leány majd egyszerre 

csapott ugyan szóba s aztán neve
tésbe is, hogy az alvók megmozdul
tak rája.

— Tudok bizony. Láttam az édes
apámtól, hogyan kell. Sokszor, szom
bat délutánon.

Erre aztán elillant a nevetés. A 
másik kérdést elengedték. Ki tudja, 
hátha van neki, min I Sietve hajol
tak megint könyveik fölé és egy 
darabig azt olvasták ott a sorok fe
lett maguknak: „hányszor megszé
gyenített már bennünket ez a kis 
Sanyi! “ S az édesanyjának sem volt 
több szava, neki is sok eszébe ju
tott és ő meg abba a láthatatlan 
könyvbe merült, melyből gyermekei 
jövőjét szokta olvasgatni.

A hallgatás így mégint csendet 
merített a szobára, Sanyikát is vissza 
adta gondolatainak.

Hogy tud-e ő gondolkodni ? Ezen 
biz ő eddig nem gondolkodott. De, 
hogy is tudnak az emberek ilyet 
kérdezni ? Aztán meg, hogy van-e 
neki, min gondolkodni ? Hát hogyne 
volna ? Csak ő tudja azt, hogy meny
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nyíre van. És ezzel odavetődött me
gint azokhoz a képekhez, érzelmek
hez, amelyek oly messzire elker
gették ma tőle az álmot. Valahogy 
ez a háborús délután kóvályoghatott 
a lelkén. Talán azon érzett magának 
szemrehányásokat, hogyan is tudott 
ő lenni az ellenség, hogyan tudott 
ő odapártolni a Visztulán-túlra, hogy 
mert oly szívvel-lélekkel küzdeni a 
Kárpátok ellen, és hogy nem sülyedt 
el szégyenében, mikor ő lett az orosz. 
De azután tovább fordított. Hiszen 
ő is jobb szerette volna a magyart 
játszani, mi haszna, ha mindenikük 
azt szerette volna és ő igazán nem 
is tehet róla, hiszen senki nem akart 
az ellenség, senki nem akart lenni 
az orosz. Azután meg különben is, 
nem volt-e ő a magyarnak, német
nek jó orosz ? Ő volt a leggyengébb. 
Lám, csupa magyarságból is kellett, 
hogy ő legyen az orosz!

Innét valahonnét kalandozhatott 
ki gondolataival Sanyika. De, hogy 
azután merre csapkodott, száguldott 
— ki tudná azt nekünk megmondani, 
hogy merre tud röpködni a gyer
mek felajzott képzelete, amelyre még 
nem rakott nehéz láncokat az élet, 
s amely elé még nem rakott rácso
kat e világ szűkén mérő keze, az, amely 
a szépnek, a nemesnek, gyermeki 
léleknek oly keskeny csatornákban akar 
csak itt helyet adni. Töretlen útakon 
mer járni, nem ott, ahol az emberek 
már széleset tapostak, tövises ösvé
nyeken át lépdel és mégsem lesz 
tőlük véres gondolatainak lába és 
könnyeden szaladgál ott, ahova so
kaknak talán kiálló köveket ékelt, 
örökre félelmeseket, a kiábrándító 
kurta tapasztalás. Érez és nem kér
dezi tőled, hogy érdemes-e a földön 
ugyan érezni és nem akarja tudni 
itt sem a megszokás és közömbösség 
kényelmes utcáit.

És, hogy gondolkodni tudnak-e? 
Szépen talán csak Ők. És talán még 
azok, akik egy kicsit úgy, mint ők.

Egyszercsak Sanyika felül ágyá
ban, elkezdi mindennapos esti imáját. 
A jól ismert szók könnyen gördül
nek által ajakán s különben sem 
voltak még sokan. Csak mikor arra 
a helyre kerül a sor, ahol szülőkről, 
testvérekről és más „szeretteinkről“

van emlékezése, ott járt kissé vi- 
gyázatosabban a nyelve, mert a há
ború óta a szülők és testvérek neve 
közé, új nevek is szövődtenek, kö
zelebbi-távolabbi rokonok, ismerősök 
nevei, mind bácsinevek, akiket Sa
nyika még nem is igen ismert, de 
akikért ép oly nagy gonddal imád
kozott, ha nem nagyobbal, hiszen 
mindannyinál beléje szántott az érzés: 
vaj’ él-e még?

De a háború óta, nemcsak bővítés, 
kis toldás is történt a szokott fohá
szon és az utolsó ament jó pár 
mondattal kitolta az imádkozás a 
katonákért, a magyar katonákért, 
meg a német katonákért.

Eddig alig vették észre, hogy Sa
nyika imádkozik. Még az édesanya 
sem tudta, hogy voltakép kívülről 
száll-e feléje Sanyika hangja, vagy 
valahonnét belülről. De mikor a vége 
felé ért, oda, hogy: Istenem, áldd 
meg a magyar katonákat; Istenem 
áldd meg a német katonákat, — szo
katlan rezgés járt ki a szavából, fi
gyelmessé lettek valamennyien, mint
ha valaminek most történni kellene. 
Az édesapa ép azon pillanatban nyi
totta az ajtót, a kilincsen várta már 
az utolsó ament, úgy lehet.

Pillanatnyi hallgatás. Sanyika még 
mindig összekulcsolt kézzel. Csak 
nem aludt el rajta? Nem az. Nézett 
ő most is ébren s mintha most látná 
ki valahonnét messziről, amit oly ne
hezen keresett. S anélkül, hogy félel
met, vagy bizonytalanságot árulna el 
vele s anélkül, hogy hajszállal is má
sított volna a hangja szinén, de mégis 
ünnepélyesen, mintha először lépne 
az oltár elé, így szólt:

— „Én Istenem, áldd meg az orosz 
katonákat is i. . .  “

Megint pár pillanat, mintha a lei
kével új lélekzetet venne s aztán 
most már kissé halkitottan, — mintha 
az nem is az Istennek, hanem valaki 
másoknak szólna — tette hozzá lassan:

— „Azok is emberek. Amen.“
Nyugodtan visszafeküdt. Anélkül,

hogy csak a szemével is kérdezett 
volna valamit hallgatóitól. Azokat kü
lönben is hiába kérdezte volna meg 
úgy, azok csak egymásra néztek per
ceken át, meg oda, ahonnét Sanyika 
kinézte magának azt, hogy most már

elaludhatott. Nem is esett az nap egy 
szó, egy mozdulat sem az egészről. 
Csak az édesapa mondott valami 
ily e s t : „Ha olyanok nem lesztek, mint 
e k is ...  “

De ez is másnapra maradt. Csak 
az a csók nem maradt másnapra, 
amelyet lámpafujás után nem sokkal 
kapott valaki — álmában-e vagy hogy 
— valakitől.

Azóta van egy falu Magyarországon, 
hol minden este imádkoznak, nemcsak 
a magyar, nemcsak a német katonák
ért. Mert, — mondani sem kell — 
hogy másnap már a többiek is el
tanulták Sanyikétól az „új imádságot“ 
s maguk is segítettek neki megsza
porítani naponként egy-egy ujjal és 
szinte sajnálták, hogy ötöd hatodnapra 
már nem volt mivel megszaporítani.

Azóta van egy falu Magyarországon, 
hol minden este imádkoznak az ellen
ségeinkért. Van-e több is ?

A HARANGSZÓ terjesztésére be
gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban!

Cigány sz ívesség .
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Az ősz Csiza Gergő két malaccal 
állított be Szilveszter reggelén a piacra.

— Mi van a zsákjában, öreg szom
széd ? — kérdezték tőle körülállva 
az újévi malacpecsenyére vágyakozó 
asszonyok.

— Nagy szerencse annak, aki alku 
nélkül megveszi, — felelte Csiza 
Gergő, mosolygós ábrázattal.

— Hadd lássuk, mutassa hát a 
hitvány portékáját! — noszolta egyik 
türelmetlen asszonyság, a bevásárló 
nyelves asszonyok vezérkolomposa.

— Aki hitvány portékát keres ná
lam, annak semmit sem tudok mu
tatni, — tiltakozott Gergő az előzetes 
ócsárlás ellen.

— Nohát mutassa meg akkor a 
szívfájdító gyönyörű portékáját!

— Azt sem tehetem meg, mert a 
szívem párja: gyöngyöm feleségem

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 23
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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volt valamikor gyönyörű, most pedig 
már hervadt kóró. Ellenben megmu
tathatom ezeket a nagy kövér mala
cokat, melyeknek darabonkint csak 
öt korona az ára.

— Talán a kettőt akarja öt koro
náért adni, de még a kettőért is sok 
annyi pénz, mikor olyan kicsik és 
soványak, mint a cinegék I — rikol
totta az előbbi, egészséges nyelvvel 
megáldott, termetes asszonyság.

— Igaza van húgom asszony: a 
kis karcsú darázsnak sok is volna 
pecsenyére egy cinege, — mondta 
Gergő ravasz mosollyal s visszahe
lyezte malacait a zsákba.

— Az asszonyok szidták az atyafit, 
mint a bokrot s a vezérkolompos 
asszonyság pedig azzal fenyegetődzött, 
hogy beperli becsületsértésért.

— Node nem sokáig tartott a Gergő 
mosdatása. Egy tenyeres-talpas, má- 
zsányi súlyú, kopott ruhás asszonyság 
megváltotta a szidalmaktól: magára 
vette a szoknyás társai haragját és 
szidalmát, oly képpen, hogy alku 
nélkül megvette az atyafitól mind a 
két malacot.

— No lássák, nem is az eladó 
falusi atyafiak, hanem az ilyen jött- 
ment városi népségek csinálják ne
künk a drágaságot, akik még csak 
adót sem fizetnek! — folyt a malac- 
pecsenyére éhes asszonyokból a mél
tatlankodás, természetesen cifrázot- 
tabb szavakkal.

— Főleg akkor lett cifrább a be
szédjük, mikor a malacot vásárló 
asszonyság messze a piac túlsó részén 
haladt Gergővel. Ugyanis negyven 
fillér foglalót kapott tőle az atyafi, 
azzal a kikötéssel, hogy vigye el a 
malacokat a lakására s otthon fizeti 
ki neki a teljes vételárt.

— Mit szól a nagy háborúhoz, 
kedves szomszéd ? — kezdte beszédét 
a szuszogva billegő asszonyság.

— Mit szólnék, édes szomszéd 
asszonyság! Legfeljebb azt mondha
tom : adja Isten, hogy minél nagyobb 
győzelmet arathassunk az ellenségen, 
— felelte Gergő.

— Én meg csak arra kérem a jó 
Istent, kedves szomszéd uram, indí
taná meg a király szívét, hogy szün
tesse meg azonnal a háborút! Ne 
kellene az én gyönyörű fiam-magza- 
tomnak január tizenhatodikán be
vonulni.

— Tyü, a kukorítóját 1 Olyan csoda 
szülött fia van, húgom asszonyság
nak, hogy ő előbbre való az ország 
sorsánál ? 1 Kiváncsi vagyok rá, hogy 
milyen az Istenadta nenyuljhozzám 
királyfia ? 1 — csodálkozott Gergő

nem csekély gúnnyal.
— Bizony csodálkozni fog, amint 

meglátja lelkem fiamat, mert bejár
hatja a fél országot, mégsem találja 
párját a világon. Az Isten csak kü
lönös jó kedvében teremt olyan szép
séges magyar gyermeket, — áradozott 
tovább a jóltáplált asszonyság.

— Bárcsak láthatnám már 1 — 
mondta Gergő fejcsóválva. Nem csu
pán a kíváncsiságát fejezte ki ezzel, 
hanem leginkább azt, hogy megunta 
már az utána való baktatást. Öt utcát 
végig kopogtak már s akkor az asz- 
szonyság a városvégi cigányszer felé 
vette útját, ott is a legutolsó düledező 
viskóba vezette be vendégét:

— No, itthon vagyok végre édes 
szomszéd. Tessék egy szék: üljön 
le, míg kiviszem a malacokat a kony
hába. Azért lakom ám a városon kívül, 
mert nem szeretem a városi rossz 
levegőt. Nem tesz az jót a mellemnek.

Gergő gyanúsan tekintett körül a 
szurtos, homályos szoöában, gondolta, 
legjobb lesz minél előbb búcsút mon
dani neki.

— Köszönöm a szíves kínálását 
húgom asszortyság, de sok dolgom 
van még a városban, azért csak szí
veskedjék a pénzemet azonnal átadni, 
hogy elmehessek.

— Rögtön kifizetem, édes szom
széd, csak felkeltem a gyöngyöm 
fiamat, hogy szaladjon el a legköze
lebbi boltba pénzt váltani.

A duzzadt szájú, még duzzadtabb 
szemű, sötét néger képű gyöngy 
magzat nappali ruhájában feküdt az 
ágyon, a fal felé fordulva s hasztalan 
szólítgatta az édes anyja válogatott 
becéző szavakkal, mindaddig megsem 
mozdult, míg csak Gergő a botja 
végét az ágyra nem nyújtotta.

— No, mi az?! — ordított fel a 
fickó az utóbbi figyelmeztetésre s 
leugrott az ágyról. Úgy látszik, azért 
nem akarta a bal arcát megmutatni, 
mert szörnyű nagy kék daganat ék
telenkedett rajta, melyet az elmúlt 
éjjel valamelyik lebujbán szerzett.

— Két malacot vettem szépséges 
tulipánom, ettől az érdemes atyafitól, 
de addig nem tudom az árát megfi
zetni, míg a százasunkat fel nem 
váltod. Szaladjál el vele a Nájfőd 
zsidóhoz fiacskám, siess aztán vissza, 
hogy kifizethessem ezt a becsületes 
szomszédot! — hadarta az asszony I 
fecsegő szájjal.

— No, jó, megyek. Hol van hát ' 
az a százas bankó ?  —  morogta a j 
világdísze, szörnyű fanyar ábrázattal, j

— Itt van ni, édes bimbóm, a 
szekrény sarkában, az imádságos

könyv első lapja közt. Nesze, szalad
jál el vele 1

Csiza Gergő merően figyelte a 
bankó átadását, de mégsem láthatta 
meg, hogy milyen színe volt a szá
zasnak, oly gyors mozdulattal csúsz
tatta az asszonyság a fia kezébe.

— Megbocsásson, jó szomszéd, 
hogy egy percre én is magára ha
gyom. Sok a dolgom, addig is teszek- 
veszek valamit, mig a fiam haza 
szalad az apró pénzzel, — fordult 
aztán a barátságos asszonyság Ger
gőhöz.

Az öreg atyafi mit tehetett mást, 
várt türelemmel, majdan pedig türel
metlenséggel a pénzére, mert bíz 
elmúlt tíz, majd száz perc is, de senki 
feléje sem nézett.

Ejnye, ez már mégsem járja, hogy 
ily sokáig várakoztatják a szegény 
embert! — boszankodott Gergő s 
kitekintett a konyhába, hol jó malac 
pecsenyeillat ütötte meg az orrát.

— No, mi lesz, húgom asszony I ? 
Pecsenyék lettek már a malacokból 
s az árukat még most sem látom 1 
— szólt az atyafi méltatlankodva a 
tűzhely melegétől kivörösödött asz- 
szonyságra.

— Csak még egy kicsit legyen 
türelemmel, édes szomszéd uram. 
Bizonyosan nem tudta a Nájfőd zsidó 
fölváltani a százasunkat, miért a pi
aci kereskedésekbe ment a fiam vál
tatni. Mert, tetszik úgy is tudni, hogy 
most nagyon kapós az apró *pénz. 
Nem akarják a nagyobb pénzeket a 
boltosok fölváltani, — magyarázta 
az asszonyság az atyafinak.

Csiza Gergőt ez a magyarázat 
annyira-mennyire megnyugtatta, azon
ban előbb megsültek a malacok szép 
piros ropogósra, minthogy haza ke
rült volna a fölváltott százas.

— Tudja mit, galambom szomszéd ? 
Kóstolja meg a pecsenyét 1 Szívesen 
adom. Üljön asztalhoz: könnyebben 
esik a várakozás, — szólt mézédes 
hangon az asszony s erővel asztalhoz 
ültette Gergőt, tányérjára helyezett 
egy fertály malacot.

— Nincs párja a magyar szíves
ségnek ! — mondta Gergő meghatot- 
tan s jóízűen falatozott a finom 
pecsenyéből. Ép az utolsó falatnál 
tartott, mikor egy kis szurtos cigány 
leányka sompolygott be az ajtón s 
azt énekelte selypítő hangon:

— Dóri néni 1 azt izeni a Zsiga, 
hogy elveszítette a pénzt az utcán s 
nem mer most haza jönni.

Dóri néni, a tenyeres-talpas asz- 
szonyság, majdnem hanyatt esett 
rémültében s aztán szörnyű jajveszé-
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kelésben és zokogásban tört ki.
— Jaj, jaj, menybéli teremtőm! 

Tönkre tett ez a gyermek, elveszítette 
minden pénzemet! Mi lesz velem, mi 
lesz velem ? Éhen halok a hosszú 
télen. ..

Gergőt meghatotta a szíves asszony
ság nagy szerencsétlensége. Próbálta 
vigasztalni:

— Ne essék oly nagy búbánatba 
asszonyság, hisz még meg is kerül
het a pénze, ha valami jólelkü ember 
találta m eg!

— Könnyen beszél kigyelmed, mert 
nem veszített el annyi pénzt, mint 
é n ! Mi az a 10 korona vesztesége 
az én egyetlen százasomhoz képest 1
— zokogta Dóri asszonyság az ágyra 
borulva.

— Micsoda tiz korona veszteségem 
van nekem ? — hökkent meg Gergő.
— Hisz én soha életemben nem ve
szítettem el pénzt 1 Csak nem a ma
lacok árára érti kend?

— Ne is hozza elő nekem a hit
vány malacait, úgy is azok miatt ért

- engem ez a nagy szerencsétlenség!
— Dejszen a kukoritóját, előhozom, 

kend pedig hozza elő s adja ide 
azonnal az árát, azaz tiz koronámat. 
Tovább nem várok.. .

— Keresse meg a pénzemet, ha 
már elveszíttette velem, akkor kifi
zetem !

— Nincs nekem annyi szentem, 
hogy olyan sohse volt szinti pénzt 
megtudjak találni!

— Nohát miért keserít, öldös ak
kor engemet a saját lakásomban, 
mikor az én szívességemből jól lak- 
mározott is az asztalomnál 1

Ezen kellemetlen figyelmeztetésre 
Gergő bámultan szótlanul nézett pár 
pillanatig az asszonyra s aztán meg
kopogtatta öklével a saját fejét:

— Hej, te vén kobak, mivé lettél, 
hogy ez a boszorkány ily csúffá tu
dott tenni!

Erre kifelé indult. A küszöbön 
kívül azonban visszaszólt:

— Megbocsásson, ifiasszony, ha 
tán csillapítottam volna némileg a 
malacpecsenyére való jó étvágyát 1 
Szívességét is megköszönném, ha az 
magyar szívesség lett volna, de ci
gány szívességért másféle köszönet 
dukál. Azt tán megkapja attól a sze
rencsétlen pikulástól, akitől hasonlókép 
vásárol még malacokat. Isten áldja, 
jobb szívvel, lélekkel!

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

A világháború eseményei.
A világháború eseményei két he

lyen kezdenek világtörténelmi fontos
sággal biró eseményekké alakulni: a 
Kárpátokban és a Dardanelláknál. 
Nem egy-egy országról, sem egy-egy 
nemzetről van ott is, itt is szó, ha
nem világrészekről, népcsoportokról, 
népuralomról. Úgy látszik, e gondolat 
hatja át a harcoló feleket is, azért 
oly makacs a támadás is, a védelem is.

A Kárpátokban,
az Ondava és Labore völgyében, 
Dukla, Lupkov és Uzsok vidékén, 
most a história korszakalkotó dolgai 
játszódnak le, melyeket jól számító 
tervszerűséggel egészítenek ki az orosz
lengyelországi és bukovinai esemé
nyek. De megnyugtatásunkra szolgál, 
hogy ezek az események szinte ki
vétel nélkül a magyar, az osztrák és 
a német fegyverek dicsőségét s álla
maink erejét és biztonságát hirdetik. 
Ha az előrelátó és számító hadvezetés

, néha-néha visszahúzódást is parancsol, 
a végeredmény mindig az, hogy ha
daink túljárnak az ellenség eszén, 
soha nem látott, soha nem hallott 
vitézséggel szembeszallnak vele és 
mindig övüké a győzelem. E folyto
nos győzelmet hirdetik a hadviselés 
márciusi számadatai is, amelyek sze
rint a múlt hónapban a mi hadaink 
kezébe 40.000 orosz fogoly került, 
a németekébe 55.800. Ez összeget 
pedig jóval meghaladja az elesettek 
és sebesültek száma. Most látjuk 
igazán, hogy Przemysl eleste a mi 
hadműveleteinket nem igen zavarta 
meg. A Galíciából hozzánk rendelt 
orosz csapatok ereje épúgy megtört 
hadaink vitézségén, mint az előbbeni 
seregeké. Az orosz célja az, hogy 
Dukla, Lupkov és Uzsok között át
törje frontunkat. E célját azonban 
eddig sem érte el, ezután sem éri el. 
Csak saját erejét gyengíti hihetetlen 
emberáldozattal. A Baligrod felé vivő 
utón, a csiznai magaslatokon, az uzsoki 
szorostól északra éjjel-nappal támad
nak az oroszok. De seregeink egyazon 
éberséggel, bátorsággal és szívósság
gal fogadják támadásaikat s verik 
vissza őket.

Bukovinában az ország legészakibb 
pontján, Zaleszcsikánál, szorították 
vissza saját hazájába az ellenséget. 
Galíciában, az Opor-völgyben, a Sztryj 
mellett, a szövetséges seregek egye
sült erővel semmisítették meg az 
orosz haderőt.

A Dardanellák
■ birtoka a mostani háború Érisz-al-

májává kezd válni. Az oroszok mind 
jobban hangsúlyozzák azt, hogy a 
tengerszorost és Konstantinápolyi is 
maguk számára akarják elfoglalni, 
amibe persze sem Anglia, sem Fran
ciaország, sem a semleges hatalmak 
bele nem egyeznek. A törökök egyéb
iránt ellenségeik eddigi támadásait 
oly erővel és sikerrel verték vissza, 
hogy azok jónak látták a tenger felől 
való ostrom abbahagyását. Majd foly
tatják a véres és veszedelmes mun
kát egyesült erővel egyidőben tenger 
felől és szárazföldről. A törökök 
persze azt mondják: majd ott le
szünk mi is 1

Franciaország
minden áron győzni akar. Bizonyára 
Anglia is hajszolja. Mostanában kez
dette meg az egész fronton harma
dik támadását, pedig nem ment sem
mire a két elsővel sem. Vesztére kezdte 
meg a harmadikat is. Súlyos vere
ség érte a belga árterületen, a Cham- 
pagneban, a Maas és Mosel közében. 
Főerejét most Verdun tájékára gyűj
tötte össze. Át-átpislant Metzre s el
gondolja : ha egyszer hadait odáig 
vihetné! Igen ám, ha a németek ott 
nem volnának!

Meglepő jelenség, hogy Franciaor
szágban és Angliában mind hango
sabban nyilatkozik meg a béke után 
való vágyódás. A nép persze nem 
érti, hogy miért viszik véres háborúba 
hónapokon át. Nehéz is azt megér
teni. No, majd eljön az elszámolás 
ideje 1

Egyéb hírek.
Orosz lapok szerint Przemysl vár

őrségéből 30.000 embert Lembergbe, 
Kievbe és Oroszország egyéb váro
saiba szállítanak. — Hindenburg egy 
olasz újságírónak azt mondta: Csal
hatatlan jelek mutatják, hogy az 
oroszok már megpuhultak s hadianya
guk megfogyott. A háború már nem 
tarthat sokáig. — Kopenhágából Ír
ják, hogy Franciaországban a kleri- 

’ kális és monarchista áramlat rend
kívül megerősödött. A köztársaság
ellenes felfogás feltűnő módon hódít 
a hadseregben, főképen a tisztikarban. 
— Bettolo admirális, volt olasz ten
gerészeti miniszter szerint a Darda
nellák ma bevehetetlenek. Legalább 
háromszázezer főnyi szárazföldi csa
pat közreműködése nélkül a tenger- 
szorosokon való áthaladást nem lehet 
kierőszakolni. — Egy magyar gazda 
írja a következőket: a mezőgazdasági 
viszonyok Torontálmegyében olyanok, 
mint máskor. Megmunkálatlan, beye-
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tetlen területet seholsem láttam. A 
vetések kitünően állanak. Buja zöld 
szőnyeg az egész vidék. Itt-ott oly 
sürü az őszi vetés, hogy nem egy 
helyütt boronával ritkítják. Az eke 
szarvát 15—17 éves suhancok vagy 
50—60 éves férfiak fogják, ostoros 
gyerekek pedig a serdülő leányok.

Kereszttől a feltám adásig.
Mikor ezeket a sorokat írjuk s be

számolunk arról, hogy hova mennyi 
nagypénteki és húsvéti üzenetet kül
döttünk, — egymásután érkeznek 
harcmezőről és kórházakból a köszö
nőlevelek, melyek minden sora azt 
az örvendetes érzést ébreszti bennünk: 
nem dolgoztunk és nem áldoztunk 
hiába! Néhány levelet a Harangszó 
következő számaiban leközlünk. A 
bennünk foglalt köszönetből vegyék 
ki buzgó gyülekezeteink, nőegyleteink 
és egyes áldozatkész evang. testvé
reink az őket megillető részt.

Elszámolásunkat a reánk bízott 
példányokról a következőkben állítjuk 
össze. Szabad rendelkezésre állott 
12.500 példány és pedig a következő 
megrendelésekből:

Harangszó 1500 ; Bányai egyházkerület 900; 
lévai gyűl. tagok 600 ; nádasdi nőegylet 410 ; 
szarvaskendi nőegylet, Szerda esti gyülekezet, 
Dunántúli egyházker. ev. egyesület 300—300; 
nemesládonyi nőegylet 230; lajoskomáromi 
nőegylet, nemeskocsi gyűl., bobai gyűl., hegy- 
háthodászi, ujmalomsoki, felpéci nőegylet, dr. 
Berzsenyi Jenő egyhker. felügyelő 200—200; 
iglói gyámint, kemenesmihálytai nőegylet 
175—175; vadosfai összgyül., celldömölki 
gyűl. 150 —150; Kemenesaljái belmisszió egy
let, szilsárkányi gyűl., szilsárkányi konfirman
dusok, nagygeresdi két uriasszony, kötcsei, 
kemenesmagasi-i gyűl., özv. Németh Györgyné 
Felsőság, Burdáts Károly Levelek, 18 magyar- 
gencsi nőj kőszegi felsőleányisk. belmisszió 
egyesülete, K. Ö.-né Kötcse, Tóth Sámuel és 
társai Bakonytamási, sárvári iskolásgyermekek, 
vönöczki-, nagygeresdi-, zalaistvándi-, urai- 
ujfalui-, nagyköcski-, ivánegerszegi nőegylet 
100—100; Szendi nőegylet és gyűl Horváth 
növ. Győr, gércei nőegylet, Kiss Mihályné

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Á ldásos m unka. A dúló világháború, 

mely milliókat és milliókat szólított el csen
des családi köreikből s milliókat és milli
ókat állított oda a halál árnyékának völ
gyébe, a vérrel áztatott csataterekre, nehéz 
és szent feladatot rótt a mi szeretett egy
házunkra is. Egyfelől azt a feladatot, hogy 
támogassa a Krisztus evangéliomával az

Alsóság, lébényi gyűl., Veszprémi ev. iskolás
gyermekek, Demetrovics Józsefné 55—55 ; 
vönöczki, szilsárkányi, sopronnémeti-i, nagy
geresdi, őrimagyarósdi nőegylet, ifj. Máthé 
Gézáné és Cseledy Sándorné Gérce, Kovács 
Sándorné Uraiujfalu, káldi nőegylet, Mestery 
József és neje Kemenesmagasi, Pongrácz Ist
vánná, ifj. Pongrácz Istvánná, Kollmann Ist
vánná Kőszegdoroszló, győrszemerei, resica- 
bányai nőegylet, nagymóriczhidai gyűl., lévai 
nőegylet, özv. Neubauer Antalné Budapest, 
kőszegi gyűl, Erhardt József Baltavár, Pus
kás növ. Ostffyasszonyfa, özv. Vajda Mihályné, 
Méndel Andrásné Nagyköcsk, Egyed Tini Ne- 
meshany, N. S. Köttcse, Pap Mári Zombor, 
Krajecz János Ujcsanálos, Schäden Gusztávné 
Rábaszenttamás, Pátzay család Budapest, Fi
des Frigyes Orsóvá, Benyus József Tisza- 
földvár, Pintér Józsefné Gérce, Cseszkó Sán
dorné Gérce, Rothfuksz Jánosné Tokaj, Pö- 
löskey Miklósáé Felpécz, Csügödi Jánosné, 
özv. Kovács Jánosné, özv. Pongrácz Jánosné 
Kőszegdoroszló, kemenesszentmártoni iskolás
gyermekek, Frankovics növ. és Takács Teréz 
Zalaszentgrót, Nagygyímóti nőegylet, özv. Susa 
Mihályné, Németh Józsefné és Kovács Ferencné 
Hánta, gecsei gyűl., özv. Ormosi Edéné Rá
baszenttamás, Egyed Elekné Nemeshany, Bisz- 
tricsány növ. Várpalota, Kutcsi Andrásné és 
Pongrácz Jánosné Kőszegdoroszló 50—50 
példány.

Lapunk múlt számában felsorolta
kon kívül még a következő adomá
nyok érkeztek hozzánk erre a célra: 
Múltkori kimutatásunk volt 49'40 K, 
azonkívül adakoztak: Bakó Józsefné 
Nemescsó 2 K, Wechster Gyula fő
hadnagy a harctérről 3 K, Nagy Irén 
Ujborsfa 2 K, Bolla Istvánná Pápa 
1 K. összesen 57‘40 K.

A pénzadományoknak megfelelően 
820 példányt küldöttünk szét.

A rendelkezésünkre álló példányo
kat a következőképpen osztottuk szét :

Mivel a táborba nagyobb csomagot 
küldeni nem lehetett, 350 gramos, 
keresztkötéses kis csomag alakjában 
küldöttünk tábori lelkészek, katona
orvosok, egészségügyi katonák és 
egyes katonák címére s megkértük 
őket a füzetek kiosztására. így kül
döttünk :

1. Bojtos László tábori lelkész 10
c s o m a g ............................................... 300

2. Dr. Kovácsics Sándor katonaorvos
nak 6 csom ag....................................... 200

3 Dávid János egészségügyi katoná
nak 3 csomag • . . . . 100

4. Egyeseknek 30—30 füzetes csoma
gokban . . . . ; .  200

5 Cs. és kir. táb. lelkészi hivatalnak 1700
6. Belmisszió egyesületnek Bécs . . 1700
7. Hubatschek Károly tábori lelkésznek

P ó la ....................................................... 400
8. Meskó Károly tábori lelkésznek

G rá z ....................................................... 600
9. Pöttschacker István tábori lelkésznek

S o p r o n ............................................... 200
10. Winkelmann tábori lelkésznek Kla

genfurt ................................................. 50
11. Boda Péter tábori lelkésznek Trient 50
12. Evang. lelkészi hivatal Innsbruck, 

Brünn, Olmütz, Bielitz, Wienerneu
stadt, Marburg, Zágráb, Breslau,
Prága 100—100 péld. . . .  900

13. Evang lelkészi hivatal Merán, Bozen, 
Marburg, Cilii, Laibach 50—50 péld. 250

14. Tartalékkórház Szerajevo és Troppau 200
15. Gerlitz Paula Reichenberg . . 50
16. Magyar Gyula Willach . . .  50
17. 19-ik gyalogezred, 17-ik század

Z á g r á b ............................................... 100
18. Pröhle Károly theol. tanárnak az

ausztriai kórházakban végzett kőr
útjára ...............................................300

19. Négy püspöki hivatalnak kiosztásra 1800
20. Leik. hivatal Budapest . . . 500
21. „ „ Miskolcz . . . 150
22. „ „ Szombathely, Kolozs

vár, Brassó, Nagyvárad, Eperjes, 
Kassa, Orosháza 100—100 péld. . 700

23. Sárvár, Paks, Székesfehérvár, Tren-
csén, Eszék, Újvidék, Nagybecske- 
rek, Temesvár, Lúgos, Révkomárom, 
Szeged, Debreczen, Kecskemét, Kő
vágóőrs, Kőszeg, Nagykanizsa, Vesz
prém, Szentgotthárd, Muraszombat, 
Nagyenyed, Pécs, Baja, Nagykikinda, 
Szabadka 50—50 péld. . . . 1200

24. Tartalékkórház Pösfyén, és Tren-
csénteplitz 150—150 péld. . . 300

25. Katonai járványkórház Kassa és
Miskolcz 100—100 péld. . . 200

26. Hadsegélyző hivatal . . . 100
27. Egyes ezredeknek , . . . 1 5 0
28. Tabitha kórház Újvidék . . .  50

Összesen: 12.500 
Isten áldását kérjük mindazokra, 

kik lehetővé tették, hogy küzdő és 
szenvedő katonáink ne maradjanak 
a nagy ünnepeken vigasztaló szó 
nélkül I A jó Isten jutalmazza meg 
a nemes szivek áldozatkészségét 1
Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

I eltávozott kedveseikért aggódó s kesergő 
itthonmaradottakat s „azoknak, akik Sion- 
ban sírnak vigasztalást nyújtson örömnek 
kenetét adván a bánatnak helyébe“, más 
részről azt a feladatot, hogy bátorítsa s 
gyámolítsa azokat, akik éhezve, ázva, fázva 
ezer szenvedéstől körülvéve ott küzdenek 
a harcmezön, hogy így „miként bővölköd- 
nek bennük a Krisztusnak szenvedései, úgy 
bővölködjék is az ő vigasztalásuk a Krisz

tus által“. Egyházunk e nehéz éslszent fel
adatot úgy igyekszik megoldani, hogy míg 
az itthonmaradottak háborgó szívét Isten 
igéjének varázsvesszejével igyekszik lecsen
desíteni, addig az igét, „mely élő és ható, 
sőt hathatósabb minden más fegyvernél“ 
imádságns könyvek s ünnepi, a harcolókat 
is vigasztaló beszédekben igyekszik a véres 
csatamezőkön levőkhöz is eljuttatni. S ha 
sikerül neki nem több, csak egy C6üggedö
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szívébe bátorságot önteni, egy kesergőt 
megvigasztalni, egy szenvedőnek enyhületet 
szerezni s az övéiktől elszakadtakkal a sze
retet boldogító melegét éreztetni, akkor nem 
tagadhatja senki Istennek tetsző s áldott 
munkát végez. Hogy milyen áldásos mun
kát végzett egyházunk a nőegyletek s más 
nemes gondolkozásu jóltevők által a csa
taterekre küldött bibliák, imádságoskönyvek 
s kis ünnepi beszédeket tartalmazó füzetek 
által, ennek igazolására mig egyfelől hivat
kozom egy már megsebesült hívem azon 
kijelentésére, hogy ő az Istennek közellétét 
s szent vallásunk boldogító hatását soha
sem érezte inkább, mint mikor karácsony 
éjjelén a lövészárokban, csikorgó hideg
ben, elolvasá a vele levő kis bibliából a 
karácsonyi evangéliumot, másfelől ama 
nagy számmal hozzám érkező levelek közül, 
melyekben a harctéren levő hiveim megkö
szönik a büki nőegylel által részükre ju t
tatott imádságos könyveket s prédikációs 
füzeteket, e találomra kiválasztott három 
levelet közlöm.

Újbánya, 1915. III/30.
Fötisztelendö uram 1

Most amikor körülményeim már lehetővé 
teszik azt, hogy nyugodtan áttekinthetem 
ezen borzalmas háborúba ki milyen szol
gálatokat tesz a hazának és népének, nem 
mulaszthatom el, hogy köszönetét ne mond
jak Fötisztelendö urunknak is azon ma
gasztos cselekedetért, hogy nekünk, kiket 
a sors oly messze űzött a kedves otthontól, 
a mieinktől és szeretett lelkipásztorunktól, 
lehetővé tette a nőegylet által kis imaköny
vek küldésével, hogy Krisztusunkról ne fe
ledkezzünk meg és vigaszt találjunk az ö 
szenvedéseiben és dicső halálában a mi 
szenvedéseink közepette. Bizony áldásosabb 
valamit alig is lehetne most nyújtani aján
dékul nekünk, kik ezen szörnyű időkbe 
meg vagyunk fosztva mindentől kinn a harc
mezön, ami Isteni, bizony sokszor akarat
lanul is a sok nélkülözés, az otthonmaradt 
család iránti aggódalom s a bizonytalan 
jövő elveszi türelmünket és ilyenkor mind 
a sebre a kötszer, olyan jó, ha eszünkbe 
ju t a Lelki fegyver és a Kereszttől a feltá
madásig című könyvecskékben oly biztató - 
lag és világosan megirt Krisztus szenvedései, 
halála és feltámadása. A Lelki fegyvert 
még kinn a harctéren kaptam meg, szeretett 
nőm küldte el úgyszintén a Kereszttől a fel
támadásig címüt is, de ez utóbit már itt 
Újbányán a csendőrörsön kaptam, miután 
hosszas betegség után ide kerültem, ahol 
szintén csak a hazát szolgálom. Én naponta 
olvasok és imádkozom belőlük és ez nekem 
sok vigaszt ad, és bizony remélem, hogy 
többi hitsorsosom is, kikhez ezen áldásos 
könyvecskék eljutnak, ép oly vigaszt nyer
nek és erőt merítenek belőle, mint én. Mi
dőn kérve a jó Istent, hogy segítsen ben
nünk a győzelemre és szüntesse meg e ször
nyű háborút, még egyszer köszönöm híve
ivel szembeni áldásos figyelmét. Maradtam 
tisztelő híve

Döbrösy J ó zse f  
tart. népfelkelő.

Nagytiszteletü Tisztelendő úr és tlagy- 
tiszteletü családja 1 Tudatom nagytiszteletü 
úrral, hogy a Húsvéti imakönyvet megkap 
tarn, melyet igazán a legnagyobb szívre- 
ható örömmel fogadtam és köszönöm, hogy 
a messze távolból sem feledkezik rólam a 
legbecseseb ajándékával, melyet igazán ha 
olvasom egész nyugodtnak érzem magamat, 
noha belegondolok nagy feladatban állok 
sek társammal együtt. Most pedig boldog

húsvéti ünnepeket kívánok a nagytiszteletü 
urnák és nagytiszteletü családjának, majd 
a jó Isten segítségével én is csak majd el
töltőm itten az ünnepeket bajtársaimmal 
együtt, ezzel zárom soraim, maradok mély 
tisztelettel

K ocsis G yula.

Mélyen tisztelt Tisztelendő ú r ! Bocsá
natot kérek alkalmatlankodásomért, a két 
imakönyvet melyet szüleimnek kegyesked
tek átadni a nőegylet nevében, köszönettel 
megkaptam, a tisztelendő urnák úgy mint 
a nöegyletnek s az egyház kiválóbb tagja
inak hálás és tiszteletre méltó köszönetéin 
fejezem ki.

Maradok hálás tisztelettel
Takács Is tvá n

csendőr.

Az itt közlött levelekhez más hozzátenni 
valóm nincsen, mint az, hogy a nőegyletek, 
a gyülekezetek, a jóltevők ezen egyszerű 
sorokban találják meg nemes tettüknek ju 
talmát. Az Isten bőséges kegyelme legyen 
a harctéren küzdő szeretteinkkel s mivelünk 
is mindnyájunkkal!

Bük, 1915. április 6-án.
F a rka s E lem ér
büki ev. lelkész.

A rábaszenttam ási ev. leánygyüleke
zet március hó 14-én szépen sikerült val
lásos estélyt tartott a következő műsorral :
1. Közének. 2. A harminc pénz. Szavalta : 
Kristóf Böske. 3. Teremtő Istenünk. Éne
kelte : a gyermekkar. 4. Egyházi beszéd. 
Mondotta : Balikó Lajos kőszegi lelkész. 5.
A szivárvány. Szavalta: Ormosi Irénke. 6. 
Ne csüggedj el kicsiny sereg . .  . (Ének.) 7. 
Keresem az Istent. Szavalta : Ormosi Ka
rolina. 8 Miért? Felolvasás a háború oká
ról és céljáról. Balikó Lajostól 9. A tün
dérek. Szavalta: Kiss Ilona. 10. Térj ma
gadhoz drága Sión . . . (Ének.) 11. Csak 
várja, egyre várja öt . . . Szavalta : Babós 
Irma. 12. Szabadság, dicsőség . .  . (Ének.) 
13. Petőfi visszatér . . . Szavalta : Balikó 
Lajos. 14. Himnusz. Ezen alkalommal gyűj
töttek a Galíciából menekült híveink részére 
28 koronát. Ugyancsak gyűjtött a gyüléko- 
zet a múlt év végén a katonák karácsonyi 
megajándékozására 116 koronát, amely 
összegen vett holmikból 20 karácsonyi cso
magot töltött meg s küldött el a Vasvár
megye Vöröskereszt Egyesületnek.

A gérczei ev. gyülekezet Március 15-én 
az iskolai növendékek bevonásával, offer- 
toriummal egybekötött hazafias emlékünne 
pet tartott, mely alkalommal a hadban sze- 
mevilágát vesztett katonáink gyámolítására 
22-30 K gyűlt be, mely összeg a hadsegítő 
hivatalnak elküldetett. Ugyanaz alkalommal 
megtartott értekezleten a nöegylet elhatá
rozta, hogy „Húsvéti üzenet* c. ■ füzetből 
200 darabot rendel. Ugyanekkor Pintér Jó- 
zsefné, Cseszkó Sándorné 50—50, Dann 
Gyuláné, özv. Szalay Jánosné, Németh Jó- 
zsefné, özv. Németh Jánosné 25—25, Zse- 
beházy Antalné .6, Szuh Dávidné, Ihász 
Pálné 5—5, Máthé Péter és Meleg K.-né 
2—2 darabot rendelt, összesen tehát 420 
példányt. Az ünnep hatása alatt a Hadse- 
gitő hiv. által kiadandó „Imádkozó király“ 
emléklapra 50 megrendelés történt. Ékes 
bizonyságai ezek annak, hogy a géreei gyü
lekezet tagjai buzgó szívvel imádkoznak s ál
doznak hazájukért. Isten áldó kegyelmét kér
jük a gyülekezetre, nőegyletre s a buzgó 
vezérekre.

A nagygeresdi ev. népiskola sikerült ' 
ünnepélyt rendezett máreius 15-én a há

ború rokkantjai javára, mely a nemes célra 
155 koronát jövedelmezett. A fenyőlombbal, 
nemzeti zászlókkal szépen földiszített te
remben nagyszámú közönség gyűlt egybe 
e nagyjelentőségű nemzeti ünnepen, hogy 
meghallgassa a gyermekek szép szavalatait 
és hazafias énekeit. A kezdeményezés és 
siker, a nagygeresdi iskola jelenlegi lelkes 
vezetőjének, Jakab Imrénének érdeme és 
az ő ügybuzgalmát dicséri.

Köszönet és kérelem. Örömmel és há
lás köszönettel nyugtázom azon kegyes 
adományokat, melyeket f. év febr. 15. után 
a galíciai menekültek javára kaptam. A 
Harangszó 20. számában nyugtáztam 77'40 
koronát. Újabban adakoztak : Molnár Irma 
tanítónő gyűjtése a nagyalásonyi egyházban 
55 K, Gyékényesi ev. hivek adománya 21 
K, Kemenessömjéni hívek adománya 20’20 
K, Kováts Sándorné (Körmend), Lévai 
ev. nőegylet, Lévai névtelenek 20 20 K, 
Lébenyi egyház II. adománya 15 K, Iglóról 
névtelen 10'20 K, Thomka László (Nyustya), 
Kiss Sándor (Alsóság), Kolcsava Lászlóné 
(Czegléd) 10—10 K, Wanderer Márton 
és leánya (Lajoskomárom) 6 K, Páczay 
Antalné (Budapest), Pfeiffer Jánosné (Me- 
zőcsokonya,) özv. Boros Jánosné, Szendrei 
Jánosné, (Abaujszántó), Linka Józsefné 
(Sopronkőhid), Molnár Károlyné (Buda
pest) 5—5 K, Mosberger Simon (Lajosko
márom) 4 K, Remer Irma 3 K, Polgár Jó. 
zsefné (Csikvánt), Szapper Györgv (Lajos
komárom), özv. Fábiánná, Pappné (Bát), 
Greschóné, özv. Remerné 2—2 K, Konko
lyiné (Bát) 1 K, Összesen 26140 K, azaz 
kettőszázhatvanegy korona és negyven fil
lér. A „Harangszó“ t. olvasói eddigi összes 
adománya tehát 338 80 K.

A segélyezettek nevében és megbízásából 
Isten gazdag áldását kívánom a jószívű 
adakozókra. Egyúttal azonban a b. lap ol
vasói további adakozását kérem, annál is 
inkább, mert újabban még egy galiciai ev. 
család jelentkezett nálam segítségért. Min
den adományt, mely a Harangszó olvasói
tól származik e lapban fogok köszönettel 
nyugtázni.

Gölniczbánya, 1915. márc. 11-én.
H offm ann K á ro ly  

ev. lelkész.
Gyülekezeteink és a háború. Már a

háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege, is ugyancsak buz
gón munkálkodik. Ez alkalommal különösen 
H úsvéti üzenetre történt gyűjtése. Erre a 
célra a következő adományok folytak be :

A  kiskám ondi gyülekezetből adakoztak: 
Kámondy Sándorné 3’70 K, Kozma Lajosné 
1'75 K, Németh Sándorné 1'20 K.

A  bakonytam ási gyü lekezetből: Tóth Sá
muel 3-80 K, Horváth Katalin 80 f, Nyári 
Katalin 60 f, Vági Ferencné 50 f, Somogyi 
Zsuzsánna 40 f, Pós Károly 30 f, Somogyi 
Róza, öreg Bors Adámné, öreg Somogyi 
Jánosné 20—20 f.

K arakószörcsökrő l: Kocsi Pál 2’17 K, 
Hári Károlyné 1'85 K.

K ötésérő l: K. Ö.-né 7 K, N. S. 3'60 K, 
B. Á.-né 3 K, R. V.-né 40 f.

C zelldöm ölkről: Nagy Sándorné Czelldö- 
mölk 2 40 K, Vidos Benőné Merse 2 K, 
Horváth Józsefné, Fodor Józsefné, Nagy 
Sándor Merse 1—1 K, Bagics Ilka, Józsa 
Dániel, Nagy József, Fodor Sándor 50—50 
f, Szakács Ferenc, Beleznai Ferenc, Őri 
Sándor, Őri Péter, Pirka Ferenc, Kelemen
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Sándor, Somogyi Pál 40—40 f, Józsa Sán- 
doj, Józsa Gábor, Molnár Pál 30—30 f, 
Beleznai Pál, Szalai János, Tót Ferenc, 
Csóka Imre 20—20 f, Fodor István 10 f.

Ig ló ró l: Iglói ev. diakonissza nőegyesü
let 7 K, Guhr Mártonné 2 K, Tbern Au
guszta 3 K, Th. L. 2 K.

K em enesszentm árionban  az iskolásgyer
mekek, buzgó tanítójuk, Gindly János vezetése 
mellett gondoskodtak, arról, hogy Jtiizdü és 
szenvedő katonáinknak elküldjék keresztyén 
nagyünnepeink vigasztaló üzenetét. Erre a 
célra adakoztak:Balogh.János, Szakái Dávid, 
Kájtár László, Árvay József, Árvay Lajos, | 
Csete Róza, Árvay Lina, Árvay Erzsébet, | 
Szánthó Jolán,Erdélyi Jolán, Horváth József, 
Benke Róza, Benke Juliánná, Tiborcz Dezső, 
Tiborcz Lajos, Tiborcz László és Tiborcz 
Gyula.

A  lévai gyűl. tagok Schubertné W. Kata 
úrasszony kezdeményezésére, 600 példányt 
küldöttek a harcmezőre s a táborba Ezen célra 
a következők adakoztak: Kriek Lajosné 10 K, 
Boleman E. 4 K, H. J., N. T. 3 - 3  K, Tom- 
bor Jenöné, Takarékpénztár, Schubert Tor- 
kosné, Zorhokril Mórné 2—2 K, Hortensig 
Sy. 1'70 K, Wurm Chatring, Balogh Lajosné, 
Balogh Lajos, Reményi Frigyesné, Iíovatsik 
Samuné, Hetzer, Rudnyánszky Olga, Hu- 
berth Vilmosné, Holzmann Bódog, Györgyi 
Lajos, Hloska Samu 1—1 K, Micskéné, özv. 
Dubovszky Jánosné 50—50 f, ifjú Dubov- 
szky Jánosné 30 f.

A  nddmsdi ág. hitv. ev. nőegylet követ
kező tagjai ajándékoztak a „Kereszttől a 
feltámadásig“ cimü könyvecskére: ör Far
kas Józsefné, Póczek Ferenczné, Károlyi 
Istvánná, Gál Ferencné, Markó Mihályné, 
Xozmits Istvánná, ifj Csapó Mihályné, Tóth

Ferencné, Farkas Lajosné, Tóth Istvánná, 
Szabó Györgyné, id. Csapó Jánosné, Szabó 
Jánosné, Horváth Józsefné, Péter Istvánná, 
Tóth Jánosné, Nagy Ferencné F., Mester- 
házy Imréné 1—1 kor., ifj. Kozmits Sán- 
dorné 80 fill., Szabó Ignácné, Baján Jánosné,

■ Kalamár Istvánná, Kozma Péterné 60—60 fill,
! özv. Dávid Lajosné, Károlyi Mihályné, Si- 
. mon Ágostonné, Simon Albertné, Szabó 
| Józsefné S., Károlyi Lajosné, özv. Polgár 

Ferencné, Polgár Ferencné, Gál Károlyné, 
Kalamár Lajosné, Bernáth Józsefné 50 — 50 
fill, Szabó Ferencné M., Szakály Ferencné, 
Kercsmár Ferencné 40—40 fill., Lákics 
Pálné, Tóth Józsefné, Somogyi Józsefné 
3 0 -3 0  fill.

A  nem esládonyi hívek közül H úsvéti üze
netre  'adakoztak : Barca Dénesné, Mogyorósi 
Pálné, Teke Jánosné, Seregély Sándorné, 
Kiss Sámuelnó, Molnár Jánosné 1—1 K, 
Seregély Pálné 50 f, Molnár Lajosné, Dóm
ján Istvánná, Takáts Erzsi, Ments Jánosné 
40 — 40 f, Perenyei Ferencné, Csuka Istvánná, 
Szulics Józsefné, Sárosi Sándorné, Kis 
Zsigmondné, Kis Lajosné, Horváth Istvánná, 
Horváth Józsefné 30—30 f, Ments Istvánná, 
Ments Linuska, Busznyak Lajosné, Joós 
Jánosné, Erős Józsefné, Joos Györgyné, 
Fekete istvánné, Ments Lajosné, Moór Sá- 
muelné, Moór Rozália, Fordős Istvánné, 
Joós Józsefné, Kis Jánosné, Hettinger Ist- 

I vánné, Hettinger Teréz, Ments Józsefné, 
! Ments Lídia, Kis Istvánné, Horváth Samu- 

elné, Mátis Sándorné, Esze Mihály, Hollósi 
Ferencné, Perenyei Jánosné, Perenyei Ir
mukká, Perenyei Franciska, Sárdi Gáborné 
20—20 f, Joós Péterné, Lőrinc Józsefné, 
Ments Karolin, ifjú Takáts József 10—10 f.

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

Hol biblia a házban n incs,
H iányzik o tt a  legfőbb kincs.
Tanyát a  sá tán  ü tö tt ott,
De Isten nem  le l hajlékot.

Április 18. vasárnap, I. Móz. 39, 1 — 10.
19. hétfő, ,  39, 11—23.

n 20. kedd, V 41, 14—36.
V 21. szerda, a 4), 37—57.
» 22. csüt. ,  47, 1-12 .

23. péntek, „ 49, 29—50.
24. szombat, II. Móz. 1.

n 25. vasárnap, , 2, 1 — 10.
n 26. hétfő, » 3, 1—12.
» 27. kedd, ’ „ 15, 1—21.
r 28. szerda, , 17, 1—16.
V 29. csüt. . 19, 1—13.

30. péntek, „ 22, 20—30.
Május 1. szombat, , 23, 1 — 13.

Gyümölcskert munkást
keres a törökbecsei evangélikus egy
házközség, aki gyakorlott a szemzés
ben és esetleg ért a Kertészeti Tan
intézet gyümölcstametszéséhez. Nős 
legyen, lehetőleg gyermektelen. Kap 
szép lakást és javadalmazást meg
egyezés szerint. Állás azonnal elfog
lalható. Bizonyítványok nem küldet
nek vissza. 2—3

■{it'tv  Art r-v:i ii----------- ----------  ----- ---------
Elsőrendű harauggy.vr, szerei a  ki
tűnő Pozdeeh-féle rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harang fe lszere lő  gyár 22

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
•Alapítva 1868. 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  ön
tö ttvas-ko ronára , ese tleg  fo rg a t
ható  kovácsoltvas-koronára, kiko

p o tt csapok k icserélését stb. 
K észít 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  k iszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  í 

K ívánatra s a já t kö ltségem 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 e s e k ,  22

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

Árje(fj *éU ing-j ou és bCrmonív«' I

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
orgonaópitök.

■ fk

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mUleninnil éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állam i aranyéremmel kitüntetve, 

á la p ítta to tt 1867-ben.

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

A jánlják kitűnő h angú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a  leg ju tányosabb árak mellett m űvészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n iu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 23

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Mülpar“  szerkesztősége.

S.  K O V A T S  
M E N Y H É R T
m ű-orgona építő  intézete

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 harmoniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolás-t. 23

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési 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.

T A R T A L O M :  G yőrik G yö rg y :  Remélünk és várunk. (Vers.) — S o m o g y i G éza: Kérdések és feleletek. E. J. Tábori levelek. — 
K iss  L a jo s :  Egy októberi töredék. (Vers.) — Fábián Im re :  íme jön a vigasztaló. — Minden vasárnap. —  G yárik  Q y ö rg y : Levél y  
szerkesztőhöz. — Szabó G yu la : Árva kis lány dala. (Vers.) — Hogy bánnak az orosz hadifoglyokkal? Világit, esem. — Ország-Világ.

Remélünk és várunk...
Remélünk és várunk amíg élünk, 

Jóban, rosszban mindünknek van ré
szünk,

Örömmel s búval telik meg létünk.

Hittünk: „Egy sújtó, egy áldó kezet. 
Az üdv örök, rejtelmes honának, 
Sejtelmes, varázsos tündérvárnak 
Hittük mindig az eget. “

Vártunk: „ Több jót, sok csengő ara-
fnyat.

Ezerszinü virághintajával,
Tengerként hullámzó illatával,
Vártuk jönni a nyarat.“

..  . Hisszük most is, — várjuk most
[is ej. re:

Gyémánt koronát a küzdelmün.. c. 
Oh, szállj le fény! . . .  S  világíts hi

tünkre . . . 
G Y Ő R IK  G Y Ö R G Y .

Kérdések és feleletek.
I r ta : Somogyi G éza.

A világháború, ez a rettenetes rém 
foglalkoztatja ma az embereket min
denütt, s leginkább a hadviselő álla
mokban, így hazánkban. Minket leg
közelebbről érint a háború, hiszen 
alig van magyar család, melynek va
lamely tagját el ne ragadta volna tá
voli csataterekre. A visszamaradt 
családtagok remegve gondolnak r á : 
vájjon visszajön-e „ 0 “, s egészsé
gesen jön e vissza ? E mellett szo
morú, kétkedő, aggódó lelkűk külö
nösen két kérdést vett fel gyakran : 
meddig fog tartani e háború ? s kié 
lesz a győzelem, ?

Az első kérdésre ma még nem 
tudunk megfelelni, s nem is tud senki 
e világon. De hogy a háború befe
jezésének elősegítése mindnyájunknak 
módjában áll, arra még visszatérünk.

A kétkedők a bizalmatlanok, kis- 
hitüek hánys '.or kérdezték tőlem: 
hiszed, hogy győzni fogunk ? Miben 
bízol ? Mindig azt feleltem: szilárdan 
hiszem, hogy győzni fogunk; bizom 
Isten után a magunk és szövetsége
seink erejében! Pedig oly sokan van

nak ellenünk I Ellenségeink táborában 
a legkülömbözőbb népfajok vannak 
képviselve; az orosz hadseregben a 
vad tatárok, a csúcsos süvegü kir
gizek melleit ott harcolnak ellenünk 
fajrokonaink, a szelíd finnek, a vo- 
gulok, osztyákok, cseremiszek stb. 
Eljöttek Afrikából, Algirből a barna 
arabok, eljöttek a fekete szerecsenek, 
megjelentek Keletindia bronzszinü la
kói, Ausztrália népei, elhozták Észak- 
amerikából a kanadaiakat stb. Szóval 
egész világ* van ellenünk I S mellet
tünk ? A török s a hatalmas német 
nép. Számra nézve tehát nagy kisebb
ségben vagyunk. De ez ne töltsön 
el bennünket félelemmel, mert pél
dául az ellenfél részén harcoló gyar
mati katonaságot nem tekinthetjük 
egyértékünek a sorhadsereggel: a fél 
vad, fél meztelen színes katonáknak 
nem nagy hasznát veheti az ellenség, 
az éghajlatot is nehezen bírják ki s 
ezért egy részüket már vissza is szál
lították.

S a háborúk sorsát nem az dönti 
e l: melyik részen lehet több szuronyt 
összeszámlálni. A hadsereg mennyi
ségénél sokkal fontosabb annak mi- 

! nösége, ellenfeleinket nem szabad le-
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kicsinyelnünk, de mégis elmondhat
juk, hogy a felszerelés, kiképzés, be
gyakorlás, élelmezés, fegyelem tekin
tetében a mi hadseregünk felülmúlja 
az oroszt, s még inkább felülmúlja 
a világ legkitűnőbb hadserege: a 
német I

Az anyagi dolgok mellett hatalmas 
szerepe van a háborúban a szellemi, 
erkölcsi tényezőknek is, az anyagi erő 
(hadsereg) mellett az erkölcsi erőnek. 
S ez az erkölcsi erő ami egyik fő 
erősségünk, bizalmunk egyik fő alapja, 
a jövendő győzelem egyik záloga.

Mikor a háború kitört, az oroszok 
minden áron arra törekedtek, hogy 
a német hadsereget verjék le ; az osz
trák-magyar hadsereget alig vették 
számításba; azt hitték oly gyenge, 
hogy könnyű lesz megsemmisíteni. 
Ezt a hitet a monarchia háború előtti 
állapota keltette bennünk, néhány év 
óta nehéz s válságos időket éltünk: 
az óriási drágaság s a nagy terhek 
súlyosan nehezültek a polgárság vál- 
laira, az ipar s kereskedelem pangott, 
a gazdasági élet sorvadt, a politiká
ban szenvedélyes harcok, párttusák 
folytak, s mig a magyar a magyart 
marta, az idegen nyelvű lakosság egy 
része a határainkon kívül lakó faj
rokonaihoz kezdett húzódni. Úgy lát
szott, hogy egyre hanyatlunk, gyen
gülünk. Ellenségeink biztosra vették, 
hogy a hadüzenettel itt teljes lesz a 
zavar, fejetlenség, felfordulás, tán 
belvillongás tör ki, az ország részekre 
szakad s ők nyugodtan bevonulhat
nak. Csalódtak 1 Nem így történt, A 
háború hírére, mint varázsütésre meg
változott minden; megszűnt az em
berek közt a faji, vallási és nyelvi
párt külömbség, megszűntek a politikai
harcok, kik ezelőtt mint ellenségek 
álltak szemben, most kezet nyújtottak 
egymásnak, legyőzték előítéleteiket, 
pártelveiket, önmagukat, s ki önma
gát legyőzi, erősebb, mint aki a leg
erősebb „kőfalakat. “ Lélekemelő napok 
voltak 1 A magyar nemzet „méltó lett 
régi nagy híréhez!“ Együtt voltunk 
valamennyien, mint testvérek, mint 
egy nagy család tagjai, egy érzelem 
hatott át, egy eszme lelkesített mind
nyájunkat: védjük meg a hazát. S 
mikor Kárpátoktól az Adriáig hangzott 
ismét a szózat: Talpra magyar! ment, 
sereglett, tódult mindenki, nem pa
rancsra, de önként, hogy dicsőséggel 
harcoljon ránktörő ellenségeinkkel. 
Azóta SU év múlt el, s azóta a ma
gyar nemzet óriási erőmegfeszítései, 
minden áldozatot szívesen meghozva
harcol, harcol a fél világ ellen, s z í
vó s  kitartással, s oly vitézséggel, hogy

katonái hősiességének hire már min- 1 
denhová eljutott, s még ellenségeink
ben is tiszteletet s becsülést ébresztett.

ím e! A magyar nemzetnek a kellő 
pillanatban ez a megtérése, komoly 
önlegyőzése, hazaszerető fellángolása, 
hatalmas erőfeszítése, lelkes kitartása: 
ez az az erkölcsi erő, amely a mi 
legerősebb támaszunk, s a győzelembe 
vetett reményünknek legbiztosabb 
alapja. S mi adja meg ezt az erkölcsi 
erőt s azt a lelkesedést s áldozatkész
séget, mely minden magyart eltölt? 
Az a tudat, hogy az említett kettőn 
kívül van nekünk még egy erős szö
vetségesünk ; ez a szövetségesünk ha
talmasabb orosznál, franciánál, hatal
masabb a nagy német népnél s a 
világ minden népeinél. Ez a szövet
ségesünk velünk volt a háború kitö
résekor, velünk van most is ; ott 
harcol velünk a Kárpátok hófedte 
bércein s a távoli nyugat csatamezőin, 
ott van tüzelve, lelkesítve a magyar 
katona diadalmas rohamainál, ott van, 
enyhülést, bizalmat csepegtetve a se
besültek szívébe, ott jár elfogott test
véreinkkel Szibéria véghetetlen síksá
gán, ott őrködik vigasztaló szavával 
az özvegyek és árvák fölött! Minde
nütt ott van ez a mi hatalmas szö
vetségesünk : az igazság! Igaz ügyért 
harcolunk! Ez a tudat, ez az érzés 
a mi legfőbb erősségünk I Mi ennek 
a harcnak nem voltunk okozói. Hogy 
e dúló háború, melyhez hasonlót nem 
ismer a világtörténet, a maga borzal
maival, pusztításaival, vérontásával s 
mérhetetlen szenvedésével reánk zú
dult, azért a teljes felelőséget Isten, 
az emberiség és a történelem itélő- 
széke előtt ellenségeinknek kell viselni.
S bűnük büntetését elfogják venni 
bizakodó reményeik meghiúsulásában, 
népük százezreinek, sőt millióinak 
pusztulásában, leveretésükben s a mi 
diadalunkban! Ha mindezt meggon
doljuk, lehetetlen a végső győzelem
ben nem bízni, remélni, hinni. Ezt a 
reményt, hitet fenntartani, ápolni, 
éleszteni s terjeszteni ma minden 
igaz magyarnak kötelessége! De ez 
még nem elég! E rendkívüli időkben 
a haza cselekedeteket, tetteket kíván 
tőlünk.

S mit kell tennünk ? A feleletet e 
kérdésre könnyen megkapjuk. Aki 
szép fővárosunk, Budapest utcáin jár, 
majdnem minden kirakatban láthat 
két képet; ugyanazt a jóságos, sze- 
lid arcú katonatisztet ábrázolja mind 
a kettő. Az első képen, fejét össze
kulcsolt kezére támasztva, buzgón 
imádkozik; a másodikon Íróasztala j 
előtt ül s szorgalmasan dolgozik. Hány

szor megállottám e képek előtt tisz
telettel, csodálattal, mintegy áhítattal 
szemlélve őket.

Mert az a szelíd arcú, imádságban 
és munkában búzgó ősz a legelső 
magyar ember: a király. A magyar 
király imádkozik s dolgozik! Az a 
magyar király, kit élte alkonyán is 
oly csapások sújtottak, melyek alatt 
az erős férfi is megtörik, ki az em
beri élet legmagasabb korát éli, mi
kor más már csendes nyugalomban 
tölti napjait, ki két ország ügyét- 
baját hordja vállain: ifjúi szorgalom
mal, szakadatlanul dolgozik tovább!

Nemes, magasztos példa, kövessük! 
Imádkozzunk s dolgozzunk. Mert a 
mai háborút nemcsak a harctereken 
vívják. A földműves, aki a mai ziva
taros időkben is úgy szánt-vet, mint 
békében, az iparos, ki cikkeit készíti, 
a kereskedő, ki azokat forgatja, a 
tanár, a tanító, ki az ifjúságot oktatja 
stb. mind harcol. Katonáink a harcme
zőn halálmegvető bátorsággal küzde
nek túlnyomó ellenségeinkkel; nekünk, 
itthonmaradt polgári embereknek leg
főbb kötelességünk, hogy teljes erővel, 
odaadással, szorgalommal dolgozzunk 
tovább, hogy a változatlan tovább- 
működést minden téren biztosítsuk, 
s a háború káros hatásait megszün
tessük. Ha ezt megtettük, hozzájárul
tunk a győzelem s a háború mielőbbi 
befejezésének biztosításához, a többit 
rábízhatjuk az erős Isten intéző kezére. 
Akkor ti anyák, kik gyermeket, öz
vegyek, kik férjet, gyermekek, kik 
szülőt vesztettetek e harcban, letöröl
hetitek könnyeiteket, megnyugodhat
tok, mert szeretteitek vére nem om
lott hiába, akkor e szentelt földből, 
melyet őseink ezer éven keresztül 
vérükkel öntöztek, nem fog egy talp- 
alattnyi se idegen járom alá kerülni, 
s akkor a háború romjain felépül 
az uj, virágzó, független, hatalmas 
Magyarország.

T á b o ri le v e le k .
Gyűjti : E. J.

Apa levele kis fiához a kórházból.
A harctéren nem volt idő és al

kalom az apai érzéseknek engedni. 
De mint kórházban fekvő sebesült a 
következő szívhez szóló levelet küldte 
kis fiacskájának :

Kelt dec. 2-án Friedland, 
Böhmen, Res.-Spital.

Szeretett drága kis fiacskám, fe
lejthetetlen kisded gyermekem!

Szomorú napjaimban írom neked 
ezen pár sor írásom, hogy tudassam
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veled, hogy néked is van kedves 
kis fiacskám a messze távolban édes
apád, aki szenvedett a háborúban a 
hazáért és kedves családjáért. Te 

• kedves kisded gyermekem, még csak 
2 esztendős múltál szept. 17-én, épp 
akkor, midőn édesatyád a háborúra 
készen állt, hisz tudom kedves kis 
ártatlan fiacskám, hogy te még mind
ezt nem érted és nem érzel még 
nagy szomorúságról, amelyben most 
élünk, de vannak jó szüleid, kik 
tudnak efelől neked sokat mondani, 
ha én édesatyád tán elpusztulnék 
ebben a háborúban. Majd csak a 
jó Isten a jó édesanyát nem fogja 
elvenni oldalad mellől, hogy egész 
árván tán nem fogsz maradni. Mert 
az én életem bizony, ha visszakerü
lök a kórházból, tán csak egy for
dulat lesz és így az én életem nem 
biztos, csak a jó édesanya marad
jon egészséges, aki téged oly nagy 
gonddal, fáradsággal, szenvedéssel 
felnevelt és csakis a jó anyai gond
viselés és a jó Isten segítségével 
tartotta fenn drága életedet. Majd ő 
el fogja mondani, hogyha nagy le
szel és ha már érteni logod, hogyha 
tán én meghalok a háborúba, hogy 
hol marad el a te édesatyád, aki 
érted kész lett volna bármit is ál
dozni. Fáj vérző szívemnek, hogy 
csak kevés időt tudtam veled örven
deni és mikor már tudtál járni és 
kissé beszélni, elrabolt tőletek ez a 
háború, tehát azért megnyugszom, 
mert a hazáért élni, halni, szenvedni 
kell. Kérem a jó Istent, segítsen 
vissza hozzátok, mert nem akarnék 
tőletek megválni, hogy örvendezhes
sek veletek kedveseimmel együtt 
hosszú életben és további boldog
ságban e földön.

Szeretett kedves egyetlen kis fiacs
kám, ezt néked írom emlékül. Mikor 
Galíciába értünk, kiszálltunk a vonat
ból szept. 27-én és onnan gyalog 
marsoltunk másfél hétig nyugatra 
Szandamét felé és azon keresztül 
az volt az első orosz város. Ott 
megháltunk egy nagy kolostorban 
és másnap tovább mentünk. Esett 
az eső. Ázva-fázva Varsó felé vettük 
az utat, ahol egy nagy cukorgyárat 
értünk, megrakodtunk cukorral s így 
tovább mentünk Varsó irányába.

Mikor közel értünk, hallottuk a nagy 
ágyú és puska dörgést, de azért 
nyugodt szívvel és bátor lélekkel 
mentünk tovább. Napnyugat táján 
bevezettek bennünket egy faluba és 
onnan fel djgy hegyoldalra és mikor 
a hegy közepére értünk, 16 ágyú 
lövést kaptunk, amire nem is gon
doltunk. Két nagy lombos fa volt 
ott, azok mentették meg életünket. 
Négyen megsebesültek és egy baj
társamnak a lábát törte el a golyó. 
Tovább mentünk, azt hittem el kell 
veszni és fohászt küldtem a jó Is
tenhez, csak most láthatnám kedves 
családomat és egy nagy erdőbe me
nekültünk, ott háltunk meg a szabad 
ég alatt, de biz én nem tudtam 
aludni, hanem könnyeim hullottak 
szemeimből kedveseimért, mint zá
poreső . . .  És mondtam magamban : 
hová lett az én, vagyis a mi szép 
nyugodt családi életünk, de elrabolta 
tőlünk ez a borzasztó háború a nyu
galmat.

Ez volt okt. 4-én.
Isten nevében vettük az utunkat 

tovább Varsó felé. Beértünk újra egy 
erdőbe, hogy azon átmenjünk a vé
szen, egyszer csak jött az ágyútűz 
és kellett menekülni vissza. Néhány 
nap egy faluban voltunk. Vasárnap 
reggel kijöttünk, az egész bataillon, 
mely állott ezer emberből. Mentünk 
300 lépésnyire, egyszer csak jön ránk 
a golyó zápor, azt hittük, el kell min
den embernek itt veszni, de halott 
nem lett egy sem, 19 en sebesültek 
meg. Ez volt okt. 18-án vasárnap 
reggel.

Sokon mentünk keresztül, azt csak 
életben lehetne elmondani. Ha a jó 
Isten haza segít, sokról sokat fogok 
mondani. Nov. 6 án megsebesültem. 
És most már arra kérlek kedvesem 
anyám, ezeket a sorokat tedd el ta
karítsd meg drága egyetlen fiacskám
nak, ha megéri, hogy eltudja olvasni, 
tudja meg szegénykém, hogy neki 
is volt édesapja, hogyha tán én nem ' 
tudnék neki mondani semmit sem, 
ha utóbb meg kell halnom, hogy 
tudja meg édes atyja hogylétét e 
drága kis fiacskám. Most már Isten 
veled kedves jó anyám, te hű fele
ségem, ha drága fiam megéri, hogy 
nagy lesz és ha kedve lesz neki,

csak taníttasd ki, amint már mond
tuk míg otthon voltam és kis fiacs
kámból nevelj hazafias férfiút és em
ber becsülő ember legyen belőle, 
mindenkit megbecsüljön, első sorban 
a jó édes anyát, aki őt oly sok szen
vedésen keresztül megóvta és oly 
sok éjszakát virrasztóit beteg ágya 
mellett velem együtt, de most már 
ez mind el volna feledve, csak a jó 
ég Ura segéljen vissza hozzátok, 
akkor újból boldogok leszünk és to
vább örvendünk a boldog családi 
körben az egyszerű csendes hajlé
kunkban, ahol 12 éven át oly mege
légedéssel folytattuk pályafutásunkat. 
És most már édes jó anyám tehoz- 
zád szólok. Köszönöm jóságos hű 
szívednek forró gondviselését, amit 
idáig irántam és kis fiam iránt tettél. 
Engedje a jó Isten, hogy még sok 
éven át hű gondviselőnk lehessél. 
Kedves hű feleségem Isten veled.

M. P.

Egy októberi töredék.
Megállottunk a sírjánál:

Földet szórtunk reája;
Ott volt velünk a harctéren 
S egy gránát eltalálta.

Szemeinkben rezgett a könny. . . 
Fájdalom és büszkeség 
Ügy átjárta kebleinket. . .
Én Istenem, most is ég!

Fájlaltuk, hogy nem lesz köztünk 
S büszkék voltunk reája,
Hogy a hű bajtárst közülünk 
Egy gránát eltalálta

Most nyugszik mélyen a földben, 
De a lelke nem pihen;
Bennünk munkál a hazáért. . .  
Nem érted, te idegen ?

KISS LAJOS sebesült,
a  troppaui kórházban.

A HARANGSZÓ terjesztésére be
gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban!

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 24
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Minden vasárnap!
A z  o lv a s ó h o z .

i »
Lapunk utolsó számában már kö

zöltük azt az elhatározásunkat, hogy 
a háború tartama alatt hetenként je
lenünk meg abban az időszakban is, 
midőn tulajdonképpen kéthetenként 
kellene megjelennünk.

Mi vezetett erre az elhatározásra,? 
Alighogy a naptárnak megfelelően 
megkezdtük a kéthetenkénti megjele
nést, egymásután jöttek a kérő meg 
sajnálkozó levelek. Innen is, onnan 
is jöttek az egyszerű, de nekünk na
gyon kedves és értékes Írások s el
mondták talán sok száz lélek kíván
ságát, azt, hogy ne maradjon el a 
Harangszó, hanem inkább jöjjön min
den vasárnap. „Most van rá a leg
nagyobb szükségünk, — írták az 
egyik faluból. Hiszen most nélkülöz
hetjük legkevésbbé vigasztalását, bá
torítását, meg okos felvilágosításait.“ 
Egy másik helyről új gondolatot tódí- 
tottak hozzá s felvették a kérdést: 
„hát ugyan egyáltalában, miért jele
nik meg tavasszal és nyáron csak 
kéthetenként a Harangszó ? Higyje el, 
tisztelendő úr, akik télen szeretettel 
olvassák, -azok nyáron is találnak az 
olvasásra időt, aminthogy mindennap 
esznek is, bár talán nagyobb sietség
gel!. . .  Csak jöjjön minden vasárnap! 
Legalább most, ebben a nehéz, szo
morú időben ne hagyjon minket cser
ben, a mi meghitt jóbarátunk: a 
Harangszó /“

A jó Isten áldja meg a levelek íróit, 
meg azokat a névtelenség homályá
ban maradókat, kik oly kedves, me
leg beszéddel biztatgattak minket. 
Most csak annyit mondunk, hogy 
sok munkánk között nekünk nagyon 
drága az ő ragaszkodásuk és biztatá
suk ! Szavaikból kihámoztuk az igaz
ságot s magunk is arra a meggyőző
désre jutottunk, hogy ebben a nehéz 
időben nem szabad megállnunk, nem 
szabad a mi kis harangunk csendü
lését még akkor sem nagyobb idő
távolságokra elhagynunk, ha ez volt 
is előzetes megállapodásunk, hanem 
inkább többször, erőteljesebben kell 
hívnunk, imádságra kell buzdítanunk, 
vigasztalnunk, erősítenünk kell!

Nem hárítjuk el magunktól a kö
telességet ! Nem takarózunk a kénye
lem takarójával. Nem hivatkozunk 
megállapodásokra. Tesszük köteles
ségünket s megzörgetjük a házak és 
szívek ajtaját minden vasárnap! Fo
gadjátok szívesen! És ne felejtsétek, 
hogy a telketek javáért zörgetünk.

Egyedül azért!
De vájjon, hogyan oldjuk meg az 

így előálló nehézségeket ? Különösen 
pedig, hogyan lesznek az olvasók az 
előfizetési pénzükkel ? A kérdést na
gyon .egyszerűnek látjuk. Évenként 
35 szám Harangszó jelent meg, tehát 
az évi 2 koronáért, vagy 2 korona 
50 fillérért mindenkinek 35 szám járt. 
Persze egy egész esztendőre elosztva. 
Most mindenkinek valamivel előbb 
jár le az előfizetése. Előbb telik le 
a 35 szám. Tehát előbb kell az elő
fizetést megújítani. Október helyett 
talán augusztusban. Ennyi az egész. 
Ha lejárt olvasóink előfizetése, majd 
értesítjük.

Ismételten most csak arra kérjük 
az olvasót: fogadja a Harangszó 
minden vasárnap megjelenő számait 
szívesen s olvassa azt lelke meg
nyugvására !

Arra is kérjük olvasóinkat: küld
jék lapunkat a kórházakba, adakoz
zanak erre az igazán magasztos célra, 
hogy sok-sok helyre vihessen vigasz
talást, bátorítást a Harangszó!

íme jön a vigasztaló.
Irta : Fábián Imre.

Ha valamikor ezekben a mostani 
nehéz napokban kell felcsendülni 
Ézsaiás próféta szavának: Vigasztal
játok, vigasztaljátok az én népemet. 
A nem szeretem napok a legtöbb 
házba beköszöntöttek, a keserűség 
pohara sok hajlékban kicsordúló fél
ben van. Igazán itt van hát az ideje, 
hogy, akik nem emberi, de isteni 
erővel gazdagok, azok mondjanak 
Jeruzsálemnek kedve szerint valókat, 
hirdessék, hogy betelt az ő szenve
désének ideje s jutalmat vesz az 
Úr kezéből.

Csakugyan a múltban is azt ta
pasztaltuk, hogyha a jó napokban 
megkeményedik az emberek szíve, 
ha a világ lármájában süket fülekre 
talál az embernél az Isten beszéde, 
a szomorú napokban tárt karokkal 
fogadja mindenki a vigasztalót, aki 
a foglyoknak szabadulást hirdet. Vágyó 
lélekkel veszi az ember azt az Igét, 
amely éles, mint a kétélű tőr, hogy 
bűneink hajtásait lenyesegesse, de 
amely csodabalzsam is, egyedül al
kalmas arra, hogy a megtört szívet 
a Krisztus vérével meggyógyítsa.

A múlt mutatja azonban azt is, 
hogy mikor a lélek az egyedüli Vi
gasztaló számára a legalkalmasabb, 
akkor van legjobban kitéve a kisértő 
tőrvetéseinek is. Aki elég gyorsan,

határozottan nem fogadja be házába, 
szívébe vendégül Jézust, az áldozatul 
esik az emberek gonoszságának, a 
sátán tőrvetésének. E2t mutatja az 
itt következő történet:

Egyik dunántúli kisközségben pár 
héttel ezelőtt megjelent egy jól öltö
zött, nagyon barátságos jólelkü úri 
ember. Megmondta a nevét már a 
falu határán azoknak, akikkel talál
kozott. De nem annyira a neve ra
gadta meg a hallgatók figyelmét, 
mint inkább az a jelentése, hogy. őt 
a magyar királyi minisztérium küldötte 
ki országszerte, hogy a népet e nehéz 
időben vigasztalja.

Egyenesen a bírót kereste fel, aki
nek talán okmányait is felmutatta, 
de azután meglátogatta a község 
vezetőit és olyan szépen tudott be
szélni, olyan jólelkü volt, hogy nagy 
volt a minisztérium jósága miatti 
öröm.

De hogy a vigaszból mindenki ki
vegye részét, a kisbiróval bejárta a 
falut. A kisbiró dobolt ő meg kiáltotta, 
hogy a szegény népet vigasztalni 
jött a magas kormány megbízásából.

Kell-e mondanom, hogy alig maradt 
valaki otthonában, mindenki elment a 
kitűzött helyre, különösen mikor azt is 
megígérte, hogy mindenféle kívánsá
gukat előterjeszti a minisztériumnál.

Végül annyira megszerették, hogy 
az se lepett meg senkit, hogy a kór
házak, szegény árvák, özvegyek javára 
gyűjtést rendelt. Nem volt válogatós, 
elfogadott pénzt, de babot, kukoricát 
is, mert a szegényeknek minden jól 
esik. Mikor aztán a vígasztalás ere
jéig a zsákok megteltek, akkor odább 
állott s a nép csodálkozott, hogy 
másutt nem mutatkozott a vigasztaló. 
Sőt még azt sem akarták elhinni, 
hogy egy közönséges csalóval volt 
dolguk, aki csúnyán rászedte őket.

A szomorú napokban szükségünk 
van csakugyan a vigaszra, de nem 
ilyen vigasztalásra. Nyissúk meg szí
vünket az Úr igéje előtt, hogy abban 
találjunk igazi vigaszt. Az Úr azt 
ígérte: elküldöm a Vigasztalót, ki 
minden igazságra elvezérel titeket. 
Azt keressük!

Nincs a földön olyan vigasztaló, 
aki olyan szépen mondaná: Jöjjetek 
én hozzám mindnyájan, kik megfá
radva és megterhelve vagytok, én 
megnyugosztalak titeket.

Azért az apostol szavaival zárom 
soraimat: A ti ellenségtek a sátán, 
mint ordító oroszlán széjjel jár, ke
resvén, akit elnyeljen. . .  neki ellene 
álljatok. Vigyázzatok és imádkozzatok, 
hogy kisértetbe ne essetek!
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L evél a s z e r k e sz tő h ö z .
Igen tisztelt Főtisztelendő úr 1

Éber figyelmünk minden idegszálun
kat megfeszíti e történelmi nagy napok
ban. Idegzetünk feszült, — mint a 
felhangolt hegedű húrjai. Nem  ̂tud
hatjuk, messze vagyunk e még cé
lunkhoz, vagy közel, nem tudhatjuk 
mikor derül reánk egy szebb élet haj
nala, nem tudhatjuk mennyi áldoza
tot kívánnak még tőlünk és nem 
tudhatjuk, mit hoz a legközelebbi 
pillanat. De tudjuk, hogy a végső 
győzelem a mienk lesz, tudjuk, hogy 
ezt a háborút nem az nyeri meg, aki 
a legnagyobb embertömeggel rendel
kezik, hanem a szellemi erő. Ha nem 
így volna: már rég elsodort volna 
bennünket az ellenséges túlerő em
beráradata. Németországot jelenleg 
fegyverrel megverni nem lehet és nem 
lehet minket sem, mert Németország 
szövetségesünk. Ha a germán nép 
múltjába tekintünk, bámulattal lát
hatjuk: mi tette ily naggyá, legyőzhe- 
tetlenné és megtudjuk, mi emelte ily 
rohamosan a legnagyobb kultur nem
zetek közé. A vallás, a germán nép 
nagy hite, munkaszeretete és a ger
mán nép sok-sok oly nagy fia, mint 
például a vaskancellár. És míg a fran
cia kultúrába, a fényűzés, a pompa, a 
kényelem és az erkölcstelenség mérge 
vegyült; ezalatt a germán nép kime
ríthetetlen buzgalommal és istenbe 
vetett hittel észrevétlenül föléjük emel
kedett. Németországban, — nem ide 
számítva a földi javakat — nincs alsó 
néposztály 1. . .  A német nép köteles
ségtudó, tetterős és a legkisebb mű 
veltség is vetekszik középosztályunk
kal. Ne elégedjünk meg azzal, hogy 
mi protestánsok e téren úgyis legelői 
járunk hazánkban, hanem azon le
gyünk, hogy német testvéreink pél
dájára egy boldog, irigylésre méltó 
nemzetet alkossunk magunkból és e 
magasztos munkában részt vegyen 
mindenki. Még több tudást több aka
raterőt kell a lelkekbe plántálni az 
erre hivatott egyéneknek és intézmé
nyeknek, hogy Luther tanaiból itt is 
egy boldog kulturnemzet növekedjen... 
Főtisztelendő urunk áldásos munkája, 
már bevillantott és enyhe sugarakat 
vetett a homályos szobákba. A „Ha
rangszó“ jóra inti a lelket, megked
velted a munkát és imádni tanít, 
imádni az U rat! Szép így az erőket 
koncentrálni, szép az erőket boldo
gulásunk előmozdítására fölhasználni, 
szép bevilágítani oda, hol még sötét
ség van, szép a fáradságot nem is-

«
merni és szép a n^unka gyümölcsét 
mosolygós, egészséges pirossággal 
látni a fán. Sokan nem tudják még: 
milyen jó és milyen könnyű boldog
nak lenni. De majd eljő a kegyetlen 
viharok hazájába a békesség. Ünneplő 
emberi nyájak özönlik el az utcákat, 
a tornyok kórusa harangszájakkal 
ércdalt zeng, uj ruhák büszkélkednek, 
virágok pompáznak és Isten kegyel
méből a béke szelídsége úszik a le
vegőben ..  . Újjászületésünk örök em
lékünnepe marad ez a nap. ..  Mily 
szép lesz a békesség, mily kedves 
lesz a munka, mekkora kedvvel 
fogja forgatni a kéz szerszámjait, az 
elme mily szívesen fárad, a lélek mily 
örömmel szárnyal; milyen boldogító 
lesz a szorgalom, mily büszkeség 
lesz minden eredmény és mekkora 
gőg egy uj gondolat.

Elkészülünk az ünnepre, elkészü
lünk a munkálkodásra, elkészülünk 
jóltevő terveinkkel és mindenkinek 
tömörülni kell a táborba, mely hivatva 
lesz békés fegyverekkel vívni örök 
diadalt. És hasson át mindenkit az 
a tudat, hogy egy óriás gépezetnek 
vagyunk parányi kis csavarja; de 
minden kis csavar szükséges, hogy a 
gép megállás nélkül működhessen...

Sok szépet, sok hasznost várunk 
még a Főtisztelendő úrtól is és én 
tudom, hogy megkapjuk. Hittel, biza
lommal maradok: >.

1/5-ik Katonai mozgókórház, 1915.
!V/1°- igaz híva

Győrije György.

Rrva k is lány dala.
Tavasszal jött volna érteni a párom.
Jó Istenem, most már hiába várom. 
Meghalt az én reménységem,
Egy öldöklő csatában.
Pedig mindig imádkoztam.
Hisz — folyton visszavártam,
Még sem jött meg, — ott maradt 
Szerbiában.

Csak azt tudnám, hol van sírja megásva. 
Hadd borulnék bánatomban reája. 
Nincsen mostan árvább nálam,
Ezen a nagy világon.
Nyugalmáért imádkozom,
Hisz hazánkért vérezett 
Az én párom.'

Dalosmadár keressed fel a porát,
Dalolj el ott egy vigasztaló nótát.
Mondd meg neki, könnyezetlen 
Nem szállt alá a sírba,
Mert az a kis barna lányka 
Örökre szívébe zárta,
Aki várta virágos,
Szép tavaszra.

Szabó Gyula.

Hogy bánnak az orosz 
hadifoglyokkal?

Erre a kérdésre, mely különösen 
mostanában tömérdek magyar csalá
dot kínoz, lehetőleg megnyugtató fe
leletet ád egy Hollandiából származó 
tudósítás. A tudósítónak egy nyugat
szibériai orosz újság került kezébe, 
mely az Akmolinszki kormányzóság
ban jelenik meg, ahol sok magyar 
katona is van rabságban. A szi
bériai orosz újság közli az Akmolinszki 
kormányzónak a foglyokkal való 
bánásmód dolgában a lakossághoz 
intézett rendeletét, mely a következőket 
tartalmazza:

A foglyok nem saját jószántukból, 
hanem hazájuk hívó szavára, úgy, 
mint a mi népünk is, sorakoztak 
annak védelmére. Hála legyen a 
Mindenhatónak, hogy ez emberek 
élete megmaradt s hogy a nagy or
todox Oroszország fogságába jutottak. 
Az orosz nép sokkal nemesebb szívű, 
minthogy e szerencsétlen emberekkel 
szemben boszura gondolna. Ne fo
gadjátok a hozzátok küldött foglyokat 
mint ellenséget. Hisz a legnagyobb
részt csendes, békeszerető emberekről 
van szó s csak a szükség kényszerítő 
hatása folytán támadtak az orosz 
nemzet ellen. Legyetek hozzájuk ba
rátságosak, ne hagyjátok szenvedni 
őket, godoljatok ti fiaitokra.

Nagy fejedelmünk, a császár őfel
sége, különös kegyképpen fölmentette 
e foglyokat minden kényszermunka 
teljesítésétől s így jogukban áll nekik 
önkényesen, tetszésük szerint munkát 
vállalni. Sok közöttük az ács, aszta
los, kovács, bádogos, szabó, cipész. 
Ha a foglyokkal barátságosan, em
berségesen bántok, ha nem fogjátok 
őket elnyomni, igen sokat tanulhat
tok tőlük.

A foglyok házaitokban nyerjenek 
elhelyezést, mint családtagok, minde
nütt a rendelkezésre álló hely ará
nyában, de csak oly házakban, hol 
férfiak is laknak. A katonai felsőbbség 
a foglyok eltartásáért külön pótlékot 
is fog fizetni s a ti gondotok legyen, 
velük megegyezésre jutni élelmezé
süket illetőleg.

Istennek legyen hála, a múlt esz
tendei jó termés következtében a 
tartomány sok fölösleges élelmiszer 
fölött rendelkezik, van elegendő ga
bona, kenyér, zöldség, takarmány s 
mind igazán olcsó árban.

Minden háztulajdonos, ki a meg
határozott állami díj fejében foglyokat 
vesz házába, köteles azt a község



190. HARANGSZÓ. 1915. április 25.

polgármesterének azonnal jelenteni, 
úgyszintén minden betegséget, vagy 
ha a fogoly az éjjelt nem töltené 
szállásán, haladéktalanul bejelenteni.

Végül, hogy az esetleges panaszaik 
orvosolhatók legyenek, a foglyok 
maguk között községenként egy-egy 
tisztet választanak, kik minden rajtok 
esett sérelmet jelenteni tartoznak.

Időről- időre a foglyok életének szem- 
meltartására a kormány biztosokat 
fog kiküldeni, kiknél a mindenkori 
panaszok is bejelentendők.

Neferof, kormányzó.

A világháború eseményei.
Az utóbbi napokban a sajtóban 

többször előfordult a béke emlegetése. 
Természetesen a békétől, illetőleg a 
békekötéstől ma még igen távol állunk. 
Hogyha az ellenfél belátja, hogy min
ket országaiból kiszorítani nem bir, 
s mi mai fölényünket végkép meg
tartjuk s ha ezenfelül Szerbiában is 
elértük a szükséges eredményt: csakis 
akkor lehet szó a békéről. Egyébként 
is a közel múltban

a Kárpátokban

reményeink valóra váltak. Az oro
szoknak a kárpátokban körülbelül 
márc. 26. óta tartó offenzívája az 
egész arcvonalon megállóit. Midőn 
az elkeseredett húsvéti harcokban az 
ellenfél részéről a Labore és az On- 
dava völgyben nagy erővel megkísé
relt áttörés meghiúsult, az ellenség 
Erdős Kárpátokban az uzsoki szoros 
mindkét oldalán próbált meg újabb 
előrenyomulást. Itt is az oroszok 
minden támadását az ellenség nagy 
veszteségei mellett visszavertük. Az 
uzsoki szorostól északnyugatra a 19. 
és 26. számú vitéz magyar gyalog
ezredek az oroszok által elfoglalt 
hadállást támadásukkal egész kiter
jedésben elfoglalták. Most a Kárpátok 
arcvonalán a legtöbb terepszakon csak 
tüzérségi harc folyik.

A francia harctéren

a szövetségesek vagy visszaszorítani 
vagy éppen áttörni s összecsiptetni 
igyekeztek a német vonalnak azt az 
ékét hurkát, mely a balszárnyra Szt. 
Michiel felett legmeszebb nyúlik bele 
a francia területbe. De semmi ered
ményt sem értek el. A Maas és Mosel 
között a harc folyik. Az Essey-Flirey 
ut mindkét oldalán a németek ellen 
intézett támadás az úttól nyugatra 
meghiúsult, mig tőle keletre szurony
harcra került a sor, melyben a né
metek kerekedtek felül. A Vogézekben 
Schneptenrietkopf ellen intézett francia 
előretörés is kudarcot vallott.

A Dardanelláknál

is teljesen negativ maradt az entente 
törekvése természetesen nagy vesz
teséggel kapcsolatban. Viszont a né
met vizalatti hajók blokádja egyre 
nagyobb eredményeket tud felmutatni. 
Egyszóval nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy a lefolyt héten eddigi fölényün
ket minden soron megtartottuk.

Egyéb hírek.

A Novoje Vremja Írja, hogy Witte 
gróf, a nem rég elhunyt orosz állam- 
férfiú, kevéssel halála előtt a Kárpá
tokról ekképen nyilatkozott: A Kár
pátok birtokától függ a szlávok előtt 
való tekintélyünk, sőt egész helyze
tünk a Keleten. Aki erősen áll a 
Kárpátokban, annak hatalma biztos 
úgy a Balkánon, mint az egész Ke
leten. — Kopenhágából írják : Annak 
győzelmi mámornak, amely Oroszor
szágot Przemysl elestekor elfogta, fel
tűnő kijózanodás lett a vége. A ve
zető orosz politikusok már világosan 
látják, hogy azok a nagyratörő kö
vetkeztetések, amelyeket Przemysl 
átadásához fűztek, nemcsak nem kö
vetkeztek be, hanem hogy az az első 
hatalmas lökés, amelyet az oroszok 
az ember és muníció-anyag megve
tésével megkíséreltek, tökéletes ku
darcot vallott. — Francia lapok egy 
idő óta azt híresztelik, hogy Ausztria és

Magyarország Oroszországgal külön 
békét akar kötni. (Talán Oroszország 
kívánja a békét ? Mi nem 1) — Zemp- 
lénmegye községeiben összezsúfo
lódott a határmenti harcok miatt a 
lakosság. Erre meglátogatta a falva
kat a legszomorúbb halál: a gyer
mekhalál. Egyre-másra pusztultak, 
sorvadtak a gyerekek, mire Sándor 
János belügyminiszter kiküldötte a 
kassai áll. gyermekmenedékhely fő
orvosát Zemplénbe, ki a rosszul táp
lált, beteg gyermekeket az állami me- 
dékhely gondjaiba vette. 638 gyere
ket tettek vonatra Tőketerebesen s 
onnan tovább szállították. Miskolcon 
a társadalom szine-java várta és fé
nyesen megvendégelte a szülői haj
lékból kivert gyerekeket. A gyermek
szállításról tudomást vettek a vasúti 
vonal mentén levő községek és amerre 
a vonat ment, százak meg százak 
várták az apróságokat. Meleg szere
tettel teljes jelenetek játszódtak le az 
egyes állomásokon. 80 gyermeket 
Miskolcon hagytak. A jászárokszállá
siak 180 gyermeket vettek át. Hat
vanból 5 vagont indítottak útnak Szol
nok felé, hogy a jászsági gyermek- 
telepnek is juttassanak a kis népségből. 
Ugyanez a jelenet megismétlődött 
Aszódon, Gödöllőn és mire a vonat 
Rákoscsabára ért, a várakozó több 
mint száz magyarnak nem jutott gye
rek. mert a megmaradt 31 súlyos 
beteg apróságot a kisérő orvos nem 
adhatta háziápolásra. — Az Aftenpos- 
ten haditudósítója irja : Az utóbbi 
napok legfontosabb eseménye az egész 
kárpáti fronton a Tucholkától északra 
fekvő Zvinini magaslat elfoglalása 
volt. A magaslat elfoglalása azért igen 
fontos esemény, mert ez uralja az 
Opor völgyéből kiágazó vasúti vona
lat. Most már könnyű lesz az egye
sült osztrák-magyar-német seregnek 
a Sztrij felé vezető vonal ellen is fel
venni a küzdelmet. A Zvinini magas
lat elfoglalása igazolja egyrészt az 
osztrák, de különösen a magyar ka
tonák páratlan vitézségét, másrészt 
azonban az orosz hadvezetőség meg
gondolatlanságát.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .

Gyászrovat. Evang. egyházunk kipró
bált, derék munkása dőlt sírjába. Lágler

Sándor  nyug. ev. lelkész, husvét első ünne
pén élete 72-ik évében átadta lelkét teremtő 
Istenének. Míg élt, buzgó munkása volt az 
Úr anyaszentegyházának! Ádott legyen 
emlékezete!

Súlyos csapás érte P olgár Já n o s  mesz- 
leni ev. lelkészt. Felesége Bihl Johanna, 
élete 64-ik évében elhunyt. Gyöngéd lelkű, 
vallásos hitves és jó édesanya költözött 
el benne a minden halandók útján. Áldott
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legyen emlékezete! Gyászoló övéivel le
gyen Isten vigasztaló kegyelme !

Egy hős katona egyházszeretete.
Q ayer E n d re  a háború kitörésekor vo
nult be a 83-ik gy. ezredhez mint tartalé
kos kadett. Ezredével fölvonult a hires 
Lublin alá és az ottani harcokban vitéz 
vasi ezreddel együtt küzdött a népszabad
ság eltiprói ellen. Hogy igazán vitézül küz
dött, annak bizonysága az, hogy mikor 
megsebesült, zászlóssá léptették elő és 
azonkívül írásbeli dicséretet is kapott. A 
megsebesült zászlós akkor hazajött szülői
hez, ahol gondos ápolás mellett vissza-' 
nyerte ismét egészségét. Azután bevonult 
ezredéhez, ahol egy gépfegyverosztag pa
rancsnokságával lett megbízva és ilyen 
minőségben vonult ez évi január elején 
hazánk védbástyájához, a Kárpátokhoz. 
Ott küzdött azután igazi vas akarattal, 
később már vérhasban megbetegedve mind
addig, míg testben teljesen elgyengülve, 
kórházba nem küldték.

A Kárpátoknál való küzdelem február 
2-án olyan feladat megoldása elé állította 
a vitéz zászlóst, mely megpróbálja a vér
beli katonának tehetségét is, t. i. vissza
vonulást fedezett gépfegyver osztályával. 
Isten segítségével feladatát fényesen oldotta 
meg, amelynek jutalma lett az I. oszt. vi
tézség! érem.

Azután kórházba került, de útközben is 
hazalátogatott és ekkor nyilvánította lel
késze azon elhatározását: mivel a jósá
gos Isten engem már két Ízben megsza
badított olyan veszedelemből, amelyben 
csak egyedül az ö kegyelme tarthatja 
meg az embert, azért a vitézségi érem 
után nekem járó illetéket a sárvári evang. 
templomnak hagyományozom, hogy abból 
egy nevemre szóló alapítvány létesítessék.

Adja a jó Isten, hogy a hős zászlós a kitün
tetés látható jelét minél tovább viselhesse. Jó 
szívének emlékét pedig a sárvári evang. 
egyház alapítványával együtt örök időre 
hálás kegyelettel fogja megőrizni

Vallásos estély. A váci ev. egyház 
legutóbb tarto tt vallásos estélyén Varsányi 
Mátyás budai II. lelkész tartott előadást „a 
lelki tényezők a háborúban“ címen. A 
templomot egészen megtöltő közönség fe
szült figyelemmel, igen nagy érdeklődéssel 
hallgatta a tartalmas szép előadást. Ugyan
csak nagy élvezettel hallgatták Martin 
Anna kellemes szoprán hangon előadott 
gyönyörű éneket. Luigi Lucci, egyházi éne
ket és Mendelson „Paulus“ áriáján k ívü l: 
Győzhetetlen én „Kószálom“ kezdetű Rá
kóczi imáját is énekelte műsoron felül. A 
műsor egyébként 12 pontból állt: Borbély 
Andor, Cseh Irma, Késmárszky Kálmán, 
Sulyok Helén és Szuchovszky Jolán pol
gári iskolai tanulók alkalmi költeményeket 
szavaltak, két Áchim vers különösen nagy 
tetszést aratott. Befejezésül Sommer Gyula 
lelkész imádkozott.

Gyülekezeteink és a háború. Már a
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

K isfa lu d ró l 100 p é ld á n y t „nagypénteki 
és húsvéti üzenetet“ küldtek az iskolás- 
gyermekek egyik tábori lelkészünk kezéhez. 
A füzetek költségeire adakoztak: az isko
lások 4 K 36 f, Gacs Ferencné 1 K, Pfá- 
hul Mariska 60 f, Kovács Antalné 60 f, 
Király Gizella 1 K. Összesen 7-56 f.

Som lószőllös. A honfiúi és honleány! 
kötelességérzésnekvszép példáját adta Som- 
lószőllős községe, a midőn a harctérre vo
nultak itthon maradtainak segélyezésére 
1320 koronát gyűjtött és küldött el a had- 
segélyző hivatalhoz. Sebesült katonák ré
szére Rónai Ilonka s Rónai Milike, Gubics 
Ilonka, Bodics G. Mária, Németh Ida, Far
kas Szidónia, Gubics Ida, Szabó Eszter és 
Varga L. Ida lelkes leányok 210 drb kü
lönféle fehérneműt; Seibner Gyuláné umő 
és Lachman Gizella pedig 95 drb vánkost 
huzatokkal ellátva gyűjtöttek s szállítottak 
el a hadvezetőséghez. Hadban küzdő vitéz 
harcosaink részére pam utra gyűjtöttek 48 
K 28 f. Pál Juliska, Badics G. Mária, Kató 
Lina, Barkó Böske, Gubics Ilona, Szőke 
Böske hajadonok. Ehhez járult az ev. nő
egylet 12 koronával. így összegyűlt 60 K 28 
f, melyen pamut és haskötő anyagok vá
sároltván, Rónai Ilonka és Milike vezetése 
mellett nevezett honleányaink nagy szor
galommal csakhamar fel is dolgoztatván, 
eredménykép 24 hósapka, 12 pár érmele
gítő, 4 pár keztyü, 4 p. térdvédő és 14 drb 
haskötő részben kiosztatott a helybeli hadba 
vonultak közt, részben elküldetett Bpestre 
a Hadsegélyző-Hivatalhoz.

Vitéz harcosaink, valamint az elesett 
hősök özvegyei s árváinak karácsonyi 
öröméhez iskolás növendékeink 34 K 60 
fillérrel járultak. Két ízben volt már élel
miszer s pénz gyűjtés szép sikerrel a de- 
vecseri és jánosházi kórházban levő se
besültek részére.

A kissom lyói anyagyülekezet tagjai — 
a lelkész buzdítására — a galíciai evang. 
menekültek részére 50 koronát gyűjtöttek, 
a melyhez adakoztak: Tompa Mihály 10 K, 
özv. Boda Józsefné 4 K, Mórocz Sámuel 
h. tanító, Boros Sándorné, Varga Dénesné, 
Tompos József, Mórocz Istvánná, Jugovits 
Lajos, Szabó Antalné 2—2 K, Benedek Já- 
nosné, Velekei Pálné 1 20—120 K, id. Varga 
Samuné, ifj. Varga Samuné, BannyóLajosné, 
Baranyai Feriné, Pécz Sándorné, Porkoláb 
László, Hegedűs János, Hajas Anna, özv. 
Zsigmond Lajosné, özv. Koppányi Imréné, 
Hegedűs Antal, Rechnitzer Eszter, Tompa 
Lajos 1—1 K, Tompa István, Tálos József, 
Nováki Lajos, Balázs Kálmánná 60—60 f, 
Németh Károlyné, Kutasi Andrásné, Horváth 
Sándorné, özv. Horváth Károlyné, Szabó 
János, Tömböl Sándorné 40—40 f, özv. 
Kiss Józsefné 36 f, Csizmazia Józsefné 34 
f, Németh Istvánná, Horváth József szőke 
3 0 -  30 f, Franki Berta, Varga Jánosné 
20—20 f, Király András 10 f.

Borgátán a galíciai evang. menekültek 
részére adakoztak : Kovács József, Koczor 
Kálmán 2—2 K. id. Varga Sándor, Barta- 
kovics József, Szőr János, Somogyi János, 
Böröc József, H. Varga József, Böröc Sán
dor, Böröc Pál, Tóth Lajos, Sebestyén 
Károly, Hegedűs Sámuel, Samu Ferenc 
1—1 K. Hegedűs István 80 f. Szekér Ist
ván, Czirfusz József 60—60 f. Somogyi 
Antal, Tóth Sándor 50—50 f. Somogyi 
István, Böröc István, Somogyi Ferenc, 
Varga Kálmán, Kiss Mihályné, Kiss Józsefné, 
Varga Elek, Horváth Gyuláné, ifj. Tóth 
Józsefné, id. Tóth József, Gőce József, 
Gőce Ferenc, Samu Lajos, Tóth János, 
Böröc Ferenc, Tóth Ferenc 40—40 I. H. 
Varga István, Péter János, Takács Ferenc 
30—30 f. Somogyi József, K Varga József, 
K Varga István, ifj. Varga Sándorné, Varga 
Gyula, Fodor Istvánné, Varga Jánosné, 
Samu Istvánné, Varga János, Németh Mik
lós, ifj. Samu Ferenc, Várkonyi Gáborné, 
Varga Gábor, Gőce István, Várkonyi Jó

zsef, Tima József, Tima Gergely 20—20 f.
Lajoskomáromban a galíciai menekül

teknek adakoztak a következők: Hofbauer 
Józsefné Lajoskomárom 10 K. Reizinger 
Mártonná, Szakács György, Schnitz Lő
rinc, id. Czéh György 5—5 K. Reizinger 
Györgyné, Hofbauer Pálné 4—4 K. Sze 
merei Pálné, id. Czéh Istvánné, Csulik 
József 3—3 K. Czéh Andrásné, Wieland 
Mártonná, Csulik Györgyné, Szabó Istvánné, 
Macher Györgyné, Meidlinger Jánosné 2—2 
K. Wanderer Márton 1 K. ifj. Szaller Jó
zsefné, Kosiczki Mihályné 60—60 f. Össze
sen 6L20 K. Gárdonyi Mihály (Balatonbo- 
zsok) küldött a harcban megvakultak ré
szére 2 K, a harcban elesettek özv. és ár
váinak 2 K.

A kissomlyói anyagyülekezet iskolája
március 15 -két szépen sikerült ünnepély 
keretében szentelte meg. Buzgó egyházi ének 
és a lelkész imája után Mórocz Sámuel ta
nító ismertette a gyermekekkel és a szép 
számban megjelent érdeklődő közönséggel 
március 15-ének jelentőségét. Utána haza
fias költemények és énekek szavalása és 
előadása következett. Az énekek között 
szerepelt Szalay Mihály gyékényesi lelkész 
nótás könyvének egyes szóló és alkalomra 
énekei is. amelyek úgy tartalmuknál, mind 
szép előadásuknál fogva nem egyszer köny- 
nyeket csaltak a jelenlevők szemeibe. Az 
ünnepélyt a lelkésznek a gyermekekhez és 
a közönséghez intézett buzdító beszéde és 
a Hymnus eléneklése zárta be. Délután 2 
órakor pedig közkívánatra a hegyen fekvő 
„Királykőhöz“ vonult fel az iskolás gyer
mekek serege, ahol a nagy számban és val- 
láskülömbség nélkül megjelent községi la 
koság általános tetszése mellett mondták 
el még egyszer verseiket és zengték el a 
szebb énekeket. Ugyanezen gyülekezetben 
a böjti időszak kezdete óta minden héten 
pénteken délután 4 órakor fegyvereink dia
daláért és a háború szerencsés befejezé
séért tartatnak külön isteni tiszteletek, 
amelyek mind igen nagy látogatóságnak 
örvendenek.

A pápai gyülekezet leányegylete nagy
közönség részvételével tarto tta  meg m ár
cius 15-iki ünnepségét, melyen az ünnepi 
beszédet Endreíly János lajoskomáromi lel
kész, lapunk munkatársa tartotta.

A kiskőrösi evang. gyülekezeti nő
egylet március hó 7-en tartotta évi ren
des közgyűlését, melyen az elnökség be
számolt a nőegylet 1914. évi tevékenységéről. 
Mint eddig, most is alapszabályaihoz híven 
a vallásosság ébrentartásán, fejlesztésén 
munkálkodott, szegényeket istápolt, segélyre 
szorult egyházakat, evang. intézményeket 
segélyezett.- Karácsonykor 23 szegénysorsú 
iskolásgyermeknek meleg ruhát adományo
zott, a confirmandusok között 25 drb. bib
liát osztott szét. A nöegylet céljai közé 
tartozván többek között a templomi felsze
relések hiányának pótlása is, így újjá épült 
templomunkba elhatározta a nőegylet az 
úrvacsorái térdeplő kipárnázását és egy dí
szes csillár beszerzését. Csendes munkál
kodásunkat azonban a hazánkra nehezedő 
súlyos idők más irányú tevékenységre is 
serkenték s így az elmúlt év II. fele óta 
a háborúval kapcsolatos dolgokkal is fog
lalkoztunk. Hazafias érzéssel s embersze
retettel áthatva kimondta a nőegylet, hogy 
a hadbavonultaknak gondozására szorult 
gyermekeiről erkölcsileg és anyagilag gon
doskodni fog ; a katonák helyben lakó és 
szűkölködő családjairól is gondoskodik s 
ezek segélyezésére nyomban 250 koronát 
ajánlott, 100 kor. értékű pamutból hósap-
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kákát, térd- és csuklóvédőket kötöttek a 
nőegylet tagjai. Ezen szeretetmunkában buz
gón segítettek más vallású nők és a polg. 
isk. növendékei is számosán. 100 kor. me
leg alsóruhanemüeket vásárolva a kötött 
dolgokkal együtt a hadsegélyző hivatal ut
ján katonáinknak juttattuk. Karácsonyi 
ajándékul ped g újabb 250 kor. küldött az 
egylet derék és vitéz katonáinknak, s hogy 
a lelkiekről se feledkezzünk meg, 11 kor. 
értékű „Lelki Fegyver“ c. imakönyvet is 
küldtünk különösen a kiskőrösi katonák 
részére Az évi számadásból kitűnik, hogy 
a nőegyletnek 1914. évben 77413 K bevé
tele és 893 22 K kiadása volt. Vagyona 
1569'72 K mely összeg takarékpénztárban 
van gyümölcsöztetőleg elhelyezve.

A kötéséi evang. gyülekezet február 
28 án tartotta számadó közgyűlését. Összes 
bevétele volt 17.099 10 K, kiadása 14 074 28 
K, pénztári maradvány 3024.82 K. Magtá
rában van 16 mázsa jíuza és 102 mázsa 
rozs, téglaházi érték 1200 K, alapok és 
alapítványok 8955 90 K, kamatozó szabad 
tőke 6053 58 K. A jó Isten áldása nyugod
jék meg a szépen fejlődő, hitbuzgó gyüle
kezeten s annak lelkes vezetőségén!

Hindenburg vallásossága. Hindenburg, 
a muszkaverő tábornok, a békeidőben csa
ládja körében odahaza minden reggel és 
este részt vett a közös imádkozásban s 
áhitatosságban. A háború ideje alatt is na
ponként időt szentel arra, hogy a szent- 
irásból egy rövid fejezetet elolvasson. Amint 
egy svájci lap Írja, nem régen egy felső 
porosz sziléziai városkában részt vett Hin- 
dernburg egész vezékarával az istentiszte
leten, ahol buzgón imádkozott a győzelem
ért Valahányszor egy egy győzelmet kivív,

a Mindenhatónak ad hálát a sikerért. Mi
dőn Lodzot elfoglalta s a tanuló ifjúság 
élén egy iskolatanácios üdvözölte, így szólt 
„A hálának és a reménynek barátságos 
szavaiért, amelyeket hozzám intéztek, fo
gadják hálás köszönetemet; köszönet az 
ifjúságnak, amely oly számosán és lelke
sedve gyűlt ide össze. Nem engem illet a 
hála a sikerekért, amelyeket ,az orosz el
lenséggel szembe kivívtunk. Én csak a ne
vemet adtam azokhoz. A hála Istent a mi 
Urunkat illeti, a ki kegyelmesen megőrzött 
bennünket s aki ezután is meg fog őrizni 
bennünket. . . Vigasztalódva nézek a jö
vőbe, Isten becsületes békét fog nékünk 
juttatni.* íme, Hindenburg nemcsak az el
lenség előtt bátor, hanem bátor akkor is, 
amidőn a mai hitetlen világban keresztyén 
hitéről vallomást tesz.

Itthonról.
Az országgyűlés ápr. 19-én ismét ösz- 

szeült. Több fontos javaslat kerül tárgya
lásra. Így például a katonai szállításban 
elkövetett visszaélések büntetésének szigo
rítása Fájdalom, erre nagy szükség van ! 
Csak szigorítsák azt a törvényt minél jobban!

Désy Zoltán az ismert nevű ellenzéki 
vezérember, ki annak idején Lukács Lász
lót megbuktatta, dacára magas életkorának, 
önként jelentkezett katonai szolgálatra. 
Legutóbb is részt vett a kárpáti harcokban, 
de az egyik ütközet után eltűnt. Állítólag 
elfogták az oroszok.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

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

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

Április 25. vasárnap, II. Móz. 2, 1 — 10.
n 26. hétfő, . 3, 1 — 12.

27. kedd, , 15, 1—21.
n 28. szerda, . 17, 1 — 16.
V 29. csüt. . 19, 1 — 13.
V 30. péntek, » 22, 20—30.

Május 1. szombat, » 23, 1 — 13.

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

Gyümölcskert munkást
keres a törökbecsei evangélikus egy
házközség, aki gyakorlott a szemzés
ben és esetleg ért a Kertészeti Tan
intézet gyümölcslametszéséhez. Nős 
legyen, lehetőleg gyermektelen. Kap 
szép lakást és javadalmazást meg
egyezés szerint. Állás azonnal elfog
lalható. Bizonyítványok nem küldet
nek vissza. 3—3

I I M 3 7 ^ C I I
Elsőrendű karanggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár 23

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
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. 
Készit 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 
SJMST“ Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.

"rma i w  tr-a 11...............- -------

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 o lo zsv á r i-u tc a  13.

Árjegyzék Ingj on és bérmentve !

ANGSTER JÓZSEF és FIA
or^onaépitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy níllleniumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami, aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíttatott 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 m ellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n iu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 24

jh Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Műipar“ szerkesztősége.
v -------------------------------------------------- ^

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. 24

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, 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) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

T A R T A L O M :  Z o m b a i A d ó m :  Légy csendes szívvel és békével. (Vers.) — K api B é la . Az Úr ígérete. — E n d reffy  J á n o s : Kérdő- 
szekrény. — Hindenburgró!.-— F a rka s M ih á ly n e : Az-édesanyákhoz. — Luther Márton az angolokról. - Pünkösdi ü-.enet

Levelek a harcmezöröl. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. :

Légy csendes szív
vel és békével. ''jh

Ha rád nehezült a Sors keze, 
Fájdalom gyötri szivedet;
Feljön a bánat sok fellege 
S gyászbaborul derűs e g e d ;
Nem lelsz sehol enyhülést, vigaszt: 
Ne félj, az Úr fölötted virrasztl 
Légy csendes szívvel . . .

Ha elhagyott minden örömöd, 
Szemedből könnyre könny fakad ; 
Roskadozva járod a rögöt, 
Elhagyatva, árván, m agad; 
Szívedből minden remény kihal: 
Csak bizz, Ő megtart karjaival! 
Légy csendes szívvel . . .

Ne szállj perbe, viseld el sorsod, 
Nyugtasd meg fájó szívedet; 
Jobb ha türőn, békével hordod, 
Változtatnod úgy sem lehet;
S legyen bár nagy, nehéz a kereszt: 
Lásd, a Megváltó is hordta ezt! 
Légy csendes szívvel . . .

Nincs örök gyász, örök éjszaka, 
Neked is lesz még virradat; c’ 
Felragyog még napod valaha ’
S erőt szívednek újra ad ;
Bánat, kétség nem lesz már veled 
S lelked minden fájdalmat feled I 
Légy csendes szívvel . . ,

ZOMBAI ÁDÁIVJ.

Az Ur Ígérete.
Irt« : K a p i  13é l » .

Zsid. 10, 36.
Nehéz időben, mikor megsokaso

dott a szívekben a fájdalom s bánat
felhő verődik össze a nyomorgatot- 
tak könnyhullásából, biztató erővel 
szól hozzánk a sokat szenvedett Pál 
apostol szava: „szükséges néktek a 
béketürés, hogy minekutánna az Is
tennek akaratát cselekszitek, elvegyé
tek az ígéretet (Zsid. 10, 36.).“ 

Egészen felesleges arról beszélni, 
hogy miért van szükségünk bék^tű- 
résre? Hiszen a béketűrés az a lelki 
erő, mellyel a ránk mért megpróbál
tatást elhordozzuk. Nem az emberi

I élet közönséges mértékéhez szabott 
( fnegpróbáltatást, hanem a rendes 
■ mértéken felülit. Azt, amit már nem 
I tartunk természetesnek, amit már so- 
kalunk, ami zúgolódó panaszt ad 
ajkunkra. Az ily szenvedés elhordo* 
zásánál van szükségünk béketűrésre. 
Most igazán szükségünk van rá.

A lelkek megteltek aggodalommal. 
Kilenc hónap óta reszketnek a szívek. 
Alig van család, ahol teljes számban 
ülnék körül az asztalt. Fiát siratja a 
szülő, férjét a hitves, apját a gyer
mek. Könnyhullás közben sokan fel- 
hantolt egyszerű sirhalomra gondol
nak, melyen most üti ki fejét a zöl- 
delő pázsit fiatal fűszála. Avagy mesz- 
sze, idegen országba száll lelkűk, ahol 
fegyverétől megfosztva, rabsorban 
gyötrődik az ő féltett kedvesük. És 
még mennyi aggodalom, mennyi gond! 
A megélhetés, a mindennapi kenyér, 
a jövendő termés gondja. És az a 
sok egyéb, aminek nincsen is szava, 
csak hangtalanul él az emberek szí
vében I

Mindezekhez komoly, határozott 
hangon szól az apostol: szükség nék
tek a béketűrés I Nemcsak azért 
szükséges, mert ez képesít a szenve-
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dés elviselésére, hanem, hogy „elve
gyétek az ígéretet.“ Az Űr ígérete te
hát a béketűréshez van kötve.

De az apostol is messze esőnek 
tünteti fel az Úr Ígéretét. Közbeesik 
egy nagy dolog: „mineJcutánna cse- 
lekszitek az Isten akaratját.“ Az Isten 
akaratának cselekvése az az út, az a 
feltétel, mely elvezet minket az Úr 
ígéretéhez. Az Úr akaratának utján 
mégy ? Úgy meglátod az ő ígéretét. 
Az Isten akarata szerint élsz? Úgy 
tied lesz az ő Ígérete.

Tanuld meg hát, hogy életed nehéz 
időszakában is keresd komoly lélekkel 
az Úr akaratát. Ne akard a magad 
akaratát reáerőszakolni. Találj meg
nyugvást abban a gondolatban, hogy 
az Úr tekintete messzebb lát, mint 
a te röghöz tapadó tekinteted. És az 
ő atyai szíve jobban megítéli, mi van 
igaz javadra, mint földi boldogságért 
remegő lelked. Mert sok rettenetes 
dolog történhetik veled. Kifoszthatják 
családi életed kertjét. Szétdönthetik 
örömödet. Koldussá, beteggé, nyomo
rékká tehetnek s szívedbe ütött vérző 
sebbel űzhetnek a nyugtalanság or
szágúján. Neked akkor is kell tudnod, 
hogy az Isten akarata mindig a te 
megszentelésed. Az ő akarata mindig 
lelked javára munkálkodik. Romokon 
át is felfelé vezet.

Ezt az akaratot kell tehát megta
lálnod. De többet, ezt kell cseleked
ned. De nehogy megcsald magadat. 
Az Úr nem elégszik meg egy le
mondó, elfásult erőtlenséggel. Nem 
szabad kétségbeesve, ölbe nyugasztott 
kezekkel magad elé meredned. Az Úr 
határozott cselekvést vár tőled. Csele
kedeteket, életet. Ez csak akkor le
hetséges, ha a gyermek odaadó bizo
dalmával, feltétlen lélek odaadásával 
fogadod a te életedben megnyilatkozó 
Isten-akaratot. Nemcsak hogy elhor
dozod, amit rád mért, hanem hiszed 
egyszersmind, hogy az néked javadra 
szolgál. Hiszed, hogy az jó, az áldás 
az örökkévalóság világában. Megta
nulsz szenvedésért is hálát adni. Le
hajolsz megcsókolni az ostorozó kezet.

Ha ezt megtetted, akkor, de csakis 
akkor következhetik be az a boldog
ság, hogy „elveszed az ő ígéretét.“ 
Az ő Ígéretét. Ha ez a közbeszúrt 
mondat nem lenne, — minekutánna 
az Isten akaratját cselekszitek, — 
egészen más értelmet keresnénk az 
Úr ígéretében. Ráerőszakolnánk Istenre 
saját akaratunkat. Azt keresnénk az 
ő Ígéretében, amit szeretnénk, hogy 
ígérjen nekünk. így azonban az Úr 
akarata megvilágítja az ő Ígéretét is. 
Az ő akarata a mi megszenteltetésünk,

s az ő ígérete is nem más, minthogy 
vezet, segít a tökéletesedés utján s 
megadja lelkünk örök boldogságát. 
Velünk marad és megsegít. Legsöté
tebb éjszakánkban világosságunk. 
Legárvább elhagyatottságunkban vi
gasztaló atyánk. Csak halljuk meg 
szavát. Az élet könyvéből vigyük 
szentigéjét szívünkbe, szívünkből 
életünkbe. Éljünk az ő akaratában. 
Éljünk ő benne. Legyünk naponként 
erősebbek az ő lelke által. így men
jünk romokon, temetőkön keresztül 
az Úr ígérete felé!

K érdő sz e k r é n y .
Külföldi lapokból összeállította: 

Endreffy János.
Sok külföldi egyházi lapban meg 

van honosítva az úgynevezett kérdő- 
szekrény, melybe közérdekű kérdé
seket küldenek be az érdeklődők reá 
adandó feleletért. A személyes vonat
kozású ügyek elintézése a szerkesz
tői üzenetekben történik, a közérdekű 
kérdés megvilágítása a kérdőszekrény
ben lát napvilágot. Ilyen közérdekű 
kérdések például: szabad-e Istent
emberi alakban elképzelnünk, ha hozzá 
imádkozunk ? nem hat-e imádságunkra 
zavarólag az a tudat, hogy Isten 
úgyis tudja, amit mi néki mondunk ? 
hogy egyeztethető össze Isten jósá
gával az, hogy megbünteti az apák 
vétkéért a fiakat ? szabad-e a gyer
meket arra kényszeríteni, hogy egyék 
olyat, amit nem szeret ? hogy nye
rem vissza befolyásomat felnőtt gyer
mekeimre, kik már egész elidege
nedtek tőlem?

A háború is temérdek vallási kér
dést adott fel nekünk, amelyekre meg 
kell felelnünk. Ki ne szeretne felele
tet kapni például ilyen kérdésekre : 
szabad-e imádkoznunk Istenhez az 
ellenség fölött való győzelemért ? örül
jünk-e valóban azon, hogy most egy-* 
szerre annyi ember vallásos lett ? Nem 
a rettegés szüleménye ez a kegyesség, 
melynek természetes életereje nincs ? 
Nem fog-e a háború után ismét el
múlni ?

A kérdőszekrény működésének be
mutatására próbáljuk meg e kérdé
sekre megfelelni.

Szabad-e imádkoznunk Istenhez az 
ellenség fölött való győzelemért ? Felelet:

Mindannyian egyek vagyunk abban 
az óhajtásban, hogy hazánk a nehéz 
helyzetben megálljon, ellenségei fö
lött győzedelmeskedjék és mielőbb 
becsületes, áldott békét köthessen. 
De szabad-e e kívánságnak imává

alakulnia és vele Isten elé lépnünk? 
Sokan azt gondolják, hogy ezt nem 
szabad tennünk, mert hisz ellenfele
ink is éppen úgy imádkoznak a győ
zelemért, mint ahogy mi. Hogy a 
kérések kettőssége és ellentétessége 
miatt már eleve ki van zárva az, hogy 
Isten teljesíteni fogja. Valóban a szá
mításunk igen egyszerűnek látszik: 
ha meghallgatja isten a magyarok 
imádságát, akkor már el kell hogy 
utasítsa az oroszokét és fordítva: ha 
Isten az oroszok imádságát hallgatja 
meg, akkor a mi könyörgésünk hasz
talan fáradság. A hit azonban nem 
bocsátkozik ilyen számítgatásokba, 
hanem belső föltartóztathatatlan kény
szerből, ösztönből cselekszik. A hit 
szava az, hogy nem tehetek máskép, 
imádkoznom kell 1 És sok, nagyon 
sok embernek belső kényszerűségből 
imában kell kívánságait kifejezésre 
juttatnia. Természet ellenes és belül 
hazug dolgot cselekednének, ha nem 
így tennének. Mi kívánjuk népünk 
számára a diadalt. Ha szomorú hí
reket kapunk a harctérről, mi is el
szomorodunk, a jó hírek örömre és 
hálára késztetnek bennünket. Ha Is
ten valóban a mi Atyánk és mi az 
ő gyermekei, mint ahogy a Miatyánk
ban valljuk, akkor nem lehet máskép, 
minthogy néki mindent, ami szívün
ket eltölti és nyomja, nyugodtan ki
beszéljünk. Tán nem szabad Istennek 
megtudni kívánságainkat ? Hisz ő is
meri azokat jóval előbb, mielőtt ki
mondanánk ! Ha Istenhez hazánk győ
zelméért imádkozunk, akkor óhajtá
sainkról teszünk vallomást előtte. Az 
imádság számára nincs más szabály, 
minthogy kibeszéljünk Isten előtt 
mindent, amit remélünk, amitől fé
lünk, amit óhajtunk, amit nem aka
runk, épp úgy. mint ahogy a gyer
mek elmond mindent apjának, kihez 
feltétlen bizalma van.

De azt mégis sohase tenném meg, 
hogy Istent az én kívánságaimhoz 
leimádkozzam. Ellenkezőleg, az igazi 
imádság inkább a mi lelkünket emeli 
Istenhez és az ő szent akaratához 
föl. A régi keresztyének imádságaikat 
mindig avval vezették be, hogy „sur- 
sum corda“, föl a szíveket a magasba ! 
Szíveinket emeljük föl Istenhez és 
akaratával olvasszuk össze a miein
ket, ez legyen imánk, háborús imád
ságunknak is a célja. Aki ilyen sza
vakkal tudna Isten elé lépni: „A mi 
ügyünk igazságos, nékünk kell a győ
zelmet adnod ; elvetném benned való 
hitemet, ha ellenségeinket engednéd 
nyerni,“ az csak feleljen meg saját 
lelkiismerete előtt. Mi nem tudnánk
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így beszélni. Hogy' Isten nekünk 
akarja-e a győzelmet adni, azt nem 
tudjuk. De azt tudjuk, hogy ha benne 
bízunk, segíteni fog és pedig úgy, 
ahogy már számtalanszor segített né
pünknek. Hogy segített Isten a ma
gyarnak ? Segített azáltal, hogy erőssé 
tette őt a mérésre; segített azáltal, 
hogy bensőleg megizmosította és ez
zel éppen a nehéz időkben megterem
tette a későbbi növekedése és vihar
álló virágzása föltételeit.

Lássuk a másik kérdést.
Valóban örülhetünk-e annak, hogy 

most egyszerre annyi ember vallásos 
lett? Nem a rettegés szüleménye ez 
a kegyesség, melynek nincs természe
tes életereje? Nem múlik el a háború 
után újra ? Felelet:

A biblia máskép gondolkodik erről. 
„Hívj engem segítségül a te nyomorú
ságodnak idejében, én megszabadítlak 
tégedet és te dicsőítesz engemet.“ A 
nyomorúság a mi nagy vezetőnk Is
tenhez. Ha jól megfontoljuk a dolgot, 
nem is jut senki Istenhez, ha nem a 
nyomorúság által, Nem kell éppen 
külső nyomorúságnak lenni, lehet az 
benső és legbensőbb nyomorúság is. 
Például az önmagával való elégedet
lenség, a vágy, a sóvárgás valami 
magasabb után, — lényegében ez is 
nyomorúság. Még ha valaki pusztán 
az öröm által jut is Istenfiez, ha érzi 
szerencséjében azt, hogy magasabb 
hatalomnak kell lenni, kinek hálásan 
meg kell köszönnie, jól szemügyre 
véve még ez is elrejtett nyomorúság, 
mely őt Istenhez vezeti: hasonló
ahhoz a szükségérzethez, amely vala
kit nagy örömében a barátjához ker
getett, hogy kibeszélje magát előtte, 
vagy még inkább hasonló ahhoz a 
belső lehetetlenséghez, mely a világ
ban lévő jót és örömet nem tudja 
máskép, mint ajándéknak tekinteni 
és önmagára mint annak okozójára 
nem tudja visszavezetni. Nyomorúság 
nélkül senki se látná, találná meg 
Istent.

Aki evvel tisztába jön, mindjárt 
más szemmel néz a kegyesség jelen
legi újraébredésére, amely minden
esetre sokszor a félelemből született 
meg. De semmiesetre sem szabad itt 
pusztán az önhaláltól vagy a hozzá
tartozóink elvesztésétől való félelemre

gondolni, hanem sokkal inkább arra, 
hogy most erősen érezzük a halál 
komolyságát és az örökkévalóság 
közelségét.

Ha például egy asszony, ki már 
évek óta nem imádkozott, most titok
ban, forrón újból imádkozni kezd és 
hozzá semmi egyébért, mint ura éle
téért : mégis csak Isten az, akivel be
szél és mi azt egyáltalában nem tud
hatjuk, hogy alakul, fejlődik benne 
a már egyszer fölébredt isteni élet. 
Ennek pedig tiszteletet kell bennünk 
ébresztenie. Persze az nagyon szo
morú, ha nyugodtabb időkben aztán 
újból kialszik belőle az isteni élet. 
Ezért mondja a zsoltár: „és te dicsőí
tesz engemet.“ Dicsőitenünk kell az 
Istent. A vele való kapcsolatunkat 
mindenkoron a nyomorúság állítja 
helyre, csak aztán állandó maradjon. 
De ha ez az eset nem áll fönn: a 
lélek mégis kereste egykor Isten kö
zelségét és érezte az utána való vá
gyat. Ezt az éleményt már átélte és 
ez nem tűnhet el nyomtalanul a lélek
ből. Ki tudja, mikor fogja Isten benne 
újból fölrázni az alvó életet. Talán 
csak a másvilágon. De az, ami most 
népünk lelkében az isteni kéz érintése 
nyomán végbemegy, nem maradhat 
hatás nélkül, még akkor sem, ha 
száz virágból csak egy gyümölcs ér
lelődnék.

H in d e n b u r g r ó l.
Hindenburgról, ki mint köztudo

mású, buzgó evangélikus ember, nő
vére a „Danziger Zeitung “-bán érdekes 
jellemzést közöl, melynek magyar 
fordítása a következő :

„Istenben helyezett bizodalom és 
alázatosság, ez az alapvonása jellemé
nek ; ez a gyökere az ő erősségének. 
Az Isten megáldhatja hatalmas sike
rekkel megajándékozhatja anélkül, 
hogy lelkében kárt vallana, mert ő 
egyedül Istent dicsőíti. A hizelgést 
és üres beszédet nem ismeri és nem 
szereti. Szemének tekintete fürkésző 
és komoly, csak ritkán vonul végig 
egy mosoly vonásain, és mégis oly 
szívből tud magában kacagni, ha 
egy jó élcet hall. A szolgálatban szi

gorú, de alárendeltjeiben elismeri, sőt 
ébreszti az önállóság előjogát. Fölötte 
igazságos, jó akaratú és segíteni kész
— mindenki iránt. A tannenbergi 
hatalmas győzelem utáni vasárnap 
az ő derék népfelkelői között az Is
tenházában lelke mélyéből adott hálát 
az úrnak és ő hozzá könyörgött a 
további győzelmekért. „Óra et labora“ 
ez a három szó olvasható azon a 
papírlapon, mely Íróasztalán van s 
amely annak előtte atyánk íróasztalán 
volt. Igen, „imádkozzál és dolgozzál“
— egyik a másik nélkül szerinte
nem is képzelhető. Midőn Grandenz- 
ben gépkocsiját újjongva vették körül 
s az emberek százai és százai másztak 
fel, hogy jobban megláthassák Kelet- 
poroszország felszabadítóját, az égre 
mutatva azt mondá: „Köszönjétek
annak, aki ott fönn van!“ és tovább 
robogott. — (Chronik der Christ
lichen Welt 11. sz.)

A hős német vezér jelleme igen 
szépen domborítja ki azt az igazságot, 
hogy az igazi bátorságnak és erőnek 
az Istenbe helyezett bizodalom és 
alázatosság képezik alapját.

Az é d e sa n y á k h o z .
Irta : Farkas Mihályné.

Hozzátok szólok, derék magyar 
asszonyok, jó édesanyák I S miről 
beszélhetnénk szívesebben mi asz- 
szonyok, egymás között, mint akik 
legközelebb állnak szívünkhöz — a 
gyermekeinkről, akikhez annyi szen
vedés árán jutottunk, akik örömünk
nek, bánatunknak kutforrásai, s akik
nek jobbvoltáért szívesen áldoznánk 
oda az életünket minden órán. És 
mégis mennyi mulasztás történik a 
gyermek testi-lelki épsége ellen, tu
datlanságból inkább, semmint vétkes 
nemtörődömségből, mert hisz ki is 
tételezhetné föl azt egy anyáról, hogy 
gyermekének nem mindig a lehető 
legjobbat akarja, s ennek érdekében 
bármely áldozattól vagy fáradságtól 
vissza riadna!

Ez irányban kívánlak benneteket 
egyre-másra figyelmeztetni, mert kö
zöttetek élve, meglátom gyakorta, hol 
történik a hiba, és gondoltam — ta-

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

, (Saját székházában.) 25
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Ián jobban ügyelnétek, ha ezt valaki 
nektek jó szívvel megmondaná.

Amit e tárgyban olvastam, hallot
tam, tapasztaltam, röviden összefog
lalva im közrebocsátom minden nagy
képűsködés nélkül, s boldog volnék, 
ha a gyermeknevelés mindennél szen- 
tebb ügyét én is szolgálhatnám.

* **
Isten kegyelméből megszületett sze

rencsésen a kicsiny ember, a terem
tés csodának e fölülmulhatatlan re
meke. Megindult a külön vérkeringés, 
és elkezd működni a parányi és mégis 
oly tökéletes gépezet. Előttünk piheg 
a kis gyermek, a maga gyámoltalan 
tehetetlenségében oly szívet megin- 
indítón, kiszolgáltatva teljesen a mi 
gondjainknak, törékeny kis élete a 
mi kezeinkre bízva.

És ime, már a legelső órában 
mennyi veszedelem környékezi a kis 
ártatlant I

Tegyük föl, hogy a bába-asszony 
lelkiismeretes, értelmes nő volt, aki 
nem követett el semmi mulasztást a 
csecsemő körül. Tegyük föl — mon
dom — de azért ez nem egészen bi
zonyos, mert noha az udvarias fran
ciák tudós-asszonyságnak tisztelik a 
bábát, bizony, tudatlan-„asszonyság“ 
marad e jó nők közül nagyon sok, 
aki ha megszerezte diplomáját, könyvet 
többé kezébe nem vesz, s mélysé
gesen megvetve minden orvost és 
tudományt, csak a saját bölcs feje 
után indul és úgy cselekszik mint 
ahogy ezelőtt száz esztendővel volt 
szokásban.

Nos tehát az a derék asszony, akit 
én most példányképül veszek, jól 
megtanulta a teendőit, s megfürösz- 
tötte alaposan a kis babát jó meleg, 
de nem forró vízben, tiszta ruhával 
kiszedte a nyálkát szájacskájából s 
gondja volt rá nehogy a szenyes víz
ből bármi csekély is a gyermek sze
mébe kerüljön mert az veszedelmes 
szem gyulladás, olykor még vakság 
okozója is lehetne, s nem igyekezett 
ügyetlen kézzel az újszülött néha 
hosszúkás alakú fejét saját ízlése 
szerint gömbölyűre formálni, tudva, 
hogy néhány napon belül majd ma
gától is visszanyeri az rendes alakját, 
s a nyomkodás csak ártalmára lehet.

Szépen bepólyázva rózsaszínű ván
kosába, ott szuszog már édesdeden 
a kis újszülött az édesanya mellett 
és mind a ketten nagyon boldogok. 
Egyelőre az ismerős melegségen kí
vül nincs ott más keresnivalója, mert 
az életadó forrás mely őt táplálni van 
hivatva, majd csak néhány nap el

múltával fog számára buzogni, ami 
azért nem baj, mert a csecsemőnek 
48 órán belül semmiféle eledelre 
szüksége nincsen.

De már olyan tudósa nincsen a 
világnak, aki ezt a falusi asszonnyal 
elhitesse ! A gyermek nyugtalankodni 
kezd, panaszosan sirdogál. Szokatla
nul érzi magát e reánézve idegen vi
lágban, talán kis tüdejébe élesen ha
tol a szabad levegő, úgy lehet beleiben 
vannak kellemetlen érzései — ámde 
környezete minderre nem gondol s 
köz akarattal megállapítják, hogy a 
gyermek enni kíván. „Ni, hogy csa
vargatja a fejét, óh, milyen éhes 
szegényke !*

Még jó szerencse, ha merőben fö
lösleges szánalomtól indíttatva, nem 
jó sürü tehén tejet forralnak, vagy 
zsemlyekását főznek számára, hanem 
elszaladnak a kereszt-anyjáért aki 
legtöbbször abban a helyzetben van, 
hogy megvendégelheti jövendőbeli ke
resztfiát a saját gyermekének megrö
vidítése nélkül is. A jószívű asszony
nak dehogy jut eszébe, hogy jót 
akarva, inkább bajt okozott, mert oly
kor már féléves tejével a kis újszü
löttnek alapos kárára lett emésztési 
zavaroknak, olykor egész életre ki
ható gyomorbajnak lévén okozója. 
Mert a csecsemőnek föltétlenül szük
sége van arra, hogy legelső tápláléka 
az édesanyja teje legyen, amely egy
úttal orvosság gyanánt is szolgál, 
megszabadítván őt azon anyagoktól 
melyeket beleiben a világra magával 
hozott. Enélkül állandóan emésztési 
zavarokkal fog küzdeni, és éjjel-nappal 
nyugtalankodó „fájásos“ gyermek lesz 
belőle, környezete nyugalmának ál
landó veszélyesztetője.

Pedig a tüdőt és szívet kivéve, a 
gyomornál nincsen is fontosabb al
katrésze az emberi szervezetnek. Jó
kedv, egészség, gyarapodás életerő 
onnét árad szét, s mégsincsen elég 
gond reá, hogy ezt a nevezetes kis 
műhelyt rendben tartanánk!

Kezdettől fogva él a föltevés, hogy 
a gyermek nyugtalanságának csak 
éhség lehet az okozója, s szülő anyja 
lelketlenségnek tartaná azonnal föl 
nem kínálni édes tejét, amit a kis 
falánk persze vissza nem utasít, de 
a fölösleges lakmározásnak gyomor
rontás folytán újabb keserves sival- 
kodás, vagy — és ez a jobbik eset 
— hányás lesz a következménye.

Pedig hát tudós orvosok megálla
pították, hogy a gyakorta nyújtott 
táplálék a kisdednek inkább kárára 
semmint hasznára van, és ha azt 
akarjuk, hogy a gyermek erőteljesen

fejlődjék, úgy se anyatejet, se mes
terséges táplálékot 3 órán belül neki 
adni nem szabad. Klinikákon ezt már 
régen gyakorolják, s jó alvó, béké
sen játszadozó gyermekek bizonyíta
nak e tétel helyessége mellett. A gyer
mek sírása nem jelenti szükségképen, 
hogy táplálkozni óhajt. Meg kell gon
dolnunk, hogy neki az az egyetlen 
módja észrevétetni magát, és ösztö
nös ravaszságból hamar reáiön, hogy 
ha kiabál, menten foglalkoznak vele. 
Egy olyan csöpp emberkének a kis 
kellemetlenség is tűrhetetlen; talán 
nem teljesen száraz, vagy kissé gyü- 
rődött alatta a pólya, talán megunta a 
fekvést az egyik oldalán, talán gond
viselője karján óhajt kissé szemlélődni 
a világban, talán egyszerűen kiabálni 
akar, mert mulattatja a saját hangja.

Azért inkább csak tereljük más 
irányba a figyelmét, hogy míg a há
rom órás szünet le nem telik, ne is 
jusson eszébe a legkedvesebb fog
lalkozása.

Mesterséges-táplálásról esett szó az 
imént. Némely anyától megtagadta a 
sors azt az örömet, hogy saját tejé
vel nevelhesse föl kis gyermekét. Ez 
mindenesetre sajnálatos dolog s ide
jében kikért orvosi-tanács sokszor 
segíthet is a bajon. Ámde azért nem 
kell szükségképen elpusztulnia, vagy 
vérszegényen, satnyán sínylődnie min
den anyatej hijján nevelt csecsemőnek. 
Csak nem kell megitatni derüre-borúra 
hol hideg, hol meleg tejjel, amihez 
még vizet se kevertünk, nehogy az 
a hire menjen, hogy a tejet is saj
náljuk a kis ártatlantól, csak nem 
kell megtömni jó foghatós zsemlye
kásával, amibe még irós vajat is tet
tünk, hogy kiadósabb legyen. Mert 
az a kis gyomor e nehéz tápanyagok 
földolgozására még nincsen beren
dezve ! Ellenben ha fokozatosan ve
gyítjük a mindig gondosan fölforralt 
tejet, ugyancsak fölforralt vízzel vagy 
herbatheával, későb Kufecke-féle táp
lisztet adva hozzá, amit kapni minden 
gyógyszertárban — bizton remélhet
jük, hogy életben marad és erőteljes 
fejlődésnek indul gyermekünk, ha nem 
tévesztjük egy pillanatra sem szem 
elől az annyira szükséges tisztaságot.

Tisztaság! Könyveket lehetne írni 
ennek a fontosságáról a gyermek- 
nevelés körében és nem lehet eléggé 
a lelkére kötni minden anyának, hogy 
ezt se kényelem szeretetből, se rosz- 
szul értelmezett takarékosságból el 
ne mulassza. Tiszta legyen első-sor
ban az edény, melyben a gyermek 
tejét hűvös helyen, befödve tartjuk, 
mert kivált nyári melegben a tej-féle
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hamar erjedésbe megy és az ebből 
származó bél-hurut már nagyon sok 
gyermeket fektetett a sírba. Ragyogó 
tisztára legyen mindig kimosva az 
üveg, melyből a gyermeket itatjuk, 
nemkülönben a szopóka, melyet, ha 
rendben nem tartunk, káros anyagok 
gyűjtő-fészke lesz. De ezenkívül is 
feltétlenül szükséges, hogy minden, 
amibe a gyermeket öltöztetjük, vagy 
vele érintkezésbe jön, tiszta legyen 
későn-korán. Fürösszük meg naponta 
legalább egy éves koráig s azontúl 
is minél gyakrabban, az ingecskéje 
pedig nembaj, ha foltos is, a kis fő
kötőre nem kell épen hímzés vagy 
csipke, a pólyát is fölösleges szalag
gal kötöznünk, csak frissen-mosott 
legyen minden, mert nincsen a vilá
gon kedvesebb látvány, mint egy, 
az édes-anyja karján repdeső, a tisz
taságtól szinte illatos kis gyerek. Az 
ilyen asszony jogos büszkeséggel 
tekinthet magzatára, mert abban, hogy 
ilyen szép és viruló, Isten után neki 
is része van.

Mindnyájunknak, de legfőképen a 
gyermeknek jóllétéhez azonban az is 
hozzátartozik, hogy amelyben él — 
a levegő is mindig tiszta legyen. 
Sajnos, még mai nap is vannak so
kan, akik tudatlanságból nem méltá
nyolják eléggé a jó levegőt, azért 
nem részeltetik annak áldásaiban 
családjaikot. Szégyen bevallani, de 
tény, hogy még most — a huszadik 
században — is vannak sárral beta
pasztott, vagy gyapottal gondosan 
betömött keretű ablakok, hogy csak 
a drága meleg ki ne illanjon és a 
sok kipárolgástól, ételek, száradó ru
hák szagától szinte büzhödt levegő 
valahogy ki ne cserélődjék.

Csoda-e aztán, ha a fölemésztett 
levegőben vigan tenyésznek minden
féle betegség csirái, s a tízszeresét 
kell orvosra, gyógyszerekre költenetek 
annak, amit a fűtőanyagon megtar
tottatok ? I

Azért hát csak tárjatok föl szorgal
masan nap-nap után ajtót ablakot, 
hadd özönöljék be rajta a drága, jó, 
szabad levegő, mindnyájunknak kö
zös kincse, amit a Mindenható sze- 
génynek-gazdagnak egyformán adott. 
És ha majd pirosabb lesz gyermeke
tek arca, csillogóbb a szeme s erő
teljesebb növésnek indulnak tagjai, 
nem fogjátok sajnálni azt a pár ha
sáb fát, amibe ez nektek került.

Egyelőre elég is volt talán — úgy
lehet sok is némelyiknek, akikkel 
szemben pusztában elhangzó szavak 
voltak beszédeim.

De ha tudnám, hogy volt közüle-
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tek — jó asszonyok — csak egyet
len egy is, aki megszívlelte valamelyik 
tanácsomat, örömest beszélgetnék ve
letek e tárgyról még máskor is, mert 
mindennél élénkebb szívemben az 
óhajtás, hogy hasznotokra legyek.

Luther Márton az angolokról.
Luther Márton, a nagy reformátor, 

kinek tudománya, bölcsessége előtt 
a németek ádáz ellenségei, az ango
lok is meghajolnak, a következő be
ható kritikával jellemezte az angolokat:

„Az angolok a legnagyravágyóbbak, 
a leggőgösebbek és a legkövetelőbbek 
s azt gondolják magukról, hogy 
egyedül ők emberek, akik a többiek 
fölött állanak“. A korabeli angol ki
rályt ekként jellemzi Luther Márton : 
„Saját lelkiismerete ellen cselekszik 
és beszél s csakis a maga hasznát, 
előnyeit tartja szem előtt. Mivel a 
tiszta, bizonyos igazságban nem telik 
kedve, elferdíti a dolgokat és ment
ségeket keres, ha mindjárt úgy kell 
is tölrántani a száját, mint a csu
kának, mikor a horogból ki akar 
szabadulni. Azért figyelemreméltó, 
hogy micsoda embereknek van előtte 
hatalmuk. Azoknak sincsen lelkiisme
retük s így igaz a példabeszéd, hogy 
úr és szolga egy értelmen vannak. 
Arany és pénz teszik olyan merésszé, 
hogy azt véli: az embereknek imád- 
niok kell őt s az Isten nem lehet 
meg nélküle.“

A maga fajáról is nyers őszinte
séggel nyilatkozik a nagy reformátor. 
„A németek — mondja — együgyüb- 
bek és jobban szeretik az igazságot, 
mint a franciák és az angolok.“

De lehetetlen a legnagyob bámu
lat nélkül olvasni Luthernek az ola
szokról (velenceiek) szóló kritikáját: 
„Ők — mondja róluk — semlegesek 
(neutrales), mindkét vállukon hordoz
zák a dolgokat és a köpenyeget a 
szél szerint fordítják. A melyik fél 
győz, avval tartanak.“

Mintha nem is 400 évvel ezelőtt 
mondotta volna a legnagyobb német 
ezeket a szavakat. Mintha föltámadt 
volna és most illetné találó kritikájá
val a nemzeteket. Főképpen az angolt, 
akik — ismételjük — szerinte „a 
legnagyravágyóbbak, leggőgösebbek 
s azt hiszik, hogy egyedül ők embe
rek, akik a többiek fölött állanak.“

Luther óta se változott meg az 
angol jellem. Véres példa rá a mai 
háború.

197.

Pünkösdi üzenet.
Hogy a harcmezőn küzdő és a 

kórházakban szenvedő ev. testvéreink 
a közelgő pünkösdi ünnepekben ne 
nélkülözzék Isten vigasztaló szent 
igéjét, sokak kérelmére elhatároztuk, 
hogy a karácsonyi és húsvéti üzenet
hez hasonlóan, pünkösdi üzenetet 
adunk ki.

A füzetben közöljük Kapi Béla 
körmendi ev. lelkész alkalmi prédi
kációját, imádságát és pünkösdi éne
keket.

Egy péld. ára 8 fill., 50 példány 
3 kor. 70 fill., 100 péld. 7 korona.

A füzetek szétküldését május 3-án 
kezdjük meg.

A szabadrendelkezésre bocsátott 
példányokat szívesen elküldjük a 
harcmezőre, az ausztriai és az itthoni 
kórházakba.

Ezen ünnepi füzet kibocsátásával 
nem akarjuk úgyis sokat áldozó gyü
lekezeteinket, nőegyleteinket és buzgó 
egyháztagjainkat újabb áldozathoza
talra kényszeríteni, hanem egyszerűen 
teljesíteni kívánjuk a nehéz idővel 
járó kötelességünket. Azt akarjuk, 
hogy azok, kik még nem fáradtak 
bele a jóltevésbe, gondoskodhassanak 
távollevő övéikről s szenvedő véreink
ről.

Leveleka harcmezeiről.
Kelt Északi harctér, 

1915. ápr. 4-én.

Nagyságos Főtisztelendő ú r !
Magyar hazáért szenvedő magyar

16. honvédek azon jó érzelmekkel 
élnek, hogy a mostani nehéz időkbe 
az ember nemcsak kenyérrel éljen, 
hanem az Isten igéjével is. Örülnünk 
kell, bár szomorúak vagyunk, hogy 
az otthon hagyott kedveseink nem 
tudnak rólunk megfeledkezni. Tudjuk 
jól, hogy sokan szeretnének mellettünk 
lenni, sokan szeretnének velünk együtt 
énekelni és imádkozni. Tudjuk és 
érezzük szivüknek érzelmeiket, külö
nösen azoknak a nádasdi nemes szivü 
nőknek, akik most sem feledkeztek 
meg rólunk, hanem a Kereszttől a fel
támadásig c. füzettel megajándékoztak 
minket. Érezzük azoknak az aposto
loknak bánatát is, akik minket gyer
mekkorunktól fogva mindég imára 
intettek. Most persze magunk vagyunk 
a szabad ég alatt, magunk imádko
zunk és énekelünk. Szeretett kedve
seink és testvéreink, az a kis füzetke 
amit küldtetek nekünk ki a harctérre,
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kicsiny ugyan, de annál gazdagabb 
vigasztalásokban. Oly jól esik lelkűnk
nek, mikor imádkozunk belőle. En
gedjétek meg kedveseink és testvéreink, 
hogy külön-külön nem keresünk fel 
beneteket lapjainkkal, hanem fogad
játok a leghálásabb testvéri köszöne- 
tünket. Kérünk titeket: imádkozzatok 
érettünk, hogy mihamarabb újra öröm
mel hazatérhessünk. Kérjük a Min
denható jó Istent, hogy koronázza 
sikerrel a nádasdi ev. nőegyletnek, 
és a többi áldozatkész evang. nőegy
letek nemes tagjainak munkáját. Most 
pedig végre nagy köszönetünket fejez
zük ki a Nagyságos F'őtisztelendő úrnak 
a nemes fáradtságáért és kérjük to
vábbra is, hogy gondoljon a harcbanálló 
testvéreire ezek után is. Végre na
gyon szépen kérjük a Nagyságos 
Főtisztelendő urat, ha méltóztatna a 
Harangszóba ami köszönetünket tol
mácsolni a mi nemes testvéreinknek 
és a nádasdi ev. Nőegyletnek. Ezzel 
maradunk és bezárjuk sorainkat. Sze
rető harcoló ev. testvéreitek.

Isten veletek és velünk. Ha Isten 
velünk ki ellenünk I

Testvéri tisztelettel:
Zsiga János őrmester, Fábinyi Jó

zsef szakaszvezető, Gregics Pál tize
des, Kralik János őrsvezető, Knoha 
György honvéd, Hugyecz András 
honvéd, ifj. Bánszki János honvéd, 
Lipusz István honvéd, Rozgonyi Jó
zsef honvéd, Szturuhan Pál honvéd, 
Kovács Lajos honvéd, György Lajos 
honvéd.

Nagyon szépen esedezünk egy Ha
rangszóért ha lehet.

Kelt 1915. ápr. 4.
Kedves Főtisztelendő Uram !

Szeretettel küldöm hozzá ezen pár sor 
írásomat, melyben kívánom a jó  Istentől, 
hogy a legjobb egészségben találja kedves 
családjával együtt. Tudatom kedves fötiszte- 
lendő uram, hogy a szentbeszédet és éne
keket tartalmazó kis könyvet éppen nagy
péntek napján kaptam meg. Nemcsak a 
magam, de bajtársaim nevében is fogadja 
nagy köszönetemet. Ezért örömmel tuda
tom, hogy ezt a nagy és szent napot áhí
tatban és Istenfélelemben töltöttük el, meg
tartottuk és megünnepeltük úgy ezt a na
pot, mintha csak odahaza és nem a harc
téren volnánk. Ezt pedig egyedül főhadnagy 
urunknak köszönhetjük, ki dacára annak, 
hogy izrael vallásu, mindent elkövetett, hogy 
ezt a napot méltó módon megünnepeljük, 
könnyített aznapi szolgálatunkon, oly ételt 
adatott nekünk, ami nem ütközik a vallá
sunkba. Este pedig összegyűjtött bennünket 
és tábori tűz mellett felolvasta nekünk a 
kis könyvbe levő prédikációt és énekeket. 
Boldogok voltunk mindnyájan, hogy ily 
szépen megülhettük azt a szent nagy napot. 
Ez a főhadnagy úr, — Kreiner Körösi Jenő 
a neve, — [egyébként is oly jó hozzánk, 
ki úgy gondoskodik rólunk, mint az édes 
atya családjáról, ki megosztja velünk saját

falatját is. Ki folyton buzdít, bátorít ben
nünket. Bizony újságba való ez, hadd is
merjék nevét az egész országban. Kedves 
fötisztelendő uramnak és kedves családjá
nak a legjobb egészséget kívánva, maradok 
holtig hű hive

K ercsm ár Is tvá n  
népfelkelő.

Mélyen tisztelt Tisztelendő Uram !*)
Bocsánatot kérek, hogy soraimmal al

kalmatlankodom. De mikor az ember távol 
a hazájától és akkor keresi fel az egyház, 
— már másodízben — széjjel szórt nyáját 
nem mulaszthatom el érzelmeimet Higyje 
meg tisztelendő uram, megrezdült szívem 
legutolsó húrja, egy pillanatra elfeledkezem, 
hogy katona vagyok mikor látom, hogy a 
gyülekezetem nőtagjai küldik ezen értékes 
könyvet, „Kereszttől a Feltámadásig.“ Könny 
tódul szemembe, azt gondolom, hogy oda
haza vagyok a templomban. Áldja meg az 
Isten úgy a szerzőjét, mint az adományo
zóit, emlékül fogom őrizni az utólsó lehe
letemig. Örömmel tudatom, hogy Jézus 
halálának ünnepét itten is megtarthattuk, 
egy kozák kaszárnyában. Németországból 
volt egy evang. lelkész, mondhatom meg
ható ünnep volt. nem csak a jelentőségéért 
hanem alakjára nézve is. Ismételten kö
szönöm a hálás megemlékezést. Becses 
családját üdvözölve maradok alázatos szol
gája.

Kelt Lengyelország, 1915. ápr. 16-án.
Szabó L a jo s  

népfelkelő.
*) Ezt a levelet a  felsöszakonyi ev. lelkész kap ta .

A világháború eseményei.
Hónapok óta Uzsokkal és Ypernnel 

foglalkozik a keleti- és nyugati harc
tér krónikája. A Keleti Kárpátok 
uzsoki szorosán át tört be az ősszel 
az orosz hazánkba. Azóta is ott baj
lódtunk vele legtöbbet, míg végre a 
legnagyobb vereség is ott érte. Ypern 
tlandriai város az Ypern csatornával 
hat hónap óta szerepel a háború 
szinterei között. Itt akadt meg a né
meteknek diadalmas előretörése az 
északi tenger partja felé. Innen jön 
legújabb nagy győzelmüknek is fontos 
hire. Uzsok és Ypern mai krónikánk
nak is kiemelkedő pontjai.

A Kárpátokban
óriási erővel próbált szerencsét az 
orosz. Ide rendelte minden nélkülöz
hető emberét. Folyt a vér patakokban. 
Az egyesült magyar, osztrák és német 
hadak sziklafalként állták útját kelet 
hordáinak. Az ellenséges sajtó beis
merése szerint az Orosz hazánk ha
tárán a nagy harc utolsó napjaiban 
félmillió embernél többet veszített. Az 
óriási veszteséget kimerültség, visz- 
szavonulás, orosz lapok szerint „uj 
csoportosulás, majd minden oldalú 
támadás követte Uzsok ellen.“ De nem 
hiába állították oda derék magyar ha
dával őrállónak Szurmay Sándor al

tábornagyot 1 A nagy erővel támadó 
oroszokat katonáink tüzelése lesöpörte 
a hegyekről. így a nyugalom Uzsok 
tájékán újra helyreállt. Az orosz 
megtörve, kimerülve állott odébb. 
Újabb harcra készen várják a jelet 
Szurmay Sándor vezérlete alatt a 
mieink.

A nyugati harctéren
a németek lelkes rohammal kierősza
kolták az átkelést az Yperncsatornán. 
Régi vágyuk teljesedett e győzelmi 
ténnyel. Most a csatorna nyugati 
oldalára kerültek. Nyitva az út szá
mukra az északi tenger partjáig. t| 
Nincsenek messze Dünkirchentől, a 
Dóvercsatornától, Dóvertól. Az Yperni 
csatában 1600 francia és angol került 
a németek fogságába. A hadi zsák
mány 30 ágyú, köztük 4 nehéz angol 
ágyú. Hiába volt másnap és harmad
nap a franciák és angolok azon kí
sérlete, hogy az elvesztett területet 
visszaszerezzék. A németek újra meg
verték őket. Angliában attól tartanak, 
hogy a németek nem fognak meg
állapodni a tengerpartnál, hanem 
módját ejtik majd, az Anglia ellen 
való direkt támadásnak. Az igazság 
is megköveteli, hogy Anglia ne csak 
szítsa önző módon a háborút, hanem 
érezze is annak romboló hatását.

. A Dardanellák
vidékén újra csend van. A szövetséges 
hatalmak, úgy látszik, egymást csap
ják be a híres tengerszorosnál.

Egyéb hirek.
Pau francia tábornok, mint mond

ják, az orosz főhadiszállásról csaló
dottan tért vissza hazájába. Ő sem 
volt megelégedve azzal, amit látott, 
neki is szemrehányást tettek, hogy 
Franciaország és Anglia csak immel- 
ámmal ostromolja a DardanellákaJ.
A francia kormány nincs megelégedve 
tábornokaival. Ismét elbocsátott há
rom hadosztálytábarnokot és egy dan
dártábornokot. — Vilmos császár 11 
újabban két millió márkát adott saját 
vagyonából a hadsegélyezés céljaira, 
mely összeggel hat millió márkára 
emelkedik ily célú adománya. A csá
szárné katonai kórházvonatot vásárolt 
és szereltetett fel saját vagyonából.
A vonat 24 kocsiból áll és már hó
napok óta nagy szolgálatot tesz a 
német Vörös-kereszt egyesületnek. — 
Egy angol hölgy, aki sokáig nálunk 
tartózkodott és most tért vissza Lon
donba, az angol lapokban ekképen 
nyilatkozik a magyar honvédekről:
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A harcoló csapatoknak virága a hon
védség. Egy-egy honvédezred, ha más 
hadosztályban alkalmazzák, megket- 
tőzteti az egész hadosztály erejét és 
szellemét. A. honvédség csakhamar

büszkeségévé vált nemcsak a magyar 
s osztrák, hanem a német hadveze
tőségnek is. — Egy newyorki lap 
jelenti márc. 21-ről, hogy az Unió 
hét gőzösön százezer tonna hadianya

got szálított az ellenségnek. A hadi
anyag közt van ágyú, fegyver, tábori 
automobil, kötőszer, élelmiszer és mu
níció. Ilyen az amerikai semlegesség !

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .

Király Mátyás + Evang. egyházunknak 
ismét gyásza van. Király Mátyás zalaeger
szegi lelkész életének 54-ik, lelkészi működé
sének 30-ik évében április 18-án rövid szen
vedés után az Úrban elhunyt. Káplán évei 
után az őriszigeti gyülekezet lelkésze lett, 
majd 1905-től a zalaegerszegi missziói gyüle
kezet áldott emlékű lelkipásztora. Temetése 
ápr. 20-án volt a hívek és lelkésztársak nagy 
részvétele mellett. Emléke legyen áldott 
közöttünk.

Hagyomány. Acsádon lakozott néhai 
Horváth Lajos, az acsádi ev. gyülekezetnek 
örök alapul 1000, azaz egyezer koronát 
hagyományozott. Legyen áldott közöttünk 
emléke 1

Köszönet és kérelem. A galíciai me
nekültek javára újabban a következő ado
mányokat kap tam : László Gyuláné 5 K. 
Nagy Dénesné, Győrfy Elekné, özv. Győrfy 
Károlyné 4—4 K. Szabó Károlyné, özv. 
László Lajosné, Szelestey László, özv. Nagy 
Gyuláné 3—3 K, Büki Ádámné, Szelestey 
Józsefné, Móritz Miklós, Porkoláb Dénes, 
özv. Szelestey . Lajosné, Fülöp Sámuelné, 
N. N., Kücsán Istvánná, Egeresi Lidi 2—2 
K. Horváth Mihályné, Bartakovics Károlyné, 
özv. Porkoláb Lajosné, László Dénesné, 
Móritz Jenőné, Ambrus Istvánná, Barát 
Lajosné, Tompa Lászlóné, Barát József, 
Barát Jánosné, Vég Pálné, Pócza Jánosné, 
Mórocz Gyuláné, Lamért Sándorné, Kovács 
Jánosné, Kovács Pálné, Tóbiás Eszter, Csik 
János, Káldos Károly, Győrfy Károlyné, 
Lórántfy Lajosné, Győrfy Gyuláné, ifj. 
Móricz Istvánná, Móricz Lajosné, László 
Istvánná, Óvádi Józsefné Mórocz Józsefné, 
Márton Józsefné, ifj Kovács Pálné, Kocci 
Zsigmondné, Tima Kálmánná, Móritz Má
ria  1—1 K. Móritz Zsigmondné, Döbrentei 
Gáborné 80—80 f. Lórántfy Sámuelné, 
Lórántfy Lajosné, Győrfy Józsefné, özv. 
Dobai Jánosné 60—60 f. Somogyi Józsefné, 
Csirkovics K.-né, Nemes Józsefné, Móritz 
Józsefné, Szabó Mihályné, Illés Antalné, 
Györkös Mihályné, Péter Károlyné 50—50 f. 
Csatári Józsefné, Szih Sámuelné, Bakó 
Zsuzsika 40—40 f. László Dávid, Csiszár 
Tamásné, Magyar Jánosné, özv. Magyari 
Józsefné, Balog Juliska 30—30 f. Bakk 
Istvánná, Bokányi Róza, Györkös Anna, 
Lévai Józsefné, Ambrus Jánosné, Tuboly 
Ferencné 20—20- f. Káldos Antalné 10 f.

Egyed Gyuláné (Nemeshany) 3 K, Roth- 
fuchs Jánosné (Tokaj) 6 K, özv. Görög La
josné (Balatonfüred) 2 K, Magyaróssy Pál 
(Nemescsó) 8 K, Bakó Józsefné (Nemescsó)
2 K, Csügödi Mihály és neje (Lukácsháza) 
20 K, özv. Kovács Isvánné (Lukácsháza) 
10 K, rábaszenttamási egyház tagjai egy 
vallásos estély jövedelme 28 K, Szabó 
Péterné (Rábaszenttamás) 8 K, Benyus !

József (Tiszaföldvár) 2 K, Gebauer Irma 
(Sződ) 5 K, gyékényesi hivek 5 K, Gom
bos Károlyné (Czegléd) 2 K, Gacs Pálné 
(Kisfalud) 3 K, Ódor István (Kisfalud) 1 
K, Bödecs Józsefné (Kisfalud) 1-20 K, Ki
rály Gizella 1 K, Varga Sándor (Felsősza- 
kony) 10 K. Összesen 224 K.

A Harangszó t. olvasóitól előbbi szá
mokban közölt kimutatások szerint eddig 
ötszázhatvankét korona és 80 fillér érkezett 
hozzám a galíciai ev. menekültek javára. 
A kegyes adományokat hálás köszönettel 
nyugtázom.

E sorok Írásakor hat család már nincs 
hazánk területén. Az imeretes kormány- 
rendelet folytán őket is elhelyezték ausz
triai barakkokban. Onnan Írnak hálatelt 
levelet eddigi segítségünkért s kérik ép 
úgy, mint a Svedléren (Szepes vm.) lakó 
család a hitrokonok további támogatását.

Gölniczbánya, 1915. április 20-án.
Hoffmann Károly,

ev. lelkész.
Gyülekezeteink és a háború. Már a

háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

E gyhdzashetye  község szintén kivette 
részét a honfiúi kötelességek teljesítéséből. 
Jóllehet a 687 lelket számláló község nagy 
része cselédségből áll, mindenki meghozta 
a maga adományát a haza oltárára. A Vö
rös-kereszt javára 70'88 korona folyt be. 
A nöegylet 50 korona értékben pamutot 
vásárolt amelyből hósapkákat, érmelegítöket 
készítettek a nőegylet buzgó tagjai. Az öz
vegyek és árvák javára Weiter György ta
nító vezetése mellett műkedvelő előadást 
rendeztek, melynek tiszta jövedelme 112 
korona volt. Színre került: „A Honvéd“ 
Balog Kálmántól. Alkalmi színjáték, ifj. 
Puchesz Mihály, Keresztúri Lajos, Weiter 
Ida és Mesterliázi Erzsiké előadásával. 
Ezután szavalatok következtek : Imát mon
dott Csik Margittól, Jozsa Ottilia. 2. Fohász. 
Csajbók Lidikétől, Mesterházi Erzsiké. 3. 
Karácsonyi imát: Imre Jolánka 4. Megyünk 
előre. Honti Istvántól. Szavalta: Németh 
Mariska. 5. Levél a táborból. Honti István
tól. Szavalta : Keresztúri Vilma. 6. Levél a 
táborba. Báthory G.tól. Weiter Irénke. 7. 
Zágon Anikó. Báthory G-tól. Cseke Eszter.
8. A zászlótartó. Báthory G-tól Weiter Ida.
9. Délen és északon. Tóth Dezsőtől. Vargyai 
Karolin. 10. Utolsó levél. Vértesi Gyulától. 
Boda Ida 11. Haldoklás. Báthory G tói. 
Puchesz Gizella. 12. Haldokló honvéd. Fe- 
leky Sándortól Weiter Dezső. 13. A holt 
katona. Feleky Sándortól. Pataki Mariska. 
14. Temetés a harctéren. Szavalta: Pintér

Szidónia. 15. Békesség a földön. Somboryné 
Pohánka Margittól Józsa Netti. Szavalatok 
között hazafias dalokat adott elő a műked
velőkből álló énekkar. A nagy számban 
megjelent hallgató közönség a meghatott
ságtól könnyezve távozott a teremből. Ez 
alkalommal felülfizettek : Tóth Sándor es
peres-plébános 3'80 K, Dukai Takács Edit 
Dukából, Andalíts Lajosné Kisköcsk, Joó 
Ferenc Kisköcsk, Dr. Marton Adolf János 
háza, Szigeti Pál, Vargyai Sándor. 1-80—l'BO 
K, Milviusz Ilona Boba, Boda Lajosné 
1-40—1-40 K, Mándli Antal 1-20 K, Mester
házi Pál, Zsebeházi Ferenc, Boda József, 
Puchesz Mihály, Singer Sándor Jánosháza, 
Mándli Károlyné Duka, Krenner Elek Vesz- 
kény 80—80 f, Schlezinger Zsigmond Boba 
40 f, Hetyei Gyula, Horváth Gyuláné 
20—20 f.

A Isten áldása nyugodjék minden nemes- 
szívü adakozón és résztvevőn.

Pórládonyban és B erektom paházdn  a 
háború céljaira szintén gyűjtést rendez
tek, melyre szegény, gazdag egyformán 
meghozta a maga ajándékát. A jószívű 
adakozók adományait itt nyugtatjuk:

Bakó Józsefné 1 kenyér, 14 kg. burgonyát, 
1-25 kg. mákot, 3-5 kg. babot és 4 koronát; 
Pfeiffer Sámuelné 3 5 kg. babo t; Remete 
Lajosné 7 kg. rozsliszt, 3-5 kg, babot, 14 
kg. burkonyát: Bárki Jánosné 4 kg. rozs
liszt, 0-5 kg. mák, T75 kg. bab ; Szekeres 
Józsefné 1 kg. mák, 2 5 kg. b a b ; Bakk 
Lajosné 1 K ; Béres György 1 kg. mák, 
2 25 kg. b a b ; Lengyel Lajosné 4'25 kg. 
rozsliszt, 2 75 kg. bab, 14 tojás és 10 kg. 
burgonya ; Hollósy Rozália 15 kg. burgonya, 
6 kg. bab ; Edvy Jánosné 1‘25 kg. szalonna, 
5'25 kg. bab és 1 K ; Szabó Jánosné 3 kg. 
rozsliszt, 1 kg. mák, 1 kg. lencse, 3 kg. 
bab, 5 tojás ; Koczor Sándorné 2‘25 kg. 
bab, 3 tojás ; Horváth Istvánná 3 kg. bab ; 
Bokor János 1'25 kg. bab, 4 tojás ; Varga 
Józsefné r. k. 5'25 kg. búzaliszt, 5 tojás ; 
Szalay Istvánná 2 kg. rozsliszt, 0 75 kg. 
mák, l -75 kg. bab, 7 kg. burgonya; Németh 
Józsefné 10 kg. burgonya, 0-50 kg. mák, 
2 kg. bab, 10 tojás ; Béres Jánosné 4 K ; 
Kovácsics Jenő ß K : Kovácsics Sándor 3 
K ; Tamaska János 20 kg. burgonya, 2 5 
kg. bab ; Horváth János 1-50 kg. búzaliszt,
2 kg. bab ; Németh József 2 kg. búzaliszt; 
Baranyai Pálné 2 kg. búzaliszt, 0-5 kg. zsír, 
40 f, 8 to já s ; Horváth István 2’25 kg. bab, 
4 tojás ; özv. Rúzsa Pálné 6’5 kg. rozsliszt, 
1-25 kg. zsir, 2-5 kg. mák, 3 5 kg. bab, 2 
drb sódar, 24 tojás ; Sümegi Józsefné 20 
kg. burgonya 5 5 kg. rozsliszt, 2 5 kg. bab, 
10 drb to já s ; Nagy Gyuláné 15  kg. búza
liszt, 4 tojás ; Horváth János 125 kg. bú 
zaliszt, 3 5 kg. rozsliszt; Horváth Zsófia 6 75 
kg. rozsliszt, 1 kg. mák ; N. N. 1 kg. mák,
3 kg. bab, 5 fej káposzta, 10 tojás : Sza- 
nyi Istvánná 2 kg. búzaliszt, 3‘25 kg. rozs
liszt, 6 tojás ; özv. Sümegi Jánosné 1 K,
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1 kg. zsír, 15 to já s ; Kiss Sándor 4 kg. 
rozsliszt, 1'75 kg. bab, 6 tojás, 8* kg. bur
gonya ; Horváth Istvánná 2 5 kg. búzaliszt; 
özv. Soltész Ferencné 0-75 kg. szalonna,
2 K, 2 kg. bab, 20 to já s ; Németh Józsefné 
szül. Tamaska Ilka 3 kg. búzaliszt, 2 K, 
20 to jás; Pollák Károlyné 2 K.

B erek to m p a h á zá ró l: Káldy Ottilia 1 kg. 
z s ir; Bősz Mihályné burgonya; Németh 
János (Pál fia) bab, burgonya; Vitár Jó
zsefné bab, burgonya; özv. Fejér Lajosné 
2 K, bab, 10 to já s ; Illés Józsefné bab ; 
Nagy Jánosné mák, bab, 10 to já s ; Király 
Sámuelné búzaliszt, burgonya; Galambos 
Józsefné burgonya; Schlesinger Lajos izr. 
1‘60 K, 15 tojás ; Halász János bab, bur
gonya; Németh János mák, bab, burgonya; 
Rozmán Pál r. k. bab, 4 to já s ; Halász Jó
zsefné bab, burgonya ; Németh János bú
zaliszt, b a b ; Vitár Istvánná bab, burg.; 
Király Józefné bab, burg. ; Orely Jánosné 
r. k. mák, bab, 5 tojás ; Nagy István r. k. 
5 tojás, bu rg .; Fejér Józsefné disznófej, 
bab, b u rg , 5 tojás ; Fehér Jánosné bab, 
10 to já s ; Halász Sándorné burg. ; Alapi 
József liszt, burg. ; Takáts Mihály 2 K, 1 
sódar; Szanyi Ferenc mák, bu rg .; Béres 
József 1 sódar, mák, ifj. Fehér Sámuel 
szalonna, mák ; Hollósy György bab, burg.: 
Döbrössy Ferenc bab, 4 to jás; Fejér Lídia 
burg., 14 to já s ; Orely József r. k. búza
liszt, disznófej, bab ; Dénes József bab, 
burg .; Nagy Istvánná bab, 6 tojás ; Kóbor 
Ferenc 2 K, bab 20 tojás ; Molnár János 
bab, bu rg .; Seregély Ferencné 1 K ; Kiss 
Samuné mák, bu rg .; Ments Sándor bab, 
10 to jás; Király Ferencné disznóláb; Se
regély Lajosné 1 sodar, liszt, mák, burg., 
13 to já s ; Bencsik József 1 sodar, b ab ;

Fekete Lina bab, b u rg .; Szanyi János 1 
K ; Vigh Jánosné 6 to já s ; Erős György 
bu rg .; Molnár József bab, burg., 5 to já s ; 
Simunyák József bab, 10 tojás ; Horváth 
József burg , 4 tojás ; Nagy Jánosné bab, 
5 to já s ; Molnár József g. bab, bu rg .; Ga
lambos József (kertész) burg., 10 to já s ; 
Gergyes István burg.; Németh István 6 
tojás. Összesen 5 zsák burgonya 265 kg., 
2 zsák liszt 72 kg., 2 zsák bab 102 kg., 
1 kis zsák mák 15 kg., zsir 15 kg., 346 
tojás és 32 K pénz.

A jó gazdákon kívül megható szépen 
nyilvánult meg a szegény zsellés nép ál
dozatkészsége is, kik mindannyian áldoztak 
a szeretet oltárára. Egy öreg szegény asz- 
szony egyetlen tyúkja után összegyűjtött 
tojásait adta a nemes célra, míg egy má
sik szegény asszony, kinek ura a harc
téren van csekélyke lisztjéből adott a jó
tékony célra s így sorakoznak tovább a 
szép megnyilvánulásai, az őszinte, igaz rész
vétnek.

Az o rszá g  d olgáról.
A képviselőház utolsó háborús ülései

ben a kormány legutóbb előterjesztett 
törvényjavaslatainak napi rendjéről esett 
szó. Letárgyalásra várnak a népfölkelés 
kiegészítéséről, a népfölkelőknek galíciai 
és bukovinai csapatok pótlására vonatkozó 
törvényjavaslatok és a honvédelmi miniszter 
jelentése a népfölkelés mikénti felhasználá
sáról. Hétfőn a miniszterelnök nyilatkozott 
a hadi helyzetről és bizalmat öntött a 
szívekbe a jövőt illetőleg. Majd Hazai hon
védelmi miniszter s az ellenzék részéről

Bakonyi Samu, Andrássy Gyula, Rakovszky 
István, Zborai Miklós és Szabó István kép
viselők szólaltak fel. A kormány és a 
képviselőház elfogadta a beterjesztett indít
ványokat. Eszerint a katonai kötelezettség 
korhatárának kiterjesztése csak erre a 
háborúra szól. A 18 éveseket vegyes bizott
ság előtt sorozzák. A 43—50 éveseket csak 
akkor viszik a harcmezőre, ha már fiatalabb 
korosztályok nem állnak rendelkezésre.

Olvassátok a bibliát.
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Zsolt. 119., 105.:
Hol b ib lia  a házban n incs, 
H iányzik  o tt a  legfőbb kincs. 
T anyát a  9átán ü tö tt ott,
De Isten  nem lel hajlékot.

2. vasárnap, II.
3. hétfő,
4. kedd,
5. szerda,
6. csüt. III.
7. péntek,
8. szombat, IV.

Móz. 32, 1 — 14.
„ 32, 15—35.
, 34, 1 -1 7 .
„ 34, 18—35.
» 19, 1 — 18.
„ 25, 1 — 13.
„ 6, 22—27.

Mit tehetek a Harangszóért?
előfizetek r á ; 
előfizetőket gyűjtök; 
megírom azok címeit, 
kik talán előfizetnek rá; 
tehetségem szerint ada
kozom a lap terjeszté
sére.
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Elsőrendű harang  gyár, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangön tö - és 

ha ran g fe lsze re lő  gyár 23

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 ha rangok  át- 
öntését, 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 icse ré lé sét stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat |u tányos á ron . 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigaso rokat, csigákat, 
em előket, üllőket, s a tu t stb . e szakba  vágó m unkát. Ju tán y o s árak, 
p on tos és  tisz te sség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívána tra  I 

K ívánatra s a já t  költségem en utazom  a  helyszínére.
ua^crsii

Feiwel
Elil

utódat
első m. kir. s z a b a d a lm a z o t t  i sk o lap ad -g y á r ,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  24
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  18.

Árjegyzék ingyen és bérmentve I

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
org’onaépitők. ■

K ét arany, 1 ezüst és 1 nagy millenfaini éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéremniel k itüntetve. 

A lapítta to tt 1867-ben.

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

Ajánlják kitűnő hangú ée e rős szerkezetű 
légnyomatú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a leg ju tányosabb árak m ellett művészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n lu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 25

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Müipar“ szerkesztősége.
*

S. KOVATS  
MENYHÉRT
m ű-orgona építő  in tézete

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. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozásét valamint 

átalakításokat, javítást,
___ hangolást mérsékelt árak

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. ElváUalja 

azok javítását és hangolását. 25

Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 
minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m in d en 
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  cím ére KÖRMEND-re (Y asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is .

VALLÁSOS NÉPLAP.

T A R T A L O M :  Im rék S á m u e l:  Ima. (Vers.) — M észáros Is tv á n :  Békevágy. — H a m a r G y u la :  Elmélkedés a halál közelségéről. 
Csite K á r o ly : Magyar szívesség. (Elbeszélés.) — B á n d y  J á n o s : Ima a vizsga kezdetén. (Vers.) — Dr. K ovácsics S á n d o r:  Katonák 
nagypénteke. — Levél a harcmezéről. — a torzsai evang. árvaház és konfirmandus-oithon kérdo-Szózata. — Pünkösdi üzenet. — 

B á n d y J á n o s :  Vizsgái megnyitó. (Vers.) — Világháború eseményei. — Ország-Világ.

B é l i é  v á g y .I m n .

Nagyhatalmú Isten, örök élő király, 
Szomjuhozó lelkünk íme Téged kíván; 
Tehozzád szállanak sóhajaink mostan,
E vérzivataros, szomorú napokban.

Félve nézünk fel az iszonyatos mélyből, 
Hova lesújtottál büntető kezedből; 
Remegve nyílik meg szólásra ajakunk 
Alig tudjuk hogyan, — oly sok most a bajunk.

Óh van-e számunkra irgalom Tenálad 1 ? 
Van-e hely Előtted, hol néped megállhat 1 ? 
. . .  Lehorgasztott fővel, bűneinket bánva, 
Sóhajtozunk Hozzád, hitünk erős vára . . .

Óh vedd le már rólunk sújtoló karodat, 
Ne büntesd tovább is árva magyarodat! 
Szenvedett már sokat, szenvedett e leget: 
— Derítsd fel felette a kékellő eget i

Sok nagy ellenségét törjed meg Istenünk, 
E nehéz napokban légy újra mivelünk 1 
Légy újra mivelünk, tekints ránk kegyesen, 
S ne hagyd el népedet ezentúl sohasem 1

Amen.
Im rék Sámuel.

Irta: M észáros István.

A háborús borzalmak, iszonyatos
ságok, amelyeknek külső és belső 
hatása mindenkire kiterjed, mondha- 
tatlan vágyódást ébresztettek immár 
a békesség után. Kerülő útakon 
hozzánk jutott hirek szerint ellensé
geink országaiban is nagymérvű bé
kemozgalmak észlelhetők. Tehát meg
jött az első békehír I Szárnysuhogása 
nyomán megdobbantak a szívek . . .  
Azután ismét nem beszéltek a bé
kéről. Az ágyuk tovább bömböltek, 
a harcmezőkön újabb százait temet
ték a hősöknek, a vonatok tovább 
szállították a sebesülteket, az élő 
halottakat; itthon meg tovább sirtunk, 
bánkódtunk, epekedtünk. . .  A béke 
nem bizonyult valónak, de a békevágy 
az megmaradt és megerősödött.

A béke után való erős vágyódás 
ma a legtermészetesebb érzelme a 
meggyötört szíveknek. A békesség 
nagy értékének felismerésére, áldá
sainak megbecsülésére megtanított 
ez a háború. A kemény leckét nem 
fogja elfelejteni ez a nemzedék, mely

megismerte a háborúszülte békétlen
ség borzalmait, testi és lelki erőket 
bénító, sorvasztó és megsemmisítő 
hatását, és épen azért erősen vágyó
dik a béke után.

De bármily természetes érzelem is 
most a békesség után való vágyó
dás, azonnal ki kell emelnünk, hogy 
nem minden békevágy jogosult. — 
Igen sokan a háború előtti béke 
idejét szomjuhozzák vissza. — Úgy 
tesznek, mint egykor régen a zsidók, 
kik a pusztai vándorlás nélkülözései 
közben visszavágytak az egyptomi 
húsos fazekakhoz. Emlékezzünk csak 
vissza, milyen idők is voltak azok a 
háború előtt? Nem mentek egymás 
ellen a katonák milliói, nem berreg
tek a géppuskák, hogy száz halált 
szórjanak. . .  Ahol most mérhetlen 
hosszúságban lövőárkok húzódnak 
el, amerre feldulvák, összetapodvák 
egész országrészek és a pusztulás 
képét mutatják falvak és városok, 
ott a háború előtt virágzó élet volt. 
Ilyenkor tavasz idején ringatta a föld 
a kalásztengert, milliók számára 
ígérve a mindennapi kenyeret, a he
gyekben a tárnák bejáratai nem vol
tak eltorlaszolva és felrobbantva, ha
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nem ki és bejárt azokon a bányász, 
hogy napvilágra hozza a mélységek 
kincsét. A katonák százezrei, kik 
most lövőárkokban vagy irtózatos 
rohamokban osztják vagy kapják a 
hősi halált, akkor a munka eszkö
zeit, pengő kaszát, kapát forgattak. 
Békesség volt, de csak abban az 
értelemben, mert nem volt háború. 
Az a béke csak külső békesség volt, 
csak a fegyverek csendje volt. Ám 
a lelkekben nem volt béke. Az ál
lamok, a népek élete, a túlhajtott 
fegyverkezés nagy benső forrongásra 
mutatott. Tanácskozásra összeült 
államférfiak szavaiból hiányzott az 
őszinteség. Egymást látogató uralko
dók, koronásfők csókjában árulás 
foganzott meg. Gyülölségtől mámo
ros népek irigy, sóvárgó szemmel 
tekintettek idegen ország földjére, 
hogy a magukévá tegyék. S ha a 
nemzetközi helyzet ilyen vigasztalan 
képet tüntetett fel, maguknak az 
egyes országoknak benső élete sem 
volt békességes. Átkos idők szelleme 
kísértett ami hazánkban is, hogy 
pártokra szaggassa nemzetünket. A 
társadalmi élet minden látszólagos 
élénksége mellett is romlottság jeleit 
mutatta. Bűn mételyezte meg már 
a családokat is. Gúny tárgyát ké
pezte a vallás és a vallásosság, ki
veszett a lelkekből a hit. Kárhozatos 
igék támadták. . .  Nincs Isten. ..

Ez volt, ilyen volt a háború előtti 
békés világ. De sokszor mondották 
az emberiség jövendőjéért, igaz bé
kéjéért aggódó lelkek: ez már így 
tovább nem mehet! Azért most, egy 
már 9 hónapig tartó háború után, 
amely épen abból a rothadt békéből 
burjánzott ki, nem szabad kialakulni 
a szívekben egy olyan békevágynak, 
mely a háború előtti napoknak bé
kességét szomjuhozza. Az egyptomi 
húsos fazekak szolgaságot jelentettek, 
a mostani háború előtti napok egy 
igen bűnös világra mutattak rá. Ne
künk tehát nem az a békesség kell, 
amely épen korhadtságánál fogva 
erre a borzalmas háborúra vezetett, 
hanem az a békesség, mely minden 
téren, népek és államok, társadalmi 
osztályok és családok, emberek össze
ségének és egyeseknek életében 
megújulást jelent. Es ha a jelek nem 
csalnak, ha sok dologból, ami már 
a háború alatt is változást jelent, a 
vallásosság ujraébredéséből, a. haza- 
szeretet jelenségeiből, az egyeseknek 
a nagy idők követelte áldozatkészsé
géből szabad következtetést levon
nunk, akkor remélhetjük azt, hogy 
az elkövetkező békesség megújulás,

| megjavulás is fog lenni. Csak az ilyen 
béke után való vágyódás jogosult, 
mert emberies is és hazafias is.

Elmélkedés a  halál közel
ségéről a háborúban.

Irta : H am ar Gyula tanár, honvéd tizedes.
Harcmező, 1915. ápr. 15.

Amióta a világ világ, nem volt olyan 
ember, aki meg nem halt volna. így 
tehát minden bizonnyal igaz, hogy 
minden ember halandó, egy sincs 
maradandó. Az egyik meghal zsenge 
fiatalságában, a másik késő vénsé- 
gében, az egyik ilyen, a másik amolyan 
módon. A halál kérlelhetetlen, nem 
kiméi senkit, annyira nem, hogy a 
meghalás már a születés pillanatá
ban kezdődik, azután „a halál árnyé
kának völgyében“ telik el a földi 
életünk, melyben a halál ott jár 
mögöttünk, mellettünk, körülöttünk, 
mint az árnyék. Valamint a sötétség 
és a világosság küzdelme öröktől 
fogva folyik, azonkép a halál és az 
élet is, e két nagy ellentét, öröktől 
fogva űzi egymást. Melyiké hát a 
győzelem ?

Ha nem volna Isten kegyelmébe 
hitünk, akkor igen sívár volna az 
életünk. Vagy tán arravaló az élet, 
hogy együnk, igyunk, vigadjunk ? De 
tudjuk, hogy az élet a kegyelmes 
Istennek adománya, ennélfogva meg 
kell azt becsülnünk, nemcsak ösz- 
tönszerüleg ragaszkodnunk ahhoz, 
hanem tökéletesítésén fáradoznunk, 
hogy olyan legyen életünk, mint a 
jó fa, mely jó gyümölcsöket terem; 
mert amely fa nem terem jó gyü
mölcsöket, kivágattatik és tűzre vet
tetik. Ha úgy élünk, hogy bármely 
pillanatban ér is utói a halál, mindig 
résen talál, akkor nem kell félnünk 
tőle.

A haláltól való félelem s rettegés 
különösen nagy a veszély pillanata
iban. Vonatkozik ez a testi halálra. 
De az Isten képmására teremtett em
ber testében él a nemesebbik rész : a 
halhatatlan lélek, mely erőt ád a test
nek a veszélyben is, vígasztal s bá
torít, hősökké tesz bennünket s le- 
gyŐ7eti velünk a lehetetlennek látszót 
is. És mi nyújt erőt a léleknek ?

Az imádság és Isten igéje.
Sokszor, midőn a most dúló vi

lágháború rémes napjaiban, távol a 
békességes otthontól nem mögöttem, 
hanem magam előtt éreztem a halál- ‘ 
nak árnyékát s hallottam mérgesen

süvítő golyói nyomában halálra seb
zett társak hörgését, láttam első se
gélynyújtásra siető szegény sebesültek 
kínját: pillanatnyilag úgy gondoltam, 
mintha megnövekedett volna a ha
lálnak hatalma, mintha közelebb fér
kőzött volna az életemhez is. Azon
ban e sok megpróbáltatás, melyen 
mindeddig szerencsésen átestem, meg
értette velem az Istennek beszédét, 
mint ezelőtt még soha és vigaszért, 
segítségért kiáltó, Isten kegyelmére 
szomjuhozó lelkemet a harci zaj kö
zepette is megerősítette az őszinte 
szívvel, feltétlen bizalommal, a meg
segítő Istenhez felsóhajtott imádság. 
Olyankor igazán megéreztem és meg
értettem, hogy „az Úr az én pász
torom, azért semmiben meg nem 
fogyatkozom. . Az én lelkemet meg- 
vidámítja. . .  Még ha szinte a halál 
árnyékának völgyében járok is, nem 
félek a gonosztól, mert Te velem 
vagy, a Te vessződ és botod vígasz
talnak engemet.“ S elgondoltam, váj
jon a harcmezőn küzdve, csakugyan 
közelebb járok-e a halál hatalmához ? 
Arra a végső következtetésre jutot
tam, hogy,: semmivel sem közelebb 
a halál a háborús veszedelemben sem, 
mint máskor; egyformán közel van 
hozzánk mindig is. Hát békességes '
időben, csendes séta alkalmával nem 
csaphatja-e agyon az embert az eresz 
alól hirtelen lezuhanó kő, mint ahogy 
ellenséges golyózáporban nem éri a 
harcost a golyó?! Nem történhetik-e 
meg ép oly könnyen, hogy békessé
ges otthonunk egyik szobájából a 
másikba lépve, megbotlik a lábunk s 
halálos sérülést szenvedünk, mint 
ahogy az ellenséges csapatmozdula
tok ellensúlyozása végett éjnek éjt- 
szakáján uttalan utakon járva, meg 
sem ütödik lábunk a kőbe ? 1

S eszembe jutott a régi mese, mely 
szerint a szárazföld lakója csudálkozva 
kérdezi a tengerjárót, vájjon nem fél-e, 
naponként a hajóra szállva, a vizbe- 
fulladás halálától ? Amire a tengerész 
ezt feleli: Hát te miért nem félsz 
attól, hogy esténként az ágyadba fe
küdve, ott ér utói a halál ?

Mindenesetre igaz, hogy háborúban, 
mint minden feltűnő veszély idején 
inkább irányul az ember figyelme a 
halál közelségére, mint máskor. De 
ily megpróbáltatások egyúttal inkább 
terelik az ember tekintetét fel a csil
lagok közé. „Az én lelkem figyelme- 
tesebben várja az Urat, hogy nem a 
vigyázok a reggelt.“ Onnan felülről, 
a megsegítő Isten tekint reánk akkor 
is, mikor az ő ostora rajtunk volna.
S az isteni kegyelembe vetett rendű-
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letlen hit felfegyverzi lelkünket, vi
gasztalást, megnyugvást nyújt. Ekkor 
érezzük és értjük meg igazán, hogy 
„az Ő szárnyaival födöz be tégedet 
és az Ő szárnyai alatt lészen oltal
m ad ... Ne félj az éjjeli rettegéstől 
és a nappali repülő rtyiltól, az éjt- 
szaka kegyetlenkedő dögtől és a dél
ben pusztító döghaláltól.“ S mível a 
jó Isten a mi oltalmunk s erősségünk, 
ha benne bízunk: ez okáért „nem 
félünk, ha a föld megindulna is és 
ha szinte a hegyek a tenger közepébe 
bemerülnének i s . . .  A seregeknek 
Ura velünk vagyon,“ kitörli lelkünk- 

* bői a félelmet, hogy ne rettegjünk 
azoktól, kik a testet ölik meg, a lel
ket pedig nem ölhetik meg.

Nagypénteki és húsvéti üzenetet 
kaptam hazulról. Kicsiny prédikációs 
füzet. Itt ért engem ez üzenet a 
galicziai Kárpátoknak hóval fedett vad
regényes bércei között, távol az édes ott
hontól ; itt hol sok ádáz ellenség dühe 
fordul ellenünk. „Erőnk magába mit 
sem ér. Mi csakhamar elesnénk; D 3 küzd 
velünk a hős vezér, kit Isten rendelt mel
lénk. Kérdezed : ki az ? Jézus Krisztus az 
Isten szent Fia, az ég és föld Ura, 
Ő a mi diadalmunk.“ Olvasom az 
üzenetet: Igenis, ez a „megfeszített 
és feltámadott Krisztus a mi egyetlen 

|> reménységünk ! “ Olvasom az üzene
tet, megérzem és megértem Krisztus 
keresztfája alatt, hogy a „Krisztus 
meghalt mindenekért, hogy akik élnek, 
ezután ne éljenek önmaguknak, ha
nem annak, aki őérettük meghalt és 
feltámadott' “ Olvasom az üzenetet s ér
zem: közelebb jutok ahoz, aki ezt 
mondta: „ Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki én bennem hiszen, ha meg
hal is, él, És valaki él és hiszen én 
bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e 
ezt ?* Olvasom az üzenetet s lelkem 
csöndesen és mégis oly határozottan 
mondja: Hiszem.

M agyar s z ív e s s é g .
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

Gergő bácsi elbotorkált minap is
mét a városba, szappan,'só és egyéb 
házi szükségletek, valamint csizma
talp beszerzése végett.

Először is a Grünvald bőrkereske
désébe tért be hangos „adj’ Isten 
jónapot I“ köszöntéssel s parolázásra 
nyújtotta kezét.

— No, mi köll ? — kérdezte Grün
vald úr gőgös hangon, nem fogadva 
el az eléje nyújtott becsületes kezet.

— Nem „Mikő“ a nevem, Görény

vad úr, hanem Csiza Gergely. Azért 
jöttem, hogy örömében megajándékoz 
engem egy pár jó csizmatalppal, amiért 
ilyen fiatal, erős ember létére meg
szabadult a katonaságtól.

— Megajándékozom, csak fizessen 
le azonnal három koronát 1 — mondta 
a kereskedő ingerült hangon.

— Mi a huncut csoda ?! Hisz ed
dig egy koronát fizettem egy pár 
csizmatalpért! — szörnyüködött Gergő 
bácsi.

— Most egy pár csizmára való jó 
talpnak, jutányosán számítva, három 
korona az ára. Nagyon drága most 
a talpbőr, mert rengeteg sok kell a 
katonaságnak, — magyarázta a kövér 
Grünvald úr.

— Dejszen, a kukorítóját, a sze
gény katonáink bakkancsát papirtalp- 
pal látták e l! Az enyémre és a többi 
magamfajta szegény ördögére pedig 
ezután semmi sem jut, — méltatlan
kodott Gergő.

S aztán hirtelen meglepő kérdéssel 
fordult a kereskedőhöz:

— Magyar ember kigyelmed, Gö
rényvad úr?

— Ilyen bolondot ne kérdezzen 
tőlem! Különb magyar vagyok min
dig kendnél! — fakadt ki indulattal 
a bőrkereskedő.

— Lássa Görényvad úr, lássa, az 
fáj nekem legjobban, hogy magyar 
ember húzza le az én öreg kódés 
lábaimról a csizmát! Járhatok ezután 
mezítláb! — mondta Csiza Gergő 
szomorú váddal.

A kereskedő pár pillanatig megle
petten nézett az atyafira s aztán 
elmosolyodott:

— Nohát, bácsi, ne mondja többé, 
hogy rossz magyar vagyok: kap 
tőlem egy pár csizmára való talpat 
ingyen ! . . .  Tessék, viselje sokáig 
jó egészséggel!

—- Áldja meg kigyelmedet érte a 
magyarok Istene! Élmondom jószí
vűségét mindenkinek, hadd tudják 
meg, hogy mily igaz szívű magyar 
ember a Görény vad ú r ! — hálálko
dott Gergő bácsi.

— Dejszen, ne hiresztelje, öreg 
barátom, mert akkor még igen sok
szor be kellene bizonyítanom, hogy 
jó magyar vagyok, — tiltakozott 
ellene Grünvald úr.

Csiza Gergő a bőrös boltból a 
legközelebb eső vegyeskereskedő üz
letébe tért be, hol egyik kellemetlen 
meglepetésből a másikba esett. Meg
drágult minden : a só, a gyufa s még 
a szappan is.

— Éj, ej, e j! ezt hát nem értem, 
hogy miért lett drágább a szappan ? I

Hisz azzal csak nem táplálják a harc
téren vérző katonáinkat ?! — tört ki 
belőle itt is a nagy méltatlankodás. 
Annál inkább csóválta a galambősz 
fejét, mert a pénze előbb elfogyott, 
mintsem megvásárolhatta volna mind
azt, amikre nézve utasítást kapott 
otthon az asszonytól, noha a csizma
talpat ingyen kapta.

Búsan, szomjasan baktatott aztán 
hazafelé a megvásárolt portékákkal, 
öreg fejét úgy lekonyította, hogy 
meg sem látta Bencze Jóska kereszt
fiát, a bot és mankó segítségével 
kopogó sebesült vitézt, pedig köz
vetlen mellette kopogott el.

— Hej, szegény, koldussá lett 
magyar katona!, az a te jutalmad 
elhullt forró piros véredért, óriási 
szenvedéseidért, hogy még a saját 
keresztapád sem akar meglátni ? — 
szólt utána szomorú sóhajjal a nyo
morékká lett vitéz.

— Nini! te vagy az keresztfiam?!... 
Oh, oh, de csúffá tettek azok a ku
tya muszkák! — nyújtotta kérges 
kezét a vitéznek Gergő bácsi könnyes 
szemmel.

— Nem épen a muszkák, hanem 
a gyilkos srapneljuk tett oly nyomo
rékká, hogy mankós koldusként me
hetek haza a falumba, — mondta 
Jóska, kezet fogva a keresztapjával.

— Hát biz’ szegény Jóska, te is 
lógósnak kaptad az apostolok lová
hoz a kódésok csikaját, akárcsak én. 
De tán te még megszabadulsz tőle, 
ha teljesen meggyógyul a sebed. Én 
azonban már csak a Szent Mihály 
lovával cserélhetem fel, — mondta 
az öreg Gergő szokatlan bús hangon.

Alig kopogtak előre egy dobásnyira 
a városvégén, ismerős „gyi, te Bak
te ri“ rekedt kiáltás ütötte meg Csiza 
Gergő fülét. Bcdő Náci, a falu fuva
rosa hajtott mellettük hazafelé az 
országúton.

— Ne te, ne, minő szerencse, 
hogy összehozott velünk a jó Isten, 
Náci testvér! Állítsd meg csak a lo
vaidat s légy oly jó, vigy el minket 
is haza! — kérte Gergő a puffadt 
képű, borvirágos atyafit.

— Egy korona fejenkint a taksa. 
Ha azt fizetik, urak lesznek: vitetik 
magukat, mint az uraságok. De ha 
nincs pénz, akkor kutyagolhatnak 
tovább. Drága a ló, drága a széna, 
de még a bor is! Nem kívánhatja 
tehát senki tőlem, hogy ingyen vi
gyem, — kiáltotta Bödő Náci a 
szekérről.

— Van lelked, öcsém, hogy az ily 
szegény, sebesült vitéz testvéredtől 
pénzt kérj, aki a hazáért és érted
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is annyit harcolt, szenvedett s nyo
morékká lett ?! — támadott rá Gergő.

— Nem bíztam meg én senkit, 
hogy értem harcoljon. Különben, ha 
nem tetszik az ajánlatom, hajtok to
vább, — morogta Náci.

— Hej, hova tűntél szép magyar 
szívesség, ki temetett el végleg téged?! 
Nem is érdemes már élni az ily 
embertelen világban 1 — sóhajtotta 
az ősz Csiza Gergő. Noszolta aztán 
a sebesült vitézt, hogy kapaszkodjék 
föl a szekérbe, megfizet ő helyette 
is a pogány Nácinak.

Nagy üggyel-bajjal, egymást segítve, 
fölkapaszkodtak és elhelyezkedtek a 
rokkant atyafiak a szekérbe, mire 
megindította Náci a lovait.

Szótlanul, saját benső gondolataik
kal tűnődve ültek mind a hárman a 
szekéren, csak mikor a hegyaljai 
csárdához értek szólalt meg Náci:

— Haj, de huncutul csalogat en
gem ez a csárda! Különben oktondi 
is volnék, ha nem nyelnék le itt is 
egy kis itókát. Adja csak ide Gergő 
bátyám, a két koronámat, beugróm 
egy pillanatra az ivóba.

— Hagyd el, öcsém, most az egy
szer, hisz’ eleget ittál életedben s 
ma is többet eresztettél le már a 
torkodon, mint amennyi illet volna! 
— mondta neki az öreg Gergő.

— Ittam, amennyit ittam, kinek 
mi köze hozzá! Annyi bizonyos, 
hogy árvizet, azaz árbort bocsáthat
nék le azzal a hitvány falunkra, amit 
életemben megittam. S bár megtehet
ném, hogy kitudnám vele önteni 
valamennyi népet, mint az ürgéket, 
heheheI. . .  De, hopp, tyt vagyunk 1 
Elő vele a pénzemmel szörnyen ki
száradt a torkom, — állította meg 
Náci a lovait. Leugrott a szekérről 
s Gergő elé tartotta szurtos tenyerét.

— Kapd el, Náci, előlem tenyere
det, mert még csakugyan bele jut
tatok valamit, de azt nem köszönnéd 
meg I Nincs most nálam pénz, de 
majd otthon becsülettel megfizetem 
a bűndíjadat.

— Micsoda?! Hát én most szom- 
juhozzak, mint a kutya ? I Tyü, azt 
a erre, meg arra ! . . .  így becsapnak 
engemet 1 — szitkozódott Náci topir- 
zolva.

S majd hirtelen ijedten kiáltott fel.
— Nini, baj történt a szekerem 

hátuljával I Szánjanak le kendtek is 
egy percre, igazítanom kell rajta 
valamit!

Nagy kínnal lekászolódott a sebe
sült vitéz a szekérről, valamint Gergő 
is. Náci pedig a következő pillanat
ban feldobta magát a szekérbe s a

lovak közé csapott: „Gyi, Bakter, 
gyi Boldog! Akinek nincs pénze, 
járjon gyalog.“

A faképné! hagyott atyafiakat úgy 
meglepte a Náci embertelen eljárása, 
hogy pár percig mozdulatlanul, szót
lanul bámultak a tova tűnő szekér 
után.

— Sülyedj el vén föld, szégyenle- 
tedben, hogy ily gonosz embereket 
kell hordoznod hátadon ? — fakadt 
ki aztán Gergő bácsi mély elkesere
déssel. Megindultak ismét gyalogszer
rel hazafelé.

Mintegy negyedóráig baktattak már, 
mikor feljutottak a meredek dombol
dalon a sík, egyenes útra, ahol leg
nagyobb meglepetésükre utói érték 
Nácit a szekerével együtt. De minő 
állapotban ? A szekér felfordulva me
redt az égnek az árok parton, Náci 
pedig alatta jajveszékelt. Szerencséje 
volt még, hogy a lovak megálltak 
a szekér előtt.

— Nézd, öcsém, van Isten 1. . . 
Jer, segítsünk, ha tudunk a szeren
csétlen emberen 1 — mondta Gergő 
meghatottan.

Neki gyürkőztek erre ketten a 
szekérnek s nagy sokára sikerült 
nekik kerékre állítani, mialatt meg
tudták a fájdalmában ordító Nácitól, 
hogy egy kis nyúl miatt esett meg 
vele a nagy baj. A vágtató lovai 
orra előtt szaladt át a nyúl az or
szágúton, amiatt borították fel a 
meghorkant állatjai a szekeret.

Szerencsére nem történt baja a 
szekérnek, ellenben Nácinak kificamo
dott bokában a ballába. Node ott 
volt a kéz- és lábflcamodások híres 
tudora, a Gergő bácsi; helyre igazí
totta azt is azonnal az árokparton.

— Hej, de meghálálom én kendnek 
a nagy jóságát, Gergő bátyám ! Ülje
nek tel a szekeremre! Nem kívánok 
érte fizetséget s mindig is szíves 
örömmel felveszem szekeremre, — 
mondta Náci hálatelt szívvel.

— Nem azért tettem, amit tettem, 
öcsém, hogy jutalmat várjak érte, 
hanem csupán magyar szívességből 1 
— szólt Gergő kemény, határozott 
hangon. — Jóska keresztfiam csak 
üljön föl a szekérre, de én már csak 
a saját lábamon baktatok haza. . . 
Isten áldjon addig is bennetek 1

Azzal megindult az öreg magyar 
ingadozó, rogyadozó lábakkal, egyedül 
a poros utszélen s még a bugyorját 
sem tette fel a szekérre, hátán ci
pelte hazáig.

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

Ima a vizsga kezdetén.
Irta : Bándy Ján o s ev. tanító.

(Imádkozta N. B. VI. oszt. tanuló a rábcakapi 
vizsgán 1915. április 18-án.)

Uram Isten 1 tekints reánk,
Vedd füledbe forró imánk, 
Mellyel esdve kér tégedet 
Ezen ártatlan kis sereg!

Szüntesd meg a bősz háborút 
S oszlasd el rólunk a borút I 
Küldd el a béke angyalát,
Hogy nyugtassa meg a hazát I

Jézus I hitünk fejedelme 
Légy seregeink őrzője,
Erősítsd meg karjaikat,
Hogy jól védhessék hónukat!

Hisz te igazság, — élet vagy 
Minket is — kérünk — el ne hagyj 1 
Hisz, ki igazságért harcol 
Nem veszhet el nyomtalanul 1

Szent lélek! mennyei jóság,
Ki vagy lelki világosság!
Szállj le ránk is ez órában 
S buzdíts bennünket a jóban 1

Ha te segítesz, buzdítasz, 
Bizonnyal célhoz is juttatsz. 
Legyen ezért neked hála 
Istenünk szent háromsága.

Amen.

A katonák nagypénteke.
Irta: Dr. Kovácsics Sándor.

Harcmező, 1915. ápr. 2.

A kalendárium piros betűkkel jelzi az 
ünnep- és vasárnapokat. A harctéren 
azonban ezeket nem tudjuk megtartani. 
Sokszor nem is tudjuk, hogy ír a 
naptár: veres vagy fekete betűvel-e ? 
Ami ünnepeinket szuronnyal, vérrel 
írják. Akkor van örömnapunk, mi
kor a magyar erő átgázol az ellen
ségen. Mint ember sajnálok minden
kit, akit testi-lelki szenvedés ér, de 
most ebben az időben, ezen a helyen, 
ahol élünk, dolgozunk, minden ma
gyar, annak kell, hogy örüljön, ha 
minél több piros betűs nap Íródik a 
— mi hadi kalendáriumunkba, mi
nél vastagabb, minél pirosabb betűk
kel. — A nagypéntek nem volt itt 
ilyen értelemben örömnap, ünnep
nap, mégis valami mélyebb, igazabb 
keresztyénies érzés fogott meg ben
nünket e napon. Az az érzés lett 
úrrá rajtunk, ami béke időben elvisz 
bennünket a fekete posztóval leterí
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tett templomi oltárhoz. . .  amely egy 
napra kizökkenti az embert, az em
beriség egy tetemesrészét a hétköz
napi lelki életből s égető fájda
lommal tölt el bennünket az, hogy 
még az Úr fiának is szenvednie kel
lett. Nem beszélgettünk nagypéntek
ről. Csak úgy magunkban elhatároz
tuk, hogy ezen a napon elmegyünk 
istentiszteletre — ha lesz valahol itt 
a szenvedések, az áldozatok helyén... 
Nagypénteken volt az első igazi ta
vaszi nap a Kárpátok és galiciai 
nyúlványok között. Napsugárban für
dőit a völgy, a hegy, a patak. A 
katonák élénkebbek, vidámabbak vol
tak. A prémes kabátoknak leszál
lóit a becsük, pedig még néhány 
héttel előbb mekkora szeretetben volt 
részük, egyike volt a legnagyobb 
jótevőnknek, nemcsak védett ben
nünket, de testi melegnek, lelki 
élénkségnek volt a forrása. S ma 
már összes dicsősége a múlté. Fűit! 
mint sok öröm. . .  Ez a napsugaras 
meleg idő — mintegy stilszerű ke
retje volt, ami lelki világunknak. A 
nagypénteken ránk köszöntött bé
kés, vallásos érzület feledtette a 8 
hónap háborús izgalmait, iszonyatossá
gait. 8 órakor már kocsin ülünk, 
hogy eljussunk T . . . községbe, hol 
jelezve volt az istentisztelet. Alig, 
hogy az úttestre fordulunk, már is 
akadályba ütközünk. Vagy kétezer 
orosz fogoly zárja el az utat. Szál
lítják az ország belsejébe. Ezek azon
ban már nem nagypénteki, hanem 
húsvéti hangulatban vannak. Ezek 
részére már feltámadt a Krisz
tus, az Élet. . .  Örülnek, hogy itt 
vannak, hogy megmenekültek a há
ború mérhetetlen szenvedéseitől, a pi
szoktól, koplalástól, halál-félelemtől, 
sok orosz gépfegyvertől, mert ezzel 
hajtják az atyuska katonáit rohamra. 
Vad, gyalulatlan lélek a legtöbb. 
Nyers testi erőt képviselnek, kiket 
a szellemi erő le kell, hogy győz
zön. Nincs bennük morális erő. Megy, 
mert hajtják s lő, mert különben őt 
lövik hátulról. Sikerül az egész tö
meget megelőznünk. Autók pöfögnek 
el mellettünk nagy gyorsasággal. 
Már járhatóbbak az útak. Szorgal
masan javítják a harcban kiérdeme
sült öreg népfelkelőink, kiket az ifjabb,

újonnan kiképzett nemzedék váltott 
fel a dicsőség mezején. Most már 
jórészt hadtáp szolgálatra használják 
öreg véreinket. Csinálják az utat, 
hogy a munició sok élelem szállítást 
lebonyolíthassák. Ott van az erő, 
ahol az ágyuk, fegyverek, ahol az em
berek elesége jobb, szállítása gyor
sabb, tökéletesebb. E tekintetben 
kifogástalanul működik hadvezető
ségünk.

Az úttest egyik oldalán jönnek, a 
másikon mennek a szekerek, lova
sok, gyalogosok. Vagy 3 kilométert 
gyorsabban tehettünk, mert szabad 
volt előttünk az ut. Utolértünk 2 
kilométer hosszú kocsisort, mely 
állt, várt, hogy előle eltávolítsák az 
akadályt. Az ilyen trénoszlop néha 
órákig kénytelen várni. Hogy le ne 
késsük a szent zsolozsmát, meg
szegtük a közlekedési rendszabályt. 
Az oszlop mellett haladunk előre. 
Az oszlopban, egyik kocsin isme
rős tisztet látunk. Alszik. Bizonyo
san régóta vár már s felhasználta 
az alkalmat, hogy a mulasztottakat 
pótolja. Hangos üdvözlésünkre fel
ébred. Kiszabadítjuk a hosszú sor
ból. 9 óra már elmúlt, mikor beér
kezünk. A nagypénteki hangulatnak 
semmi nyoma. A hadviselés minden 
szerve épúgy működik, mint máskor. 
Jövő-menő kocsik, lovasok, gyalo
gos katonák, ágyúk, municiós sze
kerek, nehány civil ember, vágó 
marhák, össze-vissza kavarodva egy 
zür-zavar képet adnak. Udvarokon, 
patak mellett katonák mosakodnak. 
Valósággal járőrökkel keresik a ruha 
ráncaiban meghúzódó apró ellensé
geit a tisztaságnak. A katonák ru
háin rajta van a háború díszitménye. 
Bizony sáros sok helyen. Alig lát
szik tőle az alapszin. Az ünneplő 
ruháink otthon várnak bennünket. 
Majd haza megyünk értük — később. 
A nagy torlódásban parancs szavak 
röpködnek, dörögnek. Valamivel szen
vedélyesebben, mint 8 hónappal 
ezelőtt.

A falu végén, kastély kertje mö
gött áll a templomtornya némán, 
szótlanul. Megnémult a lelke, a ha
rang. A harctér közelében is el van 
tiltva a harangozás. Valahányszor eze
ket a csöndes épületeket látom, azok

a betegek jutnak eszembe, akiket a 
szevedés valósággal némává tesz. 
Nem szólnak, nem panaszkodnak, 
nem sóhajtoznak, mégis látható a 
szemükből, az arcukból, hogy nagy 
komoly betegségről van szó.

A hadvezetőség intézkedése sze
rint a görög kath. templomban tar
tottak istentiszteletet az ág. h. evan
gélikusok és ev. reformátusok ré
szére. A templom körül csupa ka
tona. Mind öreg népfelkelő. A fia
talabbaknak e napon — ugylátszik 
— sürgősebb dolguk akadt. . .  kö
zöttük vár nehány tiszttel Helmuth 
Pommer Eremsi ev. lelkész. Német 
tipusu, alacsony, szőke ember. Még 
a fiatalabbak közül való. Katona 
köpenyeg van rajta. Nézi a katoná
kat s a távolabb álló rutén lakosokat, 
feltűnő fehér, kivarrott ruhájuk na
gyon elütött a mi katonáink hadvi
selt ruháitól, kiknek a szakáll, a nagy 
bajusz, egyáltalában a kevésbbé 
gondozott külső komor s e mel
lett mégis mélységesen ünneplő kül
színt kölcsönzött. A legtöbb magyar 
volt. Bemutatkozom a tábori lelkész 
úrnak. Csak németül beszélt. Gon
doltam, itt egy kis nehézség lesz, 
de majd elsimítjuk. Valahogy majd 
csak megértetik magukat a magyar 
katonák is, a német pap is, egymás
közt is, meg az égiekkel is. Mig a 
templomban a gör. k. pap funktionált, 
egy kis rutén csemetének adott ne
vet, az alatt úgy határoztunk, hogy 
a katonák magyarul énekelnek egy
házi éneket, a lelkész úr pedig rövid 
német beszédet, imát mond. így is 
ment végbe az istentisztelet. „Te ben
ned bízom. . .  “ hangzott a temp
lomban. Ekkora vallásos érzéssel 
még nem hallottam templomban 
énekelni. Hangjukban nemcsak a re
mény, a vágy, a hit ereje nyert ki
fejezést, de mintha benne lett volna 
egy hosszú téli háború szenvedése, 
gyötrelme is. Mintha csak a sokat 
vesztett nemzet fájó lelke sirt volna 
fel az Egek urához.

Rövid ima után a textus felolvasása 
s a beszéd következett. Arról beszélt 
a tábori lelkész, hogy Krisztusnak 
mennyit kellett szenvednie — pedig 
Isten fia volt. Feláldozta magát az 
egész emberiségért. Párhuzamban be-

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 26
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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szélt a nemzet, a harcos katonák nehéz 
küzdelméről. A templom belsejét díszítő 
képek, mintha megdermedtek volna et
től a hangulattól, mely tele volt nyíltság
gal, mély vallásosságtól, mintha íté
let fakasztó napsugár költözött volna 
a hideg, komor falak közé. Bár né
metül hangzott a beszéd, mégis a 
legnagyobb figyelemmel hallgatta a 
katonaközönség. Hiszen tán ha sem- 
mitse szóltak volna hozzájuk, akkor 
is tudták, érezték volna miről van 
szó, mi az a nagypéntek. ..

A mi magyar hallgató katonakö
zönségünk megértette a német szó
nokot. Hitében erősbödve, reménye
iben meggazdagodva s kiállott szen
vedések szülte fájdalmas érzés emlé
keiben megenyhülve távozott a nagy
pénteki isteni tiszteletről. ..

L evél a h a rcm ezérő l.
Harctér, 1915. ápr. 27-én.

Tekintetes Szerkesztő Úri
Volt szerencsém itt a táborban 

olvasni kedves lapját a Harangszót, 
és pedig a húsvéti számot. Hazulról 
küldték s mondhatom, hogy kevés 
oly örömben volt részem a háború 
kezdetétől fogva, mint ezen lap olva
sásakor.

Amint elkezdtem olvasni a tábori 
tűz mellett, társaim körülfogva mély 
csendben hallgatták szavaimat. Ami
kor pedig a szerkesztő úr által írt 
„Húsvéti történet“ végére jutottam, 
hallgatóim szemében a mély megille- 
tődés könnyeit láttam ragyogni, de 
magam sem olvastam oly megille- 
tődve mostanában sorokat, mint ezen 
kis történetet.

A lap a leghűebben írja le, hogy 
és miként történik itt és odahaza. 
Bizony szomorú idők ezek, elszorul 
a szív az itt lefolyt események szem
lélésén. De hisz kötelességünket telje
sítjük, hazánknak áldozzuk életünket 
és vérünket.

Szent ügy; bizonyára a Minden
ható győzelemmel fog kisegélni min
ket a háború ezen borzalmas örvé
nyéből. S mint odahaza, úgy itt a 
táborban is szüntelen kérjük a ma
gyarok Istenét, hogy mielőbb vessen 
véget ezen borzalmas háborúskodás
nak. Megvagyok győződve, hogy 
templomainkban is sok buzgó imád
ság hangzik el a várva várt békéért, 
s remélem, hogy a jóságos Isten 
mégis fogja hallgatni a hozzá szálló 
imákat, s letörli a bánat keserű köny- 
nyeit.

Most pedig azon biztos tudatban 
zárom soraimat, hogy kedves szer
kesztő úr is azon fog igyekezni, hogy 
olvasóit minden tekintetben vigasz
talni fogja.

Maradok kiváló tisztelettel
ifj. Warga Sándor.

A torzsai evang. ám ház és kon
firmandus-otthon kérő-szózata.
Mint fennállása óta minden eszten

dőben, úgy az idén is egy színes 
röpiratot jelentetett meg a torzsai 
evang. árvaház és konfirmandus-ott
hon vezetősége. A röpirat a magyar- 
országi evangélikus iskolásgyermekek
hez és gyülekezeteink konfirmandusa
ihoz fordul kérő szavával — adakozásra 
hívta fel mindazokat, akiknek nélkü
lözhető fillérük és könyörületes szívük 
van. Az intézet hivatásáról, céljairól, 
viszonyairól világos képet fest maga 
a röpirat, amelyet e sorok olvasói 
bizonyára ismernek már, hisz épen 
az elmúlt hetekben oszthatták ki 
azt konfirmandusaiknak a lelkészek, 
tanítványaiknak a tanítók.. . Remél
jük : kérő szavunk nem lesz a pusz
tában elhangzó szó. Hiszen nem kérünk 
sokat. Ha mindenki csak egy keveset 
is ád feleslegéből — úgy rajtunk 
segítve van. Sok fillérből koronák 
lesznek. S nekünk oly nagy szüksé
günk van ebben a nehéz időben 
pénzre, pénzbeli támogatásra. Hisz 
minden olyan drága. Kiadásaink nap- 
ról-napra emelkednek, bevételeink 
ellenben folyton csökkenőben vannak. 
A háború terhe, a drágaság nyomasztó 
súllyal nehezedik ránk. A közjóté
konyság minden téren és minden 
irányban igénybe van véve, az em
berek áldozatkészsége látszólag kime
rült. Pedig mi tulajdonképen csak 
jótékony adományokból tartottuk fenn 
intézetünket. Jó emberek könyörületes 
szíve volt fenntartási tőkénk, költsé
geinket meg jólelkü keresztyének 
adományai fedezték. A háború azon
ban érezhetően megapasztotta a se
gítők számát. Pedig talán sohasem 
szorultunk rá annyira az adakozó 
kedvűek támogató érdeklődésére, mint 
épen a háború napjaiban.

Eddig velünk volt az Úr. Erős a 
hitünk, hogy ezután is velünk lesz, 
hogy könyörületes szívek nem mu
lasztják el a rólunk való megemléke
zést Bárcsak mindazokat, akik e so
rokat olvassák, — megilletné a kö
nyörülő krisztusi szeretet szelleme! 
„Mindenekkel jót tegyünk, kiváltké

pen pedig a mi hitünknek cselédei
vel.. .  “ (Gál. 6, 10.) — ekkép hangzik 
az apostoli intés. Fogadja mindenki 
ezt az intő szót. Segítsen rajtunk 
mindenki tehetsége szerint. S ha a 
gyermekek röpiratunkat hazahozzák, 
ha egynéhány fillért kérnek a mi 
ügyünk támogatására — úgy adjon 
minden szülő. Sőt ha megteheti: — 
toldja meg gyermeke filléreit a maga 
adományával is. Mert: „ A tiszta és 
Isten előtt, az Atya előtt szeplő nélkül 
való isteni szolgálat ebben á ll: Meg
látogatni az árvákat és özvegyeket 
az ő szomorúságokban...“ (Jak. 1, 
27.) Már pedig mennyi lesz az árva 
e válságos napok után, hányán ko
pogtatnak majd nálunk felvételért I 
Azért ezt az isteni szolgálatot senki 
el ne mulassza!

(Az esetleges adományok Famler 
evang. lelkész, vagy az ág, h. evang. 
lelkészi hivatal címére küldendők 
Torzsára, Bácsmegye.)

Pünkösdi üzenet.
Örömmel jelentjük olvasóinknak, 

hogy lapunk utolsó számában közölt 
felhívás nem volt hiábavaló. Megmoz
dultak a szívek. Jó lelkek megérez
ték, hogy ezen az ünnepen sem ma
radhatnak az isteni ige vigasztalása 
nélkül azok a küzdő és szenvedő 
katonák, kik erre a vigasztalásra és 
erősítésre annyira rászorulnak.

Mozgalmunk eddigi eredményéről 
a következőkben számolunk be: 

Saját rendelkezésükre rendeltek: 
Ev. leik. hiv. (nöegyl.) Bük 160 ; EvaDg. 

gyülekezet Ostffyasszonyfa, Pálmay Lajos 
ev. lelkész Győr, evaog. gyülekezet Répce
lak, Szórády Lajos alesperes Tatrang, 
100—100; Bándy Endre ev. leik. Léva, 
Evang. gyülekezet Kőszeg, Korbély Géza 
ev. leik. Eperjes, ev. nőegylet Ivánegerszeg, 
Zsigmond Ferenc ref. leik. Ártánd 50 — 50; 
Kovács István gondnok Alsószeleste (büki 
nőegyl .)40; Ev. leik. hív. Szentes 25; Hor
váth Emil m kir. adóhiv. főpénzt Beszter
cebánya 20 ; Joós István gondnok Zsédeny 
16 ; Horváth nővérek Győr 6 ;

Szabad rendelkezésre rendeltek: 
Ostffyasszonyfai gyülekezeti tagok 420 ; 

Evangeliomi egyesület 300; B., K., L—k, 
Egyed Tini Nemeshany, egyházm. beim. 
egyesület, ev. diakonissa nőegyesület Igló 
100—100 ; Horváth nővérek Győr 80; Pap 
Mári Zombor, Cseszkó Sándorné Gérce, 
Egyed Elekné Nemeshany, Pátzay család 
Bpest, özv. Neubauer Antalné Bpest, Evang. 
nőegylet Léva, Kutschi Andrásné és Pong- 
rácz Jánosné Kőszegdoroszló, Pölöskey 
Miklósné Felpécz, evang. nőegylet Vönöczk, 
Benyus József (Tiszaföldvár, Tóth István 
Németszecsőd 50 — 50; Ev. leik, hiv. Szentes 
25 ; Egy özvegyasszony Győr 20 ; Czipott 
Áron ev. leik. Kácsfalu, 8 darabot. 

Pénzadományt küldöttek;
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34 20 K, Róth Amold Bpest, 10 K, Kovács 
Samuné Sopronkőhidtelep 3 K, Guóth Etta 
Rádócujfalu 2 K, Kamondy Sándorné Kiska- 
m'ond 185 K, Mecséri Jánosné Kiskamond, 
Kozma Lajosné Kiskamond 1—1 K.

A z  o s tffy  asszony fa i  ev. gyülekezetben a kö
vetkezők rendeltek Pünkösdi üzenetet: Puskás 
nővérek, Puskás Istvánná 50—50 drb. Fehér 
Pálné 25 drb. Fehér Elekné, Fehér Jánosné, 
ifj. Mihácsi Jánosné, Bóka Istvánná 20—20 
drb. Mesterházy Elekné, Pongor Juliska 
15—15 drb. özv. Fóth Jánosné, Bognár Ist
vánná, Nagy Imréné, Fóth Istvánná, Am
brus Istvánná, Fehér Samuné, Erőss Sán
dorné 10—10 drb. Kelemen Zsuzska és 
Vilma, Tarján Dánielné, Peőcz Józsefné 
8—8 drb. Némethné Berecz Iza 6 drb. özv. 
Kelemen Istvánné, Márton Sámuelné, Balog 
Antalné, Balog Róza, Fehér Dávidné, Varga 
Jánosné, özv. Gömbös Károlyné, Balog La
josné, Gömbös Lajosné, Peőcz Istvánné, 
Gaál Istvánné, Fóth Margit, Takács Istvánné, 
Nagy Sándorné 5—5 drb. id. Ambrus Já
nosné, özv. Böczén Sándorné, Mihácsi Ist
vánné 4—4 drb. Nagy Sándorné 3 drb.

Foly. köv.

V iz s g á i  m e g n y itó .
Irta: Bándy János ev. tanító.

(Elmondotta D. Zs. Vl-ik oszt. tanuló a tem
plomban 1915. ápr. 18 án.)

Kedves Szülők 1 Tisztelt gyülekezet!
Gyászba van borulva szép Magyarországunk I 
Akármerre nézünk, — csak könnyeket látunk. 
Sírnak a jó anyák, sírnak az özvegyek,
Bánatos kis áryák folyvást keseregnek.
„Hol vagy édes fiam ?“ így sóhajt az anya — 
„Talán testedet már néma hant takarja?“
„Hol vagy édes uram ?“ — feljajdul az özvegy, 
„Talán hollók vágják valahol testedet?“
„Kedves édes apánk, hol keressünk téged “ 
„Csak tudnánk merre vagy? — elfáradnánk

[érted.“
— Jajgatnak az árvák ezen zokszavakkal;
De nincs vígasztalás — s maradnak bánattal.
A keserves sírás és a sok jajgatás — 
Mindeddig nem volt a sebekre gyógyulás;
Mert még ma is folyik a harc kegyetlenül 
És hullanak véreink kíméletlenül 1
A mi tanévünk is fekete gyászt öltött,
Mert folyton ott láttuk a szent falak között
— Tanításunk közben a halál kaszáját,
Mellyel learatja nemzetünk legjavát 1
Láttuk a sírokat az ismeretlenbe . . .
— Hol hű magyarjaink elvannak temetve. — 
Hallottunk sokat a sajgó, nagy sebekről, 
Melyek lekiáltnak hőseink testéről.
„Nyugodjatok hősök csendesen, békében,
Ti — sebesültek meg . . . gyógyuljatok menten,“ 
Ez a kívánsága ártatlan szívünknek 
És hisszük, hogy Isten meghallgat bennünket!

Tanévünk is lám most korábban véget ért,
Mert munkálkodnunk kell nekünk is hazánkért. 
Kicsinynek, mint nagynak, szegénynek, gaz

dagnak,
Hogy megfelelhessünk a sok nehéz gondnak 1

Édes jó Szüléink ! s Tisztelt Gyülekezet I 
Ha tán nem tudna oly sokat e kis sereg,
Mint máskor, — a békének szép napjaiban — '
— Tudjátok be annak, hogy most háború van 1

Eljön még az idő, midőn pótolva lesz, 
Ami keveset most tőlünk ez év elvesz, 
Örömmel fogjátok akkor tapasztalni,
Hogy e kisded sereg többre fog haladni 1

A világháború esem ényei.
A bizalom és remény nyert kifeje

zést múlt heti krónikánkban. Ezek 
hatják át mostani sorainkat is. Azzal 
a hittel és meggyőződéssel egyesült 
szent bizodalom, mely hangos szóval 
hirdeti, hogy Isten az igaz ügyet 
veszni nem hagyja, az a biztató re
ménység, mely a kilenc hónapos vé
res harc után eltölti lelkünket, és 
mindinkább azon szilárd meggyőző
déssé válik, hogy é soha nem látott, 
soha nem hallott világháború szinte
rét mint győzők hagyjuk el.

Nagy győzelmek.
Galíciában nagy győzelmeket vív

tak ki seregeink. Áttörték az orosz 
frontot és több mint 31 ezer oroszt 
elfogtak és 30 ágyút zsákmányoltak.

Mackenzen német tábornok nagy 
győzelmet aratott, de a foglyok és 
a zsákmány nagyságát ezideig még 
nem lehet megállapítani.

Küzdelem az oroszokkal.

A sokszoros vereséget szenvedett, 
milliós orosz hadsereg szégyenkezve 
mentegetődzve hagyja el vereségeinek 
színhelyét, a Kárpátokat. Észak felé, 
Lengyelországba és az orosz biroda
lom északnyugati partvidékére húzó
dik, hogy azt is el ne veszítse, ami 
eddig az övé. A hét elején még ke
mény harc folyt Uzsoktól keletre. 
Vitéz katonáink ellenállhatatlan ro
hammal foglalták el az ellenség által 
jól megerősített Osztri-magaslatot 
Koziova mellett. Két orosz ezred tel
jesen megsemmisült, ezernél több 
ember fogságba került, huszonhat 
orosz lövő-árkot a mieink kiürítettek. 
Az Osztri-magaslat az előbb elfoglalt 
Zvinin-magaslatokkal együtt biztos 
erősségünkké lett minden további 
orosz támadás ellen. Magyar földön 
most már nyugalom van. Az orosz 
észak felé húzódik, Lengyelország
ban vonja össze erejét, hogy Hin- 
denburg készületlenül ne találja.

A hét folyamán Hindenburg is 
megmozdult. Dünaburg és Libau kö
zött uj német támadás várja az 
oroszt. Szavle körül a harc már meg
indult. Az orosz előcsapatok súlyos 
veszteséget is szenvedtek. Ezer em
berük fogságba esett, tiz gépfegyverük

hadizsákmánnyá lett. Az épkézlábuak 
hamarosan felgyújtották Szavle köz
séget és Mitau felé menekültek.

Küzdelem a franciákkal 
és angolokkal.

A nyugati harctéren véres küzdel
mek folynak. Yperntől északra, a 
csatorna nyugati partján a németek 
megvetették lábukat. És hiába van 
a franciák és angolok minden eről
ködése és próbálgatása, a német had
erőt visszaszorítani nem tudják. Már 
veszedelemben van az északi tenger 
partján Dünkirchen vára, melyet ápr. 
29-dike óta német ágyúk bombáznak. 
Német repülők nyugtalanítják Anglia 
keleti partját. A Flandriába rendelt 
francia, angol, belga, zuáv és turkó 
hadak nem képesek a németek táma
dásaival ellenállani. Vissza-visszavo- 
nulnak, majd újra szembeszállnak az 
ellenséggel, de minden eredmény nél
kül. A Maas mellett lefolyt négy na
pos harcban a franciák négyezer em
bert vesztettek. Nagy veszteség érte 
őket a Champagneban is, de Mesnil- 
től északra. Úgy látszik, a jó idő be
álltával a németek hamarosan végezni 
akarnak ellenségeikkel, hogy mielőbb 
megkezdhessék a béke áldásos mun
káját.

A Dardanellák ostroma.
A Dardanelláknál minden próbál

kozás, minden erőfeszítés kudarccal 
végződik. Megtámadták a Dardanel
lák védőit tengerről. Nem sikerült. 
Neki mentek a bástyáknak a száraz
földről. A támadásnak siralmas vége 
lett. A francia és angol katonákat 
nagy titokban be vezényelték Galli- 
poliba, hogy a támadást onnan in
tézzék. A törökök azonban neszét 
vették a dolognak és az egész os
tromló sereget megsemmisítették. Alig 
néhány ember menekült meg nagy 
üggyel-bajjal hajón. így szerzik meg 
a franciák és angolok a Dardanellá- 
kat az oroszoknak!

Egyéb hírek.
Oroszország kurlandi katonái nem 

akarnak harcba menni. Múltkoriban 
elindulás előtt fellázadtak s több tisz
tet agyonlőttek. —- A Leon Gambetta 
nevű tizenkétezerhatszáz tonnás fran
cia páncélos hadihajót U. 5. jegyű 
buvárhajónk a múlt hónap végén az 
Adriai tengeren elsülyesztette. Az U. 
5. buvárhajó fiumei torpedó gyárban 
készült, 31 méter hosszú, 273 tonnás. 
Gépe 250 lóerejü. — Newyorkból 
jelentik : Dernburg államtitkár szerint
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a tengeren ezidőszerint Németország 
győztes, mert a tengeren számos 
ellenséges területet vett birtokába. 
Németország békét is köt, mihelyt 
a világtenger szabadságát a maga 
és mások részére biztosította. — E 
hó 2-án nagy győzelmet arattak egye

sült hadaink az oroszokon Galícia 
nyugati részén, közel hazánk hatá
rához. Az ellenség frontját áttörték, 
8000 emberét elfogták. A sereg szine- 
java elesett. A többi vad futással me
nekült kelet felé, hátrahagyva nagy 
mennyiségben ágyút, fegyvert, muní

ciót. Az ellenség az Erdős-Kárpátok
ban is nagy vereséget szenvedett. Az 
elesettek és foglyok száma itt is nagy. 
Hindenburg ugyanakkor saját hazá
jában verte meg az oroszt s űzte 
észak felé Kurlandig. Foglyul ejtett 
közel 4000 embert.

A z e g y h á z  köréből.
Hősi halál. Hering Miklós li. tüzér, néhai 

Hering Lajos szendi ev. esperes leik. fia a 
a hartéren kapott betegségében Debrecenben 
meghalt. Áldott legyen emlékezete. Gyászoló 
övéit vigasztalja a Mindenható jó Isten 1

Adomány, özv. Ritzinger Jánosné Vö- 
nöckön, leánya esküvőjekor a Vörös kereszt
nek 25 kor., a kerületi árvaháznak 20 ko
ronát ajándékozott. Az Úr áldása nyugodjék 
meg az adományozón és az adom ányon!

A gyékényest ev. nőegylet a gyüleke
zet nötagjai között legutóbb a csurgói hadi
kórház javára gyűjtö tt: 38'90 kor., 326 kg. 
lisztet, 142 kg. babot, 455 kg. krumplit, 12 
kg. zsírt, 1400 drb. tojást, 4 kg lekvárt, 
8 kg. diót és 22 drb. fehérneműt Általában 
a gyülekezetnek úgy férfi mint nötagjai

ezekben a nagy időkben sokszor adták jelét 
buzgó áldozatkézségüknek.

A z o rszá g  d o lgáró l.
A képviselőház a múlt hét napjain foly

tatta tárgyalásait. Elfogadták a mandátumok 
meghosszabbításáról szóló törvényényjavasla- 
tot, mely szerint a békekötés után néhány 
hónappal lesznek az új választások. Ä 
felhatalmazási törvényjavaslat tárgyalásánál 
az ellenzék részéről többek között felszólaltak: 
Károlyi Mihály és Szterényi József. A keddi 
gyűlés tárgyalása közben érkezett a galíciai 
nagy győzelmek hire, melyet gróf Tisza István 
azonnal bejelentett a háznak. A képviselőház 
lelkesen ünnepelte vitéz katonáinkat.

Hirdessünk a „Harangszóban“.

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

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

Május 9. vasárnap, 2. Sámuel 14, 1—23.
r> 10. hétfő, 5. Mózes 6, 1 — 13.
n 11. kedd, „ 6, 14—25.
V 12. szerda, „ 7, 1—11.
» 13. csüt. 110. Zsoltár.
n 14. péntek, 5. Mózes 8, 1—10.
n 15. szombat, „ 8, 11 —20.

H I R D E T É S E K .
(3 aiHKEsniE

Elsőrendű haninggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURIS1CS MÁRTON
fűvé-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfalszerelő gyár 24

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
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 lutányos áron. 
K öltségvetéssel 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 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.

a

=nK6£ZTCtU=

Feiwel
=a

u t ó d a i
el«ő m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  25
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo z sv á r i-u tc a  13.

Á r j e g y z é k  I n g y e n  é s  b é r m e n t v e !

ANGSTER JÓZSEF és FIA1

--------------  o r g e n a é p i t ö k .  ........—
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy m lllenlam i éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéremmel kitüntetve. 

A lapítta to tt 1867-ben.

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

Ajánlják kitűnő hangú és e rő s szerkezetű 
légnyom atú és e lektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a leg ju tányosabb árak mellett művészi kivitelben. R aktáron kitűnő hangú

h a r m o n iu m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
Elektromos fújtató készülékek. 26

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Mülpar“  szerkesztősége. ,

S. KOVATS  
MENYHÉRT
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. 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.____________26

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  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 .

TARTALOM: Molnár Ferenc. Jöhet ellen, egyre száz. (Vers.) — Kapi Béla: Dicsekedjetek az ő szent nevében 1 — E. J. Tábori 
levelek..— A második hadi kölcsön — Gerok Károly : Fülöp és Kandáke királyasszony komornyikja. {Vers.) Levelek a harcmezőröl. — 
Anyák segítsége — Pünkösdi üzenet. — Világháború eseményei. — Az első magyar biztosító társaság. — Ország-Világ. — Persely.

Jöhet ellen, egyre s z á z .. .
Az én hazám, hogy nem áll meg, 
Ki meri ezt mondani ?!
Hogy e százszor szentelt honnak 
Most össze kell om lani?
Erős a kar, mely védi őt,
S jöhet ellen, egyre száz: —
Él az Isten, fgnt az égben,
A m agyarra 0  v igyáz!

Volt már része tenger vészben, 
Elfolyt sok, jó h o n fiv ér ... 
Melyért m indig d icsőséges  
M egm entése lett a bér;
M egállt mindig, megáll m ost is, 
Jöhet ellen egyre száz: —
Él az Isten, fent az égben,
A m agyarra Ő v ig y á z !

Drága hazánk! Hiszek benned, 
Hiszek erős népedben;
Nem lehetsz te soha másé,
Míg m agyar lesz é le tb en !
Míg honfi szív dobog érted, 
Jöhet ellen egyre száz: —
Él az Isten, fent az égben,
A m agyarra Ő v ig y á z !

Molnár Ferenc.

Dicsekedjetek az ő 
szent nevében!

Irta: Kapi Béla.
Zsolt. 105, 3—5.

Nagy győzelmek híre érkezik a 
harcmezőkről. Vitéz seregeink ellen- 
állhatlan erővel törnek északon előre. 
Küzdő testvéreink halálmegvető bátor
sággal tolják előre azt az élő bástya
falat, melyet az egymás mellett álló 
emberek sorfala képez. A vitéz hősi
esség, hónapok szenvedése, álmatlan 
éjszakák erőfeszítése most termette 
meg gyümölcsét. Ezrek vérhullása, 
százak hősi halála nem volt hiába
való. A gazdag vérharmat a jövendő 
drága virágait öntözte. Az ellenség 
riadtan menekül. A kezünkbe esett 
foglyok nagy száma mutatja győze- 
delmünk nagyságát. Szép hazánk 
földje lassankint fölszabadult az ellen
ség pusztítása alól. A hajléktalan 
menekülők visszatérhetnek ptthonuk- 
ba s együtt áldhatják az Úr nevét.

Vigyünk babérágat a hősöknek. 
Tüzzük a győzők kardjára, az elesett 
hősök sírhalmára. Legyenek áldottak 
azok, kiknek vitézsége ezt a nagy

jelentőségű győzelmet kivívta I
De büszkeségünk ne legyen ön

magunk magasztalása, ne legyen hiú, 
üres dicsekvés. Csak Isten szent ne
vében szabad dicsekednünk. Ezt pe
dig akkor tesszük, ha megtartjuk a 
zsoltárköltő intését: „emlékezzetek
meg az ő csodáiról, melyeket cseleke
dett ; az ö csodáiról és az ő szájának 
ítéleteiről.“ Mert be kell ismernünk, 
hogy csuda az, ami történt. Csuda 
az, hogy feltartóztattuk az aláhöm- 
pölygő ellenséges áradatot. Csuda, 
hogy visszaszorítottuk és felszabadí
tottuk hazánk földjét. Legyen áldott 
az erős Isten, ki erő volt a mi gyen
geségünkben. Legyen övé hálánk, 
dicséretünk I De ezt a hálát ne merít
sük szóözönbe. Necsak beszéljünk 
háláról, hanem egyszersmind csele- 
kedjük a háladatosságot. Ragaszkod
junk Istenhez. Kövessük azt a jobb 
kezet, mely felemelt és megáldott 
minket. Ne tévelyegjünk ezután, ha
nem járjunk az ő akaratának ösvé
nyén.

Ezt a kötelességet tárja elénk a 
zsoltárköltő intése: „ Keressétek az 
Urat és az ő erejét. Keressétek az o 
orcáját szüntelen.“ Micsoda vígaszta
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lás, micsoda bátorítás van ebben a 
szóban: „az ő erejét.“ Hiszen oly 
nagy szükségünk van erre a meg
segítő kegyelemre. Kérjük és várjuk 
hittel, buzgó imádkozással.

Nagy ünnep előtt állunk. Pünkösd 
ünnepe közeleg felénk. Közeledjék az 
örökkévaló lélek lelkűnkhöz, nemze
tünkhöz, legyen mindnyájunk vigasz
talása és ereje, hogy győzelmek és 
veszteségek egyformán Istenhez ve
zessenek I

T á b o ri le v e le k c
Gyűjti: E. J.

II.
Vallásos élet a táborban.

Az itt következő tábori levelet 
kedves olvasóink különös figyelmébe 
ajánljuk, mert bepillantást enged a 
tábori vallásos életbe, amint az a 
levélíró katona lelkületén tükröződik. 
A levél voltakép kérdésekre adott 
felelet, p l: volt-e templomban, mióta 
a harctéren van ? hallgatott-e evan
gélikus tábori lelkészt?' osztottak-e 
ki közöttük imakönyvet, vallásos 
iratokat ? Meghatóan ír a levél Írója 
arról, hogy templomban ugyan nem 
volt, de mégis mindig benne van a 
természet templomában, hol elevenen 
érzi Isten közelségét. Mert hiszen 
nemcsak Jeruzsálemben és a Garizpn 
hegyén lehet imádni az Atyát, hanem 
mindenhol, csak lélekben és igazság
ban való imádat legyen az. Az Isten 
lélek és akik őt imádják, szükséges 
hogy lélekben és igazságban imádjuk 
(János ev. 4, 24.) De megható és 
lélekemelő a levél ama része is, ahol 
a talizmánokról ír. Az ő talizmánja 
nem réz, vagy fa, hanem az Istenben 
bízó élő hite.

De olvassuk el magát a levelet:
Galíciai Kárpátok, 1915. III. 11.

Mélyen tisztelt Főtisztelendő Úri
Becses levelét megkaptam a mellé

kelt kis könyvecskével (Szalay Mi
hály : Nótaszó a tábortűznél), melyért 
fogadja az éh és néhány honfitársam 
hálás köszönetét, kik néhányan itt 
küzdünk a derék lengyel nép fiai 
között. Honfitársaim többnyire legény 
emberek, mindegyik talál a kis köny
vecskében egy kis verset: na, ma 
Írok a Sárinak, én meg a Mádnak 
stb., ma ezt, holnap meg amazt a 
kis verset küldöm neki, én képes 
lapon én levélben. Úgy el tudunk 
mulatni, mintha csak valahol szép 
hazánkban volnánk távol a csata 
zajától.

Tisztelendő Úr azt kérdezi tőlem, 
voltam-e mostanában templomban ? 
Igen. De nem kőből és fából épült 
templomban, hanem az Isten szabad 
ege alatt, a természet szent templo
mában, ahol egyik felöl a felhőkig 
érő sziklacsúcsok, a másik felől kris
tály tiszta patakocska csörgedez, — 
ott emelem fel szemeimet az egek 
Úrához és kérem : Úram, legyen meg 
a te akaratod, mikép a mennyben, 
úgy itt e földön is és segítse fegy
vereinket, hogy mielőbb véget érjen 
a mi fényes győzelmünkkel ez a 
véres háború.

Tábori lelkészt újév napján hall
gattam, sem azelőtt, sem azóta nem 
volt alkalmam hallgatni, de evangéli
kus tábori lelkészt még a háborúban 
nem láttam, ami nem is csoda, ameny- 
nyiben én lengyelek közt vagyok, 
kik mind római katolikusok.

Hogy vannak-e a táborban kiosztott 
imakönyvek ? Tudomásom szerint 
nincsenek. De talizmánja, vagyis 
szent emlékjele van minden katoná
nak, az egyiknek Szent Antal, a 
másiknak Szűz Mária stb. Rézből 
vagy iából való képmása. Nekem is 
van egy talizmánom, de nem rézből 
vagy fából. Az én talizmánom az én 
hitem és Istenben való bizodalmám.

Kaptam-e vallásos iratokat? Igen. 
Az én szeretett lelkipásztorom volt 
szíves nekem küldeni egy gyönyörű 
imádságot, ő nemcsak az otthonma
radottakat vigasztalja, hanem áldásos 
működése még messze a határon túl 
is felvidítja a hadfiak lelkét, mikor 
az ágyúk bömbölése a fegyverek 
ropogása egy kicsit szünetel, össze 
ülünk néhányan magyarok, az egyik 
fennhangon olvassa, a többi meg 
áhitatosan hallgatja s ha időnk en
gedi újból, meg újból ismételjük.

Ha talán nem úgy feleltem meg 
levelemben, mint ahogy Tisztelendő 
Úr gondolta, kérem szíves értesítését, 
a legnagyobb készséggel válaszolok.

Fogadja Főtisztelendő Úr kedves 
nejével a legszívélyesebb üdvözletemet, 
maradtam igaz híve és tisztelője 

Stróbl M ihá ly .

Utóirat: A kérdéses Harangszó 
számot nem kaptam meg. — A legszí
vélyesebb üdvözleteiket a következő 
honfitársaim is óhajtják tolmácsolni:

K a ifa s  Já n o s N eszlé ji Já n o s
Tatabánya. GyCrtáplénypuBzta.

E rdős L a jo s
Vgoá.

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

A második hadi kölcsön.
A magyar kormány immár másod

szor szólítja anyagi támogatásra ma
gyar népünket. Hozzád szól édes 
magyar népem, ki a hazaszeretetnek 
olyan csodálatos példáit adtad. Hi
szen akárhol nyissuk ki ezer éves 
történelmünk könyvét, mindenhol a 
te hazaszereteted betűivel találkozunk. 
Hozzád szól, jó magyar népem, ki 
ebben a dúló világháborúban is oly 
tiszteletreméltó példáit adtad szíved 
nemes hevületének. Fiaidat küldted 
harcmezőre. Véreidet áldoztad a harc 
javára. Törvény kényszerített rá ? 
Nemcsak az I Tedd szívedre kezedet. 
Az is erre kötelezett 1 Hozzád szól, 
ki fejed alól kivetted egyik párnádat, 
kisebbre mérted dél-esti kenyeredet, 
csakhogy a szegény sebesültek szük
séget ne lássanak. -

Nehéz időben ismét hozzád szól 
a harc és azt mondja: hozd el fillé
reidet a haza megmentésére I Mert 
nemcsak fegyverrel és vérrel, hanem 
pénzzel, anyagi támogatással is le
het hazát menteni. Régi igazság, hogy 
a háborúhoz sok-sok pénz kell. Mil
liókból álló seregek hiába állnak 
talpig fegyverben, ha az állam nem 
bírja a súlyos terheket elviselni.

Ha hazánk ajándékul, áldozatul 
kívánná vagyonunk egy részét, akkor 
is oda kellene adnunk. De a haza 
nem kíván tőlünk ilyen áldozatot. 
Egyszerűen kölcsönt kér. Becsületes, 
előnyös feltételű., kölcsönt, melyet 
fiaitól, mint hazaszeretetük újabb 
jelét, köszönettel fogad, pedig tulaj
donképen a kölcsönadóknak kellene 
az állam jól jövödelmező gondosko
dását megköszönni.

Mert, hogy is áll ez a dolog? Ez 
idő szerint a takarékpénztárak 4% 
kamatot fizetnek. Az állam ellenben 
ennél jóval többet fizet. Kétféle 
államkölcsön kötvényt bocsát ki. 
Az egyik kötvényt 100 kor. helyett 
90 kor. 80 fillérért kapja meg az 
ember. Ezt a kölcsönt az állam tíz 
évig megtartja, és 5 V20/ 0 kamatot 
fizet. A 10 év leteltével a kötvényt 
teljes névértékében váltja be. Tehát, 
aki 90 kor. 80 fillérért vett kötvényt, 
az 100 kor.-t kap helyette. Aki 908 
kor.-ért vett kötvényt, az 1000 kor.-t 
kap érte. Pedig tíz éven keresztül 
nagyobb kamatot is élvezett I

Van egy másik kötvény is. Ez 6,0/0 
kamatot hoz. Ennél egy száz koro
nás kötvény 97 kor. 50 fillérbe ke
rül. Drágább, mint a másik, de a 
kamatja is nagyobb. Ezt a kötvényt 
az államnak jogában van öt év alatt
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beváltani. Beváltásnál ennél is teljes 
névértéket fizet.

Amint ebből a néhány sorból is 
látszik itt a haza nem annyira kér, 
mint inkább jól jövödelmező befek
tetést ajánl magyar népünknek.

Még csak néhány dolgot említünk 
meg. A kötvényt május 12-től május 
26-ig lehet jegyezni és pedig min
den postatakarékpénztárnál, banknál, 
takarékpénztárnál, adóhivatalnál stb. 
A takarékpénztárak kötelesek a be
tét negyed részét erre a célra kiadni. 
Lehet kötvényt részletfizetésre is 
venni.

Ezzel körülbelül elmondtunk min
dent a második hadi kölcsönről. Csak 
még az van hátra, hogy újólag kér
jünk, jó magyar népünk, jöjj, siess 
a haza oltalmára! Az első hadi köl
csön fényes eredménnyel záródott. 
A második kölcsönnek is nagy ered
ményeket kell felmutatnia. Hiszen 
régen nem forgott annyi pénz a 
községekben, mint most. Ne pihen
jen hát az a bankó a ládafiában, 
indítsa útra az igazi hazaszeretet 1 

Jó magyar* népünk, ird bele újra 
nevedet a történelem könyvébe I

Fülöp és Kandáke király
asszony komornyikja*)

G erok Károly.

Fülöp vándorbotot ragadt:
Az ó Gázába tart.
Derült a lelke. Hallgatag,
A merre mén, a sivatag.
Miként a sír, kihalt.

De útitárs azért kerül 
E nem járt úton is.
Hintó közéig észak felül.
Tarkán ragyog. Hetykén megül 
Bakján a mór kocsis.

Benn egy nagyúr. Ébenfaszin 
Testén bíborlepel:
Arannyal ékes rajt’ a hím ;
Göndör fejét lehajtja s ím 
Egy könyvbe mélyed el.

*) A ném etek  kiváló költő-papjának, Gerok K á- 
ro lynak, k i  1815. jan . 30-án szü le te tt, ebben az év 
ben volt szü letése  100-ik évfordulója. Ez alkalom m al 
bem uta tjuk  szép költem ényét.

Az Űr igéje, akinek 
Most látta templomát.
De hajh! nehezen érti meg. 
Fátylán csodás rejtelminek 
Szeme hogy hasson át?

Fülöp köszönti nyájasan,
— A Lélek hajtja rá — :
„E könyvnek mély értelme van, 
A mélybe — ne sértsen szavam — 
Magad hogy szállsz alá?“

Az rátekint és esdve szól:
„Igaz, az ige mély.
Mi a bajom, sejted te jó l:
Csak küzködöm én balga mór. 
Jövel, ha tudsz, segélj!“

Fülöp fel a hintóba hág: 
Szegény mór úgy örül I 
Halkan dobognak a paták. 
Hallgat, figyel a pusztaság.
Nincs semmi nesz körül.

„Mint bárány vágóhidra ment 
A néma szenvedő.
Bűnünket hordozá a szent, 
Dicsénekünk ő róla zeng. 
Miértünk halt meg ő.“

„És mert oly mélyre szállt alá 
Hív engedelmesen :
Az Isten felmagasztalá.
Örök királyság szállá rá:
Király a lelkeken.“

S Fülöp csak szórja pazarúl 
Az isteni magot.
Könyvét már érti a nagy úr. 
Szívében hitnek lángja gyúl, 
Sötét szeme ragyog.

Gyémánt s a gyöngy tündöklenek, 
De mely fölér velük,
Az égi, tiszta gyöngyszemet 
Mégis csak itten lelte meg,
E vad, kopár helyütt.

A vándor, aki fogatán 
Mint vendég lelt helyet,
A gyeplőt, megragadta lám,
S most fent kereng az oldalán 
A csillagok felett.

Amíg az út fövényivei 
Vesződik a fogat,
Szívük az Úr emeli fel

S az — mint Illés — sas röptivel 
A mennybe látogat.

De ím, ezüstös fényiben 
Egy tónak tükre int.
„Uram úgy vonja a szívem,
Úgy vágyom elmerülni benn 
Az Úr szava szerint.“

„Ha Jézusé vagy, megtehet.“ 
„Igen, övé vagyok.“
„Frigyet köt úgy az Úr veled: 
Jövel, alámerítelek“
S tüstént leszállnak ott.

Urát nem érti, mi leié,
Csak néz a szolganép:
A vizbe le Fülöp elé 
— Bíbor palástját elveté —
Fejét meghajtva lép.

Szelíd szellő fuvalma leng;
Derült az ég, ragyog.
Khám zsengéjén az Atya fent 
Örvend s feléje szózatja zeng: 
„Jövel, Atyád vagyok.“

Mily hálás, mondja a nagy úr.
De míg rá szót talál,
Fülöp nem hallja: angyalid 
Ki elküldötte őt, az Úr 
El is ragadta már.

S ő boldogan tovább mehet:
Az Úr vele vagyon.
Kivánok ily társat neked,
Ki téged is ily hűn vezet 
Zarándok-útadón.

Fordította:
Br. Podmaniczky Pál.

Levelek a harcmezőről.
(A felsőszakonyi lelkészhez érkezett.)

Kelt 1915. ápr. 24-én.

Kedves Tisztelendő Úr 1
Alig bírok szavakat találni, amely- 

lyel megköszönhessem megemlékezé
sét. A legnagyobb hálaérzettel és 
megelégedéssel töltött engemet a 
Kereszttől a feltámadásig kis ima 
könyv. Ezt a szívességét tettleg meg
hálálni tán soha sem tudom, vagy 
ha megtudnám is, azt is csak idővel, 
megköszönni ezt most csak levélben

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 27
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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tudom ajándékát, amely lelki vigaszt 
és megnyugvást adott e tomboló 
vihar véres színhelyén. E kis füze
tet olvasva emlékeimben ott voltam 
csendes kis faiunkban, természetben 
nem is szeretnék mostan otthon 
lenni, mert a siró arcokat én nem 
szeretem nézni, jobb most itt szen
vedni.

A tavasz már újra kibontotta kar
jait és nyílik meleg ölén sok szép 
gyönge virág, a vándor madarak 
bizony már megjöttek, s hangjuk 
tán a régi, az a szép csicsergő, mely- 
lyel elárasztja a szép falusi tájat. 
De akiknek a honleányok ültettek 
és szedték le a virágot, azok itt 
aratják a becsület mezején hazájuk, 
számára a soha el nem hervadó 
babérkoszorúkat. Sok szülőre bizony 
ez nagyon siralmas, midőn magzat
jait olyan útra küldik, melyről vi
szontlátás nagy bizonytalanság, de 
ezt megkívánja nemzeti érdekünk 
harca, mely bizonnyal csak áldoza
tokkal jár, de a vér, mely kifolyt 
már e földre, az csak áldást hoz 
egy hányatott, e hányatott nemzetre.

A nöegylethez.
Tisztelt Nőegylet 1

Nagy levél is igen kicsi lenne 
ahhoz, melyben ajándékukat, meg
emlékezésüket megköszönhetném. Ide 
küldenek ők olyan ajándékot, amely 
szomorú szívünknek s háborgó lel
kűnknek megnyugvást igér s ad, 
ide gondolnak ők a távoli harctérre, 
holott családi gondjuk s bajuk is 
van elég, némelyekhez már a gyász 
is beköszöntött, amelyet feledni nem 
tudnak a sírig.

Áldott legyen önöknek örökre 
emlékük, amíg csak fenn áll egye
sületük. Én sírom bezártáig áldom 
önöket, mást nem is kívánhatok, 
mind csak a legjobbat ajándékukért, 
még ez is nagyon kevés.

Nőegyesületnek idősebb tagjai, önök 
ne sírjanak az nem használ semmit, 
sirás helyett jobb a béketűrés. Hisz 
az én anyámnak is vannak fiai, aki 
viszont látni akar bennünk. Én még 
itt vagyok, öcsém pedig már a 
kórágyon hervad, de a remény még 
nem veszett el. É harc, melyet szent 
ügyünkért vívunk, ennyi drága vér 
nem fog hiába folyni, majd a har
coknak utolsóiban kerekedik felül az 
igazság szent ügye. És majd, ha a 
vihar elvonul és a felhők közt látjuk 
a szivárványt s azután feltűnik a 
béke nagy napja, amely áldást hoz 
és megnyugvást.

Hajadon tagjai a nőegyesületnek,

ne csüggedjetek e szomorú jelenben, 
lesz még viszontlátás, akikre ti vár
tok meg fognak érkezni. Majd e nagy 
harc után boldogságtok csak akkor 
lesz teljes, akkor azt nem bántja 
többé ily nagy vihar, boldogságtok 
nektek csak akkor lesz teljes, ezt 
kívánja itt egy igaz szív tinéktek hű 
honleányok.

Tisztelendő urnák pedig kívánok 
levélben, hát ha szóbelileg nem kí
vánhatok. Kívánok boldog családi 
életet, amely gyászt vagy csapást 
soha sem érjen meg, béke honoljon 
a szép családi körben, ezt kívánja 
egy hű tanítványa. És kérem az 
égnek áldását reájuk. Szüléimét pe
dig vigasztalja kérem, kivált, ha én 
többé haza nem mehetek s nem 
láthatnak azok engemet, kik viszont 
látásra engem haza várnak. Az ön 
vigasztalása lenne a legjobb balzsam, 
gyászoló szívüknek nagy bánatára.

Hasza Lajos.

Anyák seg ítsége.
Északamerikai Egyesült-Államok 

Washington nevű államában kevéssel 
ezelőtt olyan törvényjavaslat vált 
törvénnyé, amely Európában kétség
kívül csodálkozást kelt, az anyák 
az államtól rendesen segítséget fog
nak kapni. Washington az első or
szág, amelynek ilyen törvényt meg
alkotnia sikerült. A szavazás ered
ménye az mutatja, hogy a törvény- 
hozás mindkét háza túlnyomó több
séggel szavazta meg a javaslatot, 
mely mihelyt törvényerőre emelke
dik, minden anyának, akinek egy 
gyermeke van, hónapi tizenöt dollár 
(hetvenöt korona) segítséget állapít 
meg, akinek pedig több gyermeke 
van, az ezen az összegen fölül min
den gyermeke után ö tö t dollárt 
(25—25 koronát) kap, úgy hogy 
például egy ötgyerekes anya har
mincöt dollár, vagyis százhetvenöt 
korona segítségben részesül hóna- 
ponta. Hogy ebből az intézkedésből 
magának az államnak, vagy tágabb 
értelemben a köznek lesz haszna, 
nem szorul bővebb bizonyításra. Ve
gyük csak tekintetbe, mily rengeteg 
pénzt áldoz az állam azokra a gyer
mekekre, akiknek a szülei oly sze
gények, hogy nem tudják gyerme
küket rendesen fölnevelni, vagy azokra, 
akiket a megélhetés gondja túlságo
san korán kivet az életbe. Be van 
ugyanis bizonyítva, hogy a gonosz
tevők és őrültek nyolcvanöt százaléka 
az alsó néposztály utódaiból kerül

ki, a gonosztevőkre és őrültekre 
pedig sokkalta nagyobb összeget 
költ, mint amennyi az anyák támo
gatása kerül. Ez a támogatás ugyanis 
olyan befektetett tőke, melynek ka
matos kamatai busásan visszafizetik 
az államnak azok a gyermekek, akik 
általa a társadalom tisztességes, hasz
nos tagjaivá nevelődnek. — Másik 
ilyenfajta törvény is van Washington 
államában előkészülőben. A rabok 
feleségei, ha kereset hijány vannak, 
naponta bizonyos összeget fognak 
kapni, melynek nagyságát még csak 
ezután állapítják meg, ennek ellené
ben a fogoly az állam javára dol
gozik, ha pedig kiszabadul, kívánsá
gára állami alkalmazást kap valami 
olyan helyen, ahol nem néznek rá 
ferde szemmel.

Pünkösdi üzenet.
Lassanként készülődünk az ünne

pekre. Akit nemcsak az idő, hanem 
a vágyódás szárnya visz közelebb a 
nagy napokhoz, az szomjuhozva várja: 
mikor árad ki rá a vígasztalás szent
lelke ? Hiszen oly nagy szüségünk 
van felemelő erőre, vigasztalásra bá
torításra.

De nincsen ünnep előkészület nél
kül. És most, ebben a nehéz időben 
nem elégszünk meg azzal, hogy há
zunk táját, meg egyéb dolgainkat 
rendbeszedjük, hanem mindig van 
egy gondolatunk a harcmezőn küzdő 
s a kórházakban szenvedő magyar 
testvéreink számára is. Milyen lesz 
az ő ünnepük ? Lesz-e alkalmuk tem
plomba menni ? Hallhatják-e azt az 
örökkévaló igét, melyre oly nagy 
szükségük van ? . . .

Ünnepre készülünk mi is. mikor 
az Isten vigasztaló szentigéjét szét- 
küldjük küzdő magyar katonáinknak. 
Nekik is, magunknak is így szerzünk, 
a mennyire lehetséges, boldog ünne
peket. Bátorítást küldünk s önma
gunknak megadjuk azt a békességet, 
mit a hű kötelességteljesítés biztosít 
az embernek.

Múlt számunkban már megkezdtük 
a Pünkösdi üzenet megrendelői név
sorának közlését. Azóta a következő 
megrendelések érkeztek:

Saját rendelkezésükre rendeltek :
Veszprémi egyházmegyei beim. egyesü

let 200; ev. leik. hiv. (nőegylet) Felsősza- 
kony, ev. leik. hiv. Bakonyszentlászló, ev. 
leik. hiv. Nagysimonyi, ev. nőegylet Sobor, 
eváhg gyülekezet Várpalota, ev. leik. hiv. Tolna- 
némedi, ev. leik. hiv. Szombathely, ev. leik. 
hiv. Nagyalásony, ev. leik. hiv. Ujcsanálos 
100—100; ev. leik. hiv. Sárvár, ev. leik. hiv.
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Tokaj, ev. leik. hiv. Irsa, esp. hiv. Vönöck, 
ev. esp. hiv. Kölese, ev. leik. hiv. Battyánd, 
ev. leik. hiv. Szarvas, ev. gyémintézeti nőegylet 
Resicabánya, ev. nőegylet Hegyfalu 50—50; 
ev. gyülekezet Nemeskocs 45; ev. leik. hiv. 
Péteri, ev. leik. hiv. Magyargurab 30—30; 
leik. hiv. Lébény 25 ; Bókkon Erzsébet Csönge 
20; ev. tanítói hiv (nőegylet) Borgáta 15; 
ev. leik. hiv. Nagybábony 12; özv. Görög 
Lajosné' Balatonfüred 5; Perl János ev. leik. 
Keszőhidegkut, Fodor József Vinár, Mestery 
József Kemenesmagasi, Kókai Lajos könyvke
reskedő Budapest, ev. leik. hiv. Tolnakéty, 
ref. leik. hiv. Gáborján 1 — 1 ; ev. nőegylet 
Lajoskomárom 200; ev. nőegylet Terestyén- 
jákfa, ev. leik. hiv. (Kovács Sándor adomá
nya) Szekszárd, ev. leik. hiv. Kemeneshőgyész 
5(0— 50 ; ev. gyülekezet Boba 39; Lázi Ist- 
ván Zsebeháza 20; ref. leik. hiv. Kiskálna 
15; ref. leik. hiv. Misztótfalu 6 ; ref. leik. 
hiv. Kötegyán, Kasper József ev. leik. Ruszt 
1 — 1; ev. leik. hiv. Felsőszeli 200; ev. leik. 
hiv. (gyülekezet) Kötcse 150; Papp Lajosné 
Uraiujfalu, ev. leik.hiv. Besztercebánya 50—50; 
ev. leik. hiv. Nagyvázsony 25; ev. leik. hiv. 
Gölnicbánya 1 darabot.

Szabad rendelkezésre rendeltek:
„Harangszó“ adománya 1000; ev.gyűl. Vár

palota 350 ; ev. gyülekezet Nemeskocs 280; 
ev. nőegylet Nagyköcsk, özv. Balog Sándorné, 
id. Györgyi Sái.dorné és ifj. Györgyi Sándorné 
Meszlen 100—*100; ifj. Máthé Gézáné és Cse- 
ledi Sándorné Gérce, Kiss Ferencné, Czák, 
ev. tanitói hiv. (nőegylel) Borgáta, Scháden 
Gusztávné Rábaszenttamás, Maráczy Lenke 
Vásárosmiske, Mestery József Kemenesmagasi, 
özv. Kovács Jánosné Kőszegdoroszló, Csügödi 
Jánosné Kőszegdoroszló, ev. gyámintézeti nő
egylet Resicabánya, Krajecz János Ujcsanálos, 
Rothfuchs Jánosné Tokaj 50—50; ev, leik. 
hiv. Péteri 24; özv. Görög Lajosné Balaton
füred, ev. leik. hiv. Magyargurab, özv. Csuka 
Istvánná és Vörös Sándorné Répcelak 20—20; 
Fodor Zsuska Felsőpaty, Vida Róza R. Fel- 
sőpaty J5—15; ev. gzülekezet Boba 217; 
Kirnbauer Lajos áll. főnök Gyanafalva, Schu- 
bertné W. Kata Léva 100—100; Horváth Jó
zsef (felső) Gérce, Pongrácz Istvánná Kőszeg
doroszló, ifj. Pongrácz Istvánná Kőszegdo
roszló, özv. Torda Jánosné Czák 50—50; 
Lázi István Zsebeháza 7 ; ev. leik. hiv. (gyü
lekezet) Kötcse 300; Kolmann Istvánná Kő
szegdoroszló, Héra Jánosné Czák, Héra Er
zsébet Czák, Gazdag Jánosné Czák, Takács 
Jánosné Czák, Uraiujfalui névtelen 50—50; 
Haramia Mihályné Kőszegdoroszló, Hód Já
nosné Czák, Torda Gyuláné Czák, 25—25 
darabot.

Pénzadományt küldöttek:
Evang. hívek Bakonytamási 11'60 K, Fo

dor Józset Vinár, Madarász György R. Csé- 
csény 2—2 K, Perl János ev leik. Keszőhideg
kut, Babos Kálmán tábornok Körmend 1-—1 K, 
Kadlicskó Istvánná Nagybábony 80 f. Kováts 
János Jobaháza, Lenkey János Budapest, Ma
tej Károlyné Kassa, Németh Istvánná, gátőrné 
Sobor 2—2 K, ifj. Tompos Józsefné Joba
háza 1'40 K, Varga Józsefné Devecser, 3 K, 
Szabó Miklósné Körmend, Nagy János Györfi- 
borsfa 2—2 K.

B a konytam ásiiban  a következők adakoz
tak Pünkösdi üzenetre: Csányi Lajosné, 
özv. Németh Ferencné, Tóth Sámuelné 1—1 
K, Horváth Katalin, Erdéli Lajosné, id. Né
meth Lajosné, Nyári Katalin 80—80 f, Kurucz 
Györgyné, Vági Ferencné, Fodor Gyuláné, 
Somogyi Zsuzsánna, Pós Károly tanuló 
40—40 f, Nagy Lajos tanuló, Németh Ist
vánná, özv. Horváth Józsefné, Horváth Róza 
30—30 f, Gerencsér Katalin, özv. Adorján

Jánosné, Vági Sándorné, ifjú, Németh Ist
vánná, Somogyi Róza és Jóska, öreg So
mogyi Jánosné, öreg Bors Ádámné, Somogyi 
Géza, Németh Istvánná 20—20 f. özv. Né
meth Istvánná, ifjú Fortshofer Jánosné 
római katolikus 10—10 f.

A  vdrpaLotai evang. gyülekezet a közelgő 
Pünkösd ünnepe alkalmával is meghozta 
szeretet áldozatát a hadbavonultaknak ima
könyvvel való ellátására. E célra adakoz
tak : Mészáros Lászlóné 7 K, Bánki Sándor 
6 K, Bisztricsány nővérek 4'70 K, özv. 
Mórocz Károlyné 4 K, Vajda András 3 K, 
Kárász János, ifjú Lipót János 1—1 K, 
Nagy P. István 80 f, Borhás József, Pap Fe
rencné 60—60 f, Farkas Sándor 50 f, Bus 
Ferencné, Fülöp Józsefné, Soós G. Istvánná, 
ifjú Soós Pálné, Varga Károlyné, ifjú Varsá
nyi András (ez eszközölte a gyűjtést) 40—40 
f, Fülöp Sándorné, Soós Józsefné 20—20 
f, Bozsoki Feri 10 f. összesen: 32'50 K, mely 
összegből 7 korona a gyülekezet saját ren
delkezésére küldendő 100 drb. imakönyvre 
25-50 K, pedig kórházakban és másutt levő 
evang. katonáknak küldött imakönyvek árá
nak fedezésére fordíttatott. A kegyes adako
zók fogadják hálás köszönetünket.

A  vásárosm iskei ev. gyülekezetben a Pün
kösdi üzenetre a következők adakoztak: 
Csajbók Lidiké 3 K, Guznies Antal plébá
nos 2 K, Szíjártó József 1'20 K, ifj. Bereez 
Ferencné, özv. Szuch Józsefné, Kiss Sán
dorné, Szabó Pálné, Danncz Gergelyné, 
Danncz János, Szalay György, özv. Németh 
Józsefné, Nagy Lajosné, S Horváth Jóssef 
1 —1 K, Szimveiszter Viktor, Stocz Gyuláné, 
R ívó  Miklósné, Horváth Ferencné 60—60 f. 
Nagy Antalné 50 f, Szabó Margit, Kiss Ist
vánná, Samson Ottoné, Nagy Jánosné, Bödy 
Józsefné, Balogh Jánosné, Harkay Cábor, 
Holpert István 40—40 f, Fáltsics Kálmánná, 
Stocz Pál, Kosztolánczi István, Horváth 
József, Németh Pálné, Ábrahám Istvánná, 
Schöntag Samuné, ifj. Karáth Istvánné 
30—30 f, Szabó Lajosné, Somogyi Józsefné, 
Balogh Istvánné, Szőke Lajosné, Kutasi Jó
zsefné, Maráczy Józsefné, Bállá Gergelyné, 
Karáth Istvánné, Odor Pál, Szíjártó Sándor, 
Szabó Gergelyné, Reider Károly, Szíjártó 
Károly, Szíjártó Lajos, Szíjártó István, Fált
sics István, Sámson Gézáné, Horváth En- 
dréné, Bősze Karolin, Szijártó László, Saly 
Pálné, Saly Antalné, Boday Jánosné, Bősze 
L josné, Bősze Boldizsárné, Szabó Józsefné, 
ifj. Horváth Antalné, özv. Samu, Istvánné, 
Ajkas Gyuláné, Szijártó Ferencz, Kovács 
László, Berkes Istvánné, Silinger Sándor, 
S. Horváth Imre, Péter Vendel, Tömör Ger
gely, Kosztolánczi Károlyné, Németh Dávid, 
Vábtsics Józsefné, Sámson György, Sám
son József, S. Horváth Józsefné, T. Horváth 
Sándorné, Bősze Józsefné, Kosztonyi Fe
rencné, Horváth Istvánné 20— 20 f. Kovács 
Imréné 10 f.

A  bobai ev. gyülekezetben Pünkösdi üze
netre adakoztak : Büki Ádám 2 K, Porkolább 
Dénes, Szelestey Lászlóné, özv. Györffy Ká
rolyné, özv. Nagy Gyuláné, Bakó Jánosné, 
Fülöp Sámuelné, László Gyuláné, 88 — 88 f, 
Nagy Dénes 80 f, Zsédenyi Lajosné, Tuboly 
Ferencné, Lórántfy Sámuelné, 48—48 f, Csa
tári Józsefné, Szabó Károlyné, özv. Szelestey 
Lajosné, László Lidia 40—40 f, özv. László 
Lajosné, Györffy Elekné, Szelestey Józsefné, 
Györffy Gyuláné 32—32 f, ifj. Lórántfy La
jos kocsi Zsigmondné, Bobay Ignátz, Györffy 
Károly, Szelestey Lajosné, ifj. Somogyi Já
nosné 24—24 f, Kücsán István, Péter Ká
rolyné, ifj. Ambrus Mihályné, Bartakovics An
talné, Végh Pálné, ilj. Baráth József id. Ba
ráti) József, Baráth Ignátz, Móritz Jenő, Bakk

István, ifj. Bokányi Jánosné, Németh József, 
Móritz Zsigmondné, Baráth Lajosné, Németh 
Mihályné, Horváth Eszter, Balog Jánosné, 
Magyar Józsefné, Imre Jánosné, Horváth Róza 
Bödecs János, Fürst Jenő 16 —16 f, Páli Anna, 
Mórotz Lajosné, ifj. Péter Károlyné, 8—8 f.

A világháború eseményei.
Az elmúlt hét a diadalmak fényes 

hete volt. Minden nap meghozta a 
maga dicsőségét és fennen hirdette 
vitéz katonáink soha el nem múló 
érdemeit, de hirdette egyúttal, hogy 
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 
és ha a föld megindulna is, és ha 
a hegyek a tenger közepébe merül
nének is, nem félünk, mert a sere
geknek Ura velünk van ! “

Küzdelem az oroszokkal.
A felszabadító nagy harc Galíciá

ban, a Kárpátok északi oldalán, a 
Dunajec mentén indult meg. Az 
egyesült magyar, osztrák és német 
csapatok e hó első napjaiban meg
támadták az oroszoknak jól meg
erősített malasztov-gorlice-gromniki 
frontját. Azt egész hosszában áttör
ték, az ellenséget a lövőárkokból 
kiverték, észak felé szorították, mint
egy 8000 emberét elfogták s számos 
hadi készletét zsákmányul ejtették. 
Fontos eredménye e nevezetes hadi
tettnek, hogy az oroszok egész háború 
terve összeomlott s hogy az út szá
munkra megnyílt észak felé. Május 
2-ika óta 100.000 orosz került fogságba. 
Ugyan azon időben a németek kü
lön harca is fényes ereménnyel járt. 
Az ő operációik tere északnyugati 
Oroszország, már az ellenség hazája, 
de ősrégi német kultúra földje, a 
balti-tartományok vidéke. Milántól 
délre megverték az ellenséget, 40.000 
oroszt elfogtak s folytatták hódító 
útjukat északi irányban, Riga felé, 
hogy hatalmukba ejtsék a Libau-riga- 
pétervdri vasútvonalat, s az orosz 
haderő lekötésével biztosítsák hatá
rukat újabb betörés ellen. E hónap
7. napján elfoglalták Libán orosz 
kikötővárost, hogy biztositsák ural
mukat a balti tengeren. Hindenburg 
és Konrád zseniális haditerve most 
kezd valósággá válni. Az orosz mil
liós hadserege megsemmisítő kelep
cébe került. Hátra van a végső moz
dulat: az átkarolás.

Küzdelem a franciákkal és angolokkal.
A franciák és angolok szeretnék 

visszaszerezni azt a területet a nyu
gati harctéren, a mit április 21-én



214. HARANGSZŐ. 1915. május 16

elvesztettek. Azonban minden erő
feszítésük hiábavaló. Ahol a német 
egyszer megveti lábát, onnan nem 
lehet egyhamar visszaszorítani. Május 
6-án az ellenséget ismét megverte 
és Ypern tájékán új területet nyert. 
Az angol és francia közvélemény 
már egyre lázong s aggódva kérdi, 
hogy mit hoz a jövő?

A Dardanellák ostroma.
Hiába van az ellenséges-hatalmak

nak minden erőlködése: a Dardanellá- 
kat nem tudják elfoglalni. Az angol
francia szárazföldi sereg Oallipoli szige
ten veszedelmes helyzetbe került. 
Jött segítség számukra a tenger fe
lől. A partraszállítást megpróbálták 
Kabatepénél. De lehetetlen volt a ki
szállás a törökök ágyúlűzelése miatt.

Egyéb hírek.
Dünkirchen bombázása nagyon 

nyugtalanítja az angolokat. Attól tar
tanak, hogy ily módon a németek 
Calaisból Dovert fogják bombázni. 
— Pétervári lapok is elismerik az 
orosz hadsereg veszedelmét. A jobb 
szárnyról azt Írják, hogy Suvalki 
mellett nagy bajba került. A németek 
az oroszokat átkergették a Sesupa 
túlsó partjára. A veszedelmes hely
zetből nincs menekülés. — Tizedik

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Uj királyi tanácsos. A király, Leffler Sá

muel nyíregyházai ágostai hitvallású evangé
likus főgimnáziumi igazgatónak, nyugalomba 
vonulása alkalmából, a tanügy terén szerzett 
érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi 
címet adományozta.

Oyászrovat. Fájdalommal'vettük a gyász- 
hirt, hogy Szabó Lajos, pusztaszentlászlói 
(Zalam.) lelkész május 7-én rövid szenve
dés után 49 éves korában meghalt. Gyüle
kezetén kívül özvegye és 5 kiskorú árvája 
siratja emberi számítás szerint korai halá
lát. Az elhunyt 25 év óta működött csőn 
des visszavonultságban a lelkészi pályán. 
Évek óta gyöngélkedett, míg most az élet 
és halál ura kivette kezéből a vándorbotot. 
Május 9 én temették. Emléke legyen áldott, 
az érte gyászolókat pedig vegye vigasztaló, 
gyámolitó kegyelmébe a jóságos Isten.

Téves címzés miatt nem kerülhetett 
egy hivatalos levelezőlap a megfelelő helyre. 
Mivel nem tudjuk, hogy az illető sebesült 
tulajdonképpen hova való, itt közöljük 
hozzátartozóival, hogy S á r i L a jo s  19. gy. 
ezredbéli sebesült Grázban, a Keppler- 
Schulcban elhelyezett kórházban fekszik. 
Betegsége fagyás és hülés. Állapota javul.

hadtestünk május 7-én a Beszedek
ben körülzárt egy teljes orosz had
oszlopot, mely sehogy sem tudott 
menekülni. Végre is tábornokával 
együtt megadta magát. A hadoszlop 
több ezer emberből áll. — A Lusitania 
nevű nagy angol hajót május 7 én 
egy német torpedónaszád az írországi 
part közelében elsűlyesztette. Mint 
most a legtöbb angol kereskedelmi 
hajót a Lusitaniát is megrakták Ame
rikában nagymennyiségű munícióval 
ás hadifölszereléssel. A torpedóhajó 
bizonyára ezért semmisítette meg az 
óriási hajót, Anglia e büszkeségét, 
mely a tengeren óránként 40 kilomé
ternyi utat megtett s Európából Ame
rikába 4‘ nap és 20 óra alatt átszállt.

Az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság

április 10-én tartotta évi rendes közgyűlését 
Csekonics Endre gróf titkos tanácsos elnöklete 
alatt. Az 1914-iki üzletévről szóló, Ormody 
Vilmos főrendiházi tag vezérigazgató által 
előterjesztett igazgatósági jelentés, mely felol
vastatván. a nagy számban megjelent részvé
nyesek élénk tetszésével találkozott, megálla
pítja, hogy a lezárt üzletév a háború dacára 
kitűnő eredményeket hozott. Az egyes bizto
sítási üzletágakban elért nyereségek egyesítése 
után a tiszta nyereség 6,744.975 korona 64 
fillér összegre rúg, melyből az alapszabályszerü 
levonások és a társaságnál megszokott nagy-

Lelkészjelölések. A mucsfai régóta üre
sedésben levő lelkészi állásra a gyülekezet 
egyhangúlag Weigel Ádám h. lelkészt je
lölte. —- A veszprémi gyülekezet ugyancsak 
egyhangúlag Lórántfy Péter s. lelkészt je- 
lölte a kebelében megüresedett lelkészi 
állásra.

Egyházkerületi közgyűlés. Amint a 
püspöki hivatalnak az esperesekhez inté
zett körlevélből értesülünk a dunántúli egy
házkerület évi rendes közgyűlését folyó 
évi julius hó első felében tartja meg.

Vallásos estély. Az aszódi ág. hitv. 
ev. leánynevelő-intéset 1915. május hó 
2-án vallásos estélyt tartott, melyen Szent- 
irást magyarázott Chugyik Pál lelkész. „A 
magyar nő hivatása a háború után“ cím 
alatt pedig felolvasást tarto tt Blatniczkyné 
Jezsovics Lídia. Ének és zeneszámok egészí
tették ki a gazdag műsort. Az estély befe
jeztével offertóriumot tartottak a háborúban 
elesett tanítók özvegyei és árvái javára.

A dunaföldvári evang. egyház, 1915. 
február 14-én tartotta évi számadási köz
gyűlését Adorján Ferenc lelkész és Dezső 
Endre h. felügyelő elnöklete alatt. Összes 
bevétel volt H.859'67 K, kiadás 11.449-9G K, 
pénztári maradvány 409-71 K. — Követel 
az egyház 2054-92 K, tartozik 6383-26 K.

szabású tartalékosok után 3,200.000 korona 
fordittatik a részvényesek osztalékára, s így 
minden egyes egész részvény osztaléka 800 
korona. A jelentés kiemeli, hogy nemcsak a 
társaság, hanem a biztosító lelek sem éltek 
érezhető módon fizetési kötelezettségeik alkal
mával a háború kitörése óta a moratórium 
adta haladékokkal, ami az egyéb eredmények
kel összhangzóan a magyar gazdasági telje
sítőképességnek igen örvendetes jele. Kitűnik 
a jelentésből, hogy a társaság a háborúval járó 
társadalmi, valamint hadsegítő akciókat már ed
dig is összesen 290.525 korona 81 fillért kitevő 
adományokkal támogatta. Ezenkívül a társa
ság saját számlájára 7,000.000 koronát vett át 
a hadikölcsönből együttesen a még ennél is 
magasabb összeg jegyzésére hatott a vele 
szorosabb üzleti kapcsolatban álló biztosító 
és viszontbiztosító vállalatoknál. A társaság 
félszázados működésének emlékére tett 500.000 
korona közcélú alapítvány esedékes 20.000 
korona évi kamatából 10.000 korona a buda
pesti Önkéntes Mentőegyesületnek s ugyan
csak 10.000 korona magyar történelmi kútfők 
kiadására a római magyar történelmi intézet
nek adományoztatott. Egyéb jótékony célokra 
a társaság még további 33.724 korona 32 
fillért szavazott meg. Rendkívüli melegséggel 
emlékezett meg még az; igazgatósági jelentés 
a társaság 325 hadbavonult tisztviselőjéről, 
kik közül már tizenegyen haltak hősi halált, 
igen sokan sebesültek meg és számosán sze
reztek vitézségükkel kitüntetéseket A társaság 
ügynöki karából 1200-nál többen szolgálnak 
ezidőszerint szintén a hadrakelt seregben. A 
társaság hadbavonultjainak családjairól anya
gilag méltóan gondoskodik. A közgyűlésre 
a háborús évről szóló jelentés mély benyo
mást tett. Felolvastatván a szakjelentések is, 
a közgyűlés az összes felmentvényeket meg
adta s az előterjesztéseket egyhangúlag tu
domásul vette.

— Alapítványai: a) Lelkész-fizetésalap
1408 44 K, b) tanító-kántoralap 11-23 K, c) 
temetőkútalap 62 K, d) evang. nőegyletalap 
1.768 81 K, összesen: 3.250'48 K. — Ala
pítványt tettek 1914. évben a) Lelkész- 
fizetésalapra Doorn Károlyné szül. Rein- 
vald Terézia (Harta) 360 K, özv. Scheftsik 
Mihályné szül. Heitzinger Anna 220 K. b) 
az evang. nőegylet-alapra: özv. Scheftsik 
Mihályné szül. Heitzinger Anna 300 K. 
Hadi kölcsönre adott az egyház 500 K, a 
nőegylet 1000 K, azonkívül ugyancsak a 
nőegylet a Vörös-kereszt egyletnek 10 K, a 
pécsi sebesülteknek vallásos iratokra 12-56 
K, és elszegényedetteknek 17 K. Kiosztott 
Méltóságos Püspök úr adományából 28 drb. 
vallásos Íratott. A lelkész újév és hús vét 
napján megvendégelte az ev. sebesülteket. 
Az egyház tiszta vagyona 58.344-14 K. A 
missiói egyházban született 1 fiú, 4 leány 
=  5. Meghalt 8 férfi, 4 nő =  12. Konfir- 
máltatott 3 fiú, 1 leány == 4. Az Úrvacso
rájával élt 35 férfi, 48 nő =  83.

B á csa lm á s  fiókegyházban a számadás 
1915. április 20-án lett megtartva. Bevétel 
156 61 K, kiadás 147 79 K, pénzmaradvány 
8 82 K, Vagyona ingatlanban 1.200 K, pénz
érték 1.383-80 K, összesen 2.583 30 K. Épí
teni kell imaházat 5000 koronáért. A jó
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Isten maradjon továbbra is e fontos missió 
ponttal, amely itt a babyloniai vizek mellett 
élet halál harcot vív az evangyéliómért 

‘ 35.000 dúsgazdag katholikussal. •
A nemeskéri ev. nőegylet f. hó 9-én 

tarto tta számadási közgyűlését, amelyen 
jóváhagyta a választmánynak az első Ha- 
dikölcsönre telt azon intézkedését, melysze- 
rint 700 koronát jegyzett tőkéjéből. Ugyan
csak e gyűlésen szerény bevételéből 20 
koronát ajánl fel a vak és rokkant katoná
ink segélyalapjára, egyúttal megindította 
körében a gyűjtést, amely 70'60 koronát 
eredményezett. Az adakozók névsora a 
következő : Ev. nőegylet 20 K, özv. Szalay 
Jánosné, Berecz • Gáborné 3 —3 K, Hajas 
Gyuláné, ifjú Joós Istvánná, ifjú Bakk Lász- 
lóné, Schrancz Lajos, Cséry Sámuel, Szarka 

C> Lászlóné, Kemény Jánosné, 2 —2 K, Smi- 
deliusz Sámuelné, Kiss Lajos, Huber La- 
josné, özv. Frühvérls Jánosné, Bakk Lajos, 
Tarcsay Sándor, özv. Takáts Lászlóné, özv. 
Bakk Ferencné, Németh Pálné, Takáts Sán- 
dorné, Joós Sámuel, Szedenits Lajosné, 
ifjú Hófer Sándorné, Kemény Ferencné, 
Kardos József, Bencsik László, Takáts Irén, 
özv. Skriba Ferencné, Mészáros Józsefné, 
idősb Smideliusz Józsefné, Kovács Jánosné, 
Bögöthy Józsefné, Fürdős Károlyné, Takáts 
Gyula 1 — 1 K, Plechl József 80 f, Lakatos 
József 70 f, Stánitz Menyhértné, Simon 
Jánosné 60—60 f, Kiss Lajos, Hófer Sá
muelné, Király Samu, Prátser Samu, Mé
száros János 50—50 f, özv. Horváth Lász
lóné, Gicy Jánosné, Magyarósy Jánosné 
40—40 f, Kiss Ferenc 20 f A nőegylet 
már többször adta jelét áldozatkészségének 
e nagy időkben, kérve a jóságos Istent 

l hogy mielőbb hozza el a megkönnyebbülés, 
a győzelem, a békesség napját, hadd lenne 
ismét boldog ez a sokat szenvedett magyar 
nép, amely már úgyis „megbünhődte a 
múltat s jövendőt 1“

A dukai evang. hivek a Galíciából me
nekült hitrokonok segélyezésére gyűjtést 
indítottak mely 23’63 K. eredményezett. 
Ehhez járultak : D. Takách Ferenc 3 K, özv. 
Noszlopy Elekné 2 K, Szalai István, Szalai 
Károlyné, Csirkovics Dávidné, László Dezső 
1—1 K, Szalai Jánosné, Balog Sándorné 
60— 60f, Szalai Antal, Vargyai Antal 50 -5 0  f, 
Borbély Elek, Kocor Imréné, Molnár Ká
rolyné, Molnár Istvánné, Szalay György, 
Molnár Jánosné 40—40 f, Borsos Istyán, 
Kövesi János, Boros Józsefné, Borbély Jó
zsef, Horváth János, Németh János, Erdélyi 
Sándorné, Usi Józsefné, Horváth Józsefné, 
Vargyai Sándorné 30—30 f, Varjú Lajos, 
Móri János, Imre Isten, Tóth Sándor, Bo
ros Sándorné, Borsos János, Boros István, 
Balogh Sándor, Vargyai József, Németh Já
nos, ifj. Németh János, Szalay Józsefné, 
Pető Józsefné, Kovács Józsefné, Györkös 

<? István, Nagy István, id. Imre Józsefné, ifj. 
Imre Józsefné, ifj. Nagy József, Szabó Im
réné, Kovács Jánosné, Péter Józsefné, Bo
ros Mihályné, Kovács Istvánné, Vánkos Ist
ván és József, Németh Gyuláné, Borbély 
Károlyné, Boros Péterné 20—20 f, Kövesi 
István 14 f, Tóth Antalné, Jánosa Gyuláné, 
Király Gyuláné, Németh Ferenc, Péter Imre, 
Györkös Józsefné, Sántha János, Tóth Jó
zsefné, Péc István 10—10 f. Borbély Já
nosné 9 f, Horváth Ferenc 4 f.

G alíciai m enekültek részére a következő 
1 adományok érkeztek: Kovács Jenő ven

déglős Ikervár 1 K, Gulyás István Rába- 
szentandrás 2 K, Egy evang. nötestvérünk 
Alsómesteri 5 K, Varga Dénes tan. gyűjtése 
Duka 23 63 K, Madarász György Rábacsé- 
csény 2 K, Hofbauer Józsefné Lajoskomá-

rom 10 K. id. Czéh Istvánné Lajoskomá- 
rom 2 K.

A  nagykbeski evangélikusok adományai 
a galíciai evang. menekülteknek: Vajda 
Ferencné, özv. Vajda Mihályné, Bolla Sán
dorné 2—2 K, id. Pordán Jánosné, Pordán Jó
zsefné, Király Elekné, Mendöl Andrásné, 
ifj. Pordán Jánosné, Berecz Károlyné, öreg 
Czirók Ferencné, Vajda Elekné 1—1 K, 
Vajda Borbála 30 f, Összesen 14 30 K-

Gyülekezeteink és a háború. Már a 
háború megindítása óta örömmel adunk 
hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, 
áldozatkészséggel teljesítik hazafias kő te 
lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy
letek is kiveszik a munkából a maguk ré
szét, de a hívek serege is ugyancsak buz
gón munkálkodik.

Hegyeslcissomlyó és B o rg á ta  községek la
kosai ismételve tanujelét adták sebesült 
harcosaink iránt való áldozatkézségüknek, 
amennyiben előbbi község 265 drb. húsvéti 
tojást és 20 napon át naponta 10 liter te 
jet, utóbbi pedig nagy mennyiségű élelmi
szert ajándékozott a jánosházai Vörös-ke
reszt kórházban ápolt sebesülteknek, me
lyért ez utón is hálás köszönetét mond 
dukai Takách Ferencné a jánosházai Vörös- 
kereszt fiókegylet elnöke.

A  rábaszentandrási ág. h. ev. egyházban 
1915. évi május l  én a hadifoglyok részére 
adakoztak Elküldetett a hadifoglyokat gyá- 
molító és tudósító irodának Budapest 9. 
Üllői ut 1. szám. Hajas Endre 20 K, özv. 
Kardos Jánosné Sobor, id. Molnár Sándor 
Sobor, Molnár Ferencné Sobor, Varga Im
réné Sobor 10 —10 K, Kis M. István, Ba
lázs M. Istvánné 5—5 K, Győrig Mihály, 
Balázs Mihály, Németh Józsefné Sdbor, Ba
lázs Mihály, Hegedűs Mihály, Balázs P. 
Antal, Balog János 4 —4 K, Balázs Sámu
elné, Balázs P. Györgyné, H. Balázs Jánosné, 
Balázs Gergely, Varga Zsigmondné, Balázs 
Imréné, G. Varga Károly, Balázs József K. V .. 
Glatz Lajos, Balázs Lajosné, Bodács Jó
zsef, Kis Gábor, Kis Gergely Sobor, Kardos 
László, Balázs Imre, Kis M. Jánosné, Ba
lázs János, Balázs Istvánné 2 —2 K, Varga 
István, Balázs Józsefné, Kovács Sándor 
Sobor, Bodács S. Pál, ifj. Varga István Szt. 
andrás, Balázs Jónás, Balázs Imre Egyed, 
Gulyás István, Székely Györgyné, Varga 
Györgyné, Gáncs Mihály, Könnyűd Józsefné, 
Bodács Pál, Balog Mihályné, Balog Istvánné, 
Kis Gábor, Gulyás József, Balázs P. Sa- 
muné, Kis Mihályné, Kis Molnár Sándor 
Sobor, Kis L. Gergely, M. Gáncs Sámuelné, 
Varga Lajosné, Szabó József, ifj Balázs 
Istvánné, Kis S. János, Kis Mihály 1—1 K, 
Nagy József 50 f, Szabó Pál, Nagy Ádám 
40—40 f, Balog János. Holczkorn András 
20—20 f, Kovács Elek 10 f. Összesen 
162'80 K.

Vönöckön a háborúban megvakult kato
nák és megcsonkultaknak műlábakra a kö
vetkező adományok folytak be : Riczinger 
Jánosné, Pfeiffer Ottó 10—10 K, özv. Lász
lóné 5 K, Boda Gézáné 3 K, Varga Gyula, 
Höbe Lajosné, Höbe Lajos, Takács Jánosné, 
Mendel János, László János, Such Józsefné, 
Nagy Károlyné felső, Kiss Lászlóné, Balana 
Gáborné, Németh Juliska, Hőbe Károlyné, 
Németh Kálmánná, Varga Juliska, Varga 
Gizus 2—2 K, Vargyai Ferencné 1-50 K, 
Major Mihály, Nagy Sándor, id. Major Sán
dor, Edvi Lajos, Papp Károlyné, Farkas 
Sámuel r. k., Pintér Dezsőné, Nagy János, 
Kiss Sándor, Jankó Sándorné, Takács An
talné, Németh Pálné, Papp Sándor, Papp 
Lajosné 1 —1 K, Székely Károlyné, Pa- 
lánki Károly, Bakk Sándorné, Nagy Ká

roly, Dömölki Antalné, Károly Sándorné 
r. k., Nagy Dánielné, Brányi Jánosné, Jankó 
Lajosné 60—60 f, Vargyai Ferencné 50 f, 
Páli Antalné, Berki János, Nagy Lajosné, 
László Sándorné 40—40 f, Csatári Istvánné, 
Horváth Sándorné, Benkő Károlyné, ifj. 
Tőke Sándorné 30—30 f, Kurányi Lajosné, 
özv. Mórocz Sándorné, Erős Istvánné, Erős 
Lidi, ifj. Németh Lajosné, Erdélyi Imréné, 
Takács Józsefné, Heller Józsefné, Papp Jó
zsefné, Kovácsis Mártonná, ifj. Major Sán
dorné, Major Istvánné, Szőke Jánosné, Be
recz Imréné, Rosta Lajosné, Somogyi Pálné, 
Pólza Istvánné 20—20 f, Hőbe Ferencné, 
Stubán Antal, Nagy Antalné, Mesterházy 
Józsefné, Dénes Józsefné r. k , Herbath Jó
zsefné r. k. 10—10 f. Összesei^ 85‘70 K.

A titkos jelszó. Egy német és egy fran
cia ember beszélget a háborúról.

„Mondjad csak — kezdte a francia — 
hogy van az, hogy ti németek minden há
borúból győzelemmel kerültök ki ?“

„Tudod, annak az a magyarázata — vála- 
szolá a német, hogy van nekünk egy titkos 
jelszavunk, amit magunkkal viszünk a harc
térre és azzal győznünk kell 1“

Erre tágra nyílt a francia szeme. Sze
rette volna megismerni azt a titkos jelszót. 
Sürgette is mindjárt a németet, hogy árulja 
el neki azt. Nem sokáig kellett várnia.

„Az a vers, — mondá a német — mely 
minket minden csatába elkísér,“ ez :

,Erős várunk nekünk az Isten 
Es fegyverünk ellenség ellen !“

„Óh, ha nekünk is volna ilyen jelsza
vunk“ — sóhajtá a francia.

„Ti mindjárt csak a második versen kez
ditek“ — mondá gyorsan a német.

„Hogy van az ?“ — kérdé kíváncsian a 
francia.

„Nincsen nekünk semmi hatalmunk, 
Mivel neki ellene álljunk . . . “ 

világositá fel a német.

A z  o r sz á g -  d o lg -á r ó l.
A képviselőház a felhatalmazási tör

vényjavaslat letárgyalása és elfogadása után 
a háború esetére kivételes intézkedésekről 
alkotott törvény kiegészítéséről szóló javas
latot tárgyalfa.

Gróf Tisza István miniszterelnök kifejtette, 
hogy a kormány foglalkozik a jövő termés 
biztosításának és értékesítésének kérdésével. 
Az előkészítő tárgyalásokba be fogják vonni 
az ellenzéknek ilyen ügyekben illetékes 
tagjait is. Reméli, hogy a kormány rövid 
idő alatt megindíthatja ezt az akciót.

A kormány rendeletet bocsátott ki, amely 
az 1915. évi termés előre való eladását 
megtiltja. A kormány gondoskodni fog a 
gazdáknak oly hiteligényeiről, a melyek a 
miatt szükségesek, hogy a termést nem 
adhatják el. A kormány gondoskodni fog 
arról, hogy ebben a kérdésben az ország 
érdekeit pártkülönbség nélkül kielégítse.

A  n a g -y v ilá g -b ó l .
A kéretlen áruküldemény. Egy brüsz-

szeli szivarárus szivart és cigarettát szo
kott küldözgetni olyan embernek, a kikről 
feltehető, hogy van elég pénzük az árú 
megfizetésére. A küldemény mellé, mindig 
odateszi a következő írá s t :

— Ámbár nem tetszett nálam semmit 
se rendelni, mégis bátorkodom 100 szivart 
és 100 cigarettát küldeni, mert meg vagyok 
győződve, hogy élvezettel fogja elfüstölni. 
A harminc frankról szóló számlát mellé
kelem.
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A ravasz terv nem sikerült mindig. A 
legtöbb küldemény visszaérkezett, de sokan 
megtartották. Ez utóbbiak között volt egy 
orvos, aki eredeti módon kárpótolta magát. 
Ezt a levelet küldötte ugyanis a szivar- 
árusnak :

— Ámbár nem kért tőlem orvosi taná
csot, mégis bátorkodom hat receptet kül
deni, m ert meg vagyok győződve, hogy fel
használhatja és küldeményemnek épp úgy 
örül, mint én az önének. A receptek ára 
ugyanannyi, mint a szivaré és cigarettáé, 
tehát nem tartozunk egymásnak. Azt hiszem, 
fölösleges hozzátennem, hogy semmi kifo
gásom ellene, ha küldeményeit -folytatja. 
Á magam részéről receptekkel minden pilla
natban rendelkezésére állok.

A Harangszó perselye.
A HAHANGSZÓ te r je s z té s é re  (kór

házba küldendő példányokra) eddig befolyt 
316 kor. 98 fül. Újabban adakoztak Kocsi 
Pál Karakószörcsök 1 K, Vargyu Kálmán 
és neje Rábaszenttamás 2 K, Egy evang. 
házaspár Rábapüspöki 3 K, Gulyás István 
Rábaszentandrás 1 K, Horváth Istvánná 
Sopron 50 f, Egy evang. nőtestvérünk Alsó
mesteri 5 K, Eöri János a harctérről 2 K, 
özv. Kuzma Adolfné Tótpelsőcz 1'50 K, 
Biszkup Béla ev. leik. Magyargurab 5 K, 
Kamondy Sándorné Kiskamond 1 K, özv. 
Karsay Lászlóné Farád, 1 K, Szepesi Ká
roly kocsivizsgáló Miskolcz 1-50 K, a mész* 
leni ev. nöegylet 450 K, Alsó Takács Irén 
Meszlen 2 K, Reizinger Mártoné Lajosko- 
márom 2 K, Cs. Gy.-né Lajoskomárom 1 K,

Gárdonyi Mihály Balatonbozsok 1 K. Roth- 
fuchs Jánosné Tokaj 130 K.

N agyalásonyból a következők adakoz
tak a „Harangszó“ perselyébe. Horváth 
Gézáné Felsőszeli 4 K, Horváth Károly, 
László Sándor 1—1 K, Józsa Dániel, Józsa 
Gáborné, Pethő Imre 60 -  60 f, László 
Eszter, László Károlvné 40—40 f, Joó 
László 30 f, Sarkadi István, Síkos Lajosné. 
Józsa Antal, Szabó Sándor, Baranyai 
Károly, Tafrosi Gábor, László Antalné, 
Csikvári József, Síkos Sándor, Baranyai 
József, Molnár János 20—20 f. Gyűjtők 
voltak: Síkos Linus és László Eszter. Ősz- 
szesen 364 78 K .
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A dunántúli ev. egyesület szép  színes 
Konfirmációi em lék lap ja i megrendelhetők 
K api B éla  evang lelkésznél K örm enden. 
25 darab ára 5 korona. Csomagolás és posta
díj 1 korona.
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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. n —18

Számtalan elismerő bizonyítvány.'

E=

Elsőrendű haranggy&r, szerel a ki* 
tűnő Pozdecli-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, ha rangöntő- és 

harang fe lszere iő  gyár 25

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
munkát, u. m .: e lső rendű  h a ran 
gok szállítását, régi harangok  át- 
öntését, régi 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, kiko

pott c sapok  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 fvánatra j 

K ívánatra s a já t  k ö ltségem en  utazom  a  helyszínére.
E0ES33532E

Feiwel
=JÜ

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 ,  26
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo zsv á r i-u tc a  13.

Árjegyzék ing-yen és bérmentve!

ANGSTER JÓZSEF és  FIA1

orgonaépitőlc.
K ét arany, 1 ezüst és 1 nagy millenlomi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon  állami.aranyéremroel k itü n te tte . 

A lapíttato 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 m űvészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a m o n l u m o k  m in d en  n a g y s á g b a n .
E le k tro m o s  fú jta tó  kósaü lékek . 27

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

S.  K O V A 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- 
chánikus 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,____________27

Nyomatott Wellisch Béla vülamiizemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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zetesebb csatái. — Világháború eseményei. — Pünkösdi üzenet. — Ország-Világ.

P o h  ász.
Óh bocsásd meg Uram, minden vét-

[kem!
Bocsásd meg: ha gonoszul éltem, 
Bocsásd meg: ha nem szerettelek, 
Bocsásd meg: ha elfeledtelek, 
Bocsásd meg: ha rossz szolgád voltam, 
Bocsásd meg: ha megbotlottam, 
Bocsásd meg: ha nem voltam szerény, 
Bocsásd meg: ha elragadt a fény, 
Bocsásd meg: ha elragadt az élet, 
Bocsásd meg óh!.... szívdobogva

[kérlek.
. . .  Óh bocsásd meg Uram, minden

[vétkem,
Hadd legyen szent országodban ré

tszem ! . . .
Győrik György.

A b ék esség  lelke.
Irta: KAPI  BÉLA.

A pünkösdi lélek ünnepe az erő 
és az egység ünnepe. Megerősítette 
a tanítványok gyengeségét s szívü

ket egy érzésben, lelkűket egy aka
ratban egyesítette. Ugyanezen hatá
sát látjuk a nagy tömegnél. Az írás 
bizonysága szerint különböző tarto
mányokból jött zsidók hallgatták az 
első pünkösdi prédikációt és mégis 
egyek lettek hitükben s egy és ugyan
azon célra irányuló akaratukban. A 
Szentlélek erején kívül, bizonyára ez 
az egység képesítette a tanítványokat 
magasztos feladatuk betöltésére. De 
ez az egység tette lehetővé azt is, 
hogy az első keresztyén gyülekezet 
a hatalmas, egész világra kiható ke
resztyén egyháznak legyen kicsiny 
mustármagja. Azért magasztaljuk 
hálatelt szívvel az isteni kegyelmet, 
mely nekünk azt az áldott mennyei 
erőt elküldötte, de ismerjük meg 
egyszermind azt az erőt is, melynek 
bennünk kell meglennie, melynek 
bennünk kell megszületnie. Felülről 
jön a megszentelő, megújító, meg
világosító erő. Nekünk pedig ezt az 
erőt be kell fogadnunk s egységesen, 
egy akarattal kell dolgoznunk a Szent
lélek által kijelölt kötelességekben.

Nagy időnek mindig összeolvasztó 
ereje van. Mi is éreztük. Mikor ha
zánkra rászakadt a világháború bor

zalmassága, a nemzet megtalálta 
önmagát. Elhallgatott a pártoskodás. 
Elnémult a pártviszály. A különböző 
politikai pártok kezet fogtak egy
mással, hogy közös erővel, egy 
akarattal szolgálják a hazát. Rágon
dolunk a háború elején tartott or
szággyűlésre, midőn sok vihart lá
tott képviselőházunkban, oly szép, 
lélekemelő jelenetek játszódtak le. 
így van ez helyesen! Csak azt az 
óhajtást füzzük hozzá, vajha ne lenne 
ez az egy akaraton levés a háború 
nagy veszedelme miatt előállt kény
szerű együtt dolgozás, hanem lenne 
meg annak állandósága 1 Sokat szen
vedett hazánknak bizonyára javára 
volna ez az egység I A háború okozta 
sajgó sebeket is jobban tudnánk be
kötözni, a szétdöntött romokat jobban 
tudnánk megépíteni, ha egyek len
nénk, nemcsak a szív érzésében, 
hanem lélek akaratában is. Tegyük 
meg a magunkét. Tudjunk lemon
dani, önmagunk felett uralkodni. 
Keressük a békesség lelkét, s vigyük 
azt be nemzetünk életébe.

Magunknál kezdjük. Saját lelkünk 
a legelső. Ápoljuk az Istennel való 
békességet. Nem könnyű feladat. A
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békesség Istenéhez csakis komoly 
önvizsgálat és bűnbánat útján lehet 
eljutni. Tegyük meg ezt az útat és 
zárjuk lelkűnkbe a békességet. Cso
dálatos erő. Nemcsak hogy saját 
életünket széppé, tisztává, megelége
detté teszi, hanem ráárad családi 
életünkre is. Megzabolázza nyelvünket, 
hogy ne szóljon gonoszt. Bilincset 
rak indulatainkra, elcsöndesíti hara
gunkat. Még tovább megy. Ráárasztja 
sugarait az emberek együttélésére: 
gyülekezetre, községre s mint ahogyan 
a fényes nap a legtávolabbi helyre 
is ugyanazt a világosságot és meleg
séget küldi, úgy a lélek békessége 
is minden helyre ugyanazt a szere- 
tetet, megértést, egymás megbecsü
lést viszi.

Keressük a békesség lelkét. Hozzon 
pünkösd ünnepe a családokba egyet
értést. A házastársak találják meg 
újra egymást. Engedetlen, hálátlan 
gyermekek lelkét érintse meg ez az 
isteni erő s vezesse vissza a szülők
höz. Perlekedő rokonok nyújtsanak 
békejogot. Legyen egyetértés 1 Legye
nek egy akarattal 1

Védjük ezt az egységet gyülekeze
teinkben is. Ebben a szomorúságában 
is fenséges, nagy időben, hallgasson 
el minden emberi kicsinység. Még a 
vélemény különbség is tompítsa el 
éles hangját. Keressük az egyetértést. 
Mit akarunk mindannyian ? Nem-e 
azt, hogy szeretett any aszentegy házunk 
erősödjék, hogy a nehéz idővel járó 
kötelességeit fokozottan teljesítse ? 
Hogy hűséges lelki édesanyaként 
álljon a száz sebből vérzők mellett 
s necsak sebet kötözzön; hanem a 
lelkeket Istenhez is vezesse? Mind
annyian ezt akarjuk. Hát akarjuk 
ezt egy akarattal. Egy szívvel, égy lélek
kel. De ez az egyetértésünk ne legyen 
csak alkalmi egyetértés, hanem legyen 
állandó. Békességünk legyen a Szent
lélek ajándéka. Majd akkor nem 
munkálkodunk egyházunk érdekében 
hiába. Erőtlenségünket kiegészíti az 
Úr ereje s  eredményhez, diadalhoz 
vezet a pünkösdi Szentlélek.

Vigyük be a békesség lelkét nem
zetünk életébe. Őrizzük meg az egy
más iránt érzett becsülést. Tiszteljük 
a más meggyőződését és ne dobjunk 
követ arra, aki más úton keresi a 
haza erősitését. De tartsuk bizonyos, 
nagy igazságnak, hogy azok szolgál
ják hazájukat leghívebben, kik vallá
sosságban élnek, kik honpolgári kö
telességeik teljesítésébe beléviszik az 
erkölcsöt, a becsületességet. És higy- 
jük, hogy a Szentlélek ebbe a köte
lességteljesítésbe rejtette el a békes

ség nagy részét. Keressük és szolgáljuk | 
magunk is ezt a békességet. És majd 
akkor a békesség lelke ráárad az 
egész emberiségre, elcsöndesíti a há
ború zivatarát s visszaadja a küzdő 
nemzetek boldogságát.

A tanítványok tíz napig vártak és 
imádkoztak. Komoly lelki várás és 
imádkozás nélkül a SzenÜélek ma sem 
jön el. Aki még nem érezte a Lélek 
munkáját és annak áldását, az önmagát 
vádolja. Várjuk imádsággal, buzgó lé
lekkel a megsegítő mennyei erőt. Vár
juk hittel, bizodalommal az Isten lelkét. 
Mert nagy kérdés, vájjon lesz-e még 
idő, mely a' mostaninál nagyobb 
hatalommal tanít könyörögni: Jövel 
Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíve
inket 1

R  zsugori harangja.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Istenem, teremtőm I — kiáltott fel 
Éva asszony. — Micsoda szörnyű 
hideg idő 1 Megfagyott-- itt belülről 
az ablakban ez a pohár tej I. . .  No, 
apjuk, jól felöltözzék a harangozáshoz, 
hogy meg ne hüljön, — figyelmez
tette aztán az urát, aki a hajnali 
harangozáshoz készülődött.

Mihály bácsi, a kis falu harango- 
zója, tehát a figyelmeztetéshez híven, 
miután bundája nem volt (sőt még 
érdemes kabátja sem), három foltos 
kabátot vett magára s a legfelsőbb 
volt a legrövidebb. Ugyanis az volt 
egy kicsit kibélelve pamuttal. így fel
készülve baktatott ki az öreg a kis 
zsellérkunyhója elé az utcára, hol 
az ősi harangláb állott. Ámde alig
hogy kilépett a magas küszöbön, 
pár perc múlva újra az ajtó előtt 
kopogott. Megkérgesedett csizmájáról 
verte le a havat.

— Cudar hideg idő! Ilyent még 
nem értem. Nem. Nem tudom keztyli 
nélkül a harangkötelet huzni, oly ke
gyetlen dermesztő hideg van, — 
nyitott be az öreg a szobába.

Éva asszony erre keztyü keresés
hez fogott. Egyik felét hamarosan 
megtalálta. Jó foltos volt az is. De 
a párja nem került elő. Fél keztyüvel 
ment ki az öreg s csendülve; kon- 
dulva szólalt meg a kis csengetyü 
harang. De alig húzta meg Mihály 
bácsi negyedszerre a kötelet, a csen
dülést mintha ketté vágták volna: 
rekedt, tompa hangot adott. Megrepedt 
a kis ősi harang.

— Ej, ej 1 — csóválta Mihály bá
csi a fejét, — csak nem szolgáltál
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ki engem a végsőig, harangocskám I 
Előbb beadtad a kulcsot, mint az 
öreg Mihály.. .

Biz’ uj harangról kellett a kis köz
ségnek gondoskodni. S a buzgó né
pek lelkesedése folytán hamar össze
gyűlt az uj harang ára, még pedig 
nem is oly kicsié, mint az elpusztult 
volt, hanem ötször akkorát is csinál
tathattak az összegyűlt pénzen.

Mindenki adakozott tehetségéhez 
mérten, csupán a zsugori Bencze Pál 
vonta ki magát az önkéntes fizetés 
alól. Pedig nem volt valami szegény 
ember. Sőt legszebb háza volt a 
faluban. Földjeaés egyéb birtoka ugyan 
nem volt, ellenben annál több pénze 
volt a takarékban. Jól értette a lóku- 
peckedést, rengeteg pénzt szerzett vele.

Node azért elkészült az uj harang, 
ha hiányzott is az árából Bencze 
Pál pénze. S hogy versengés ne le
gyen a népek közt arra nézve, hogy 
ki szállítsa haza az állomásról az uj 
harangot, hazavitte előzetes bejelen
tés nélkül Gogán Gyuri községbiró, 
amiért meg is nehezteltek rá egy páran.

Már, már felakarták az uj haran
got a helyére tenni, mikor Mihály, 
az öreg harangozó fejcsóválva meg
jegyezte :

— Kár a szép harangot erre a 
hitvány, rozoga haranglábra föltenni I 
Uj haranghoz uj harangláb kellene!

— Igaz biz’ a’ 1 — helyeselték a 
jelenlevő asszonynépek.

— Azért sem igaz, húgaim 1 — 
szólt Gogán biró mosolyogva. — 
Mert hát ilyen akkurátos haranghoz 
nem is láb, hanem torony illik.

— így még igazabb! — helyeselte 
mindenki. — Milyen szép is lenne 
a torony az iskolához építve! A me
zőről és a rétről is megláthatnánk 
a tornyunkat, mintha templomunk 
lenne. . .  Istenem, Istenem, milyen 
boldog is az a falu, amelyiknek tor
nya van I

így a dolog vége az lett, hogy a 
Gogán biró úr gyűlésre hívta össze 
az atyafiakat a toronyépítés ügyében. 
Megjelent a gyűlésen Bencze Pál is, 
hogy felemelje tiltakozó szavát az 
építés ellen. Ámbátor, mint mondá, 
az építés ellen az esetben nincs semmi 
kifogása, ha a költséget közadako
zásból hozzák össze, mint a haran
gokét. De az ellen teljes erejével 
tiltakozik, hogy adóba vessék ki.

— Hát ’iszen az nekünk teljesen 
mindegy, ha így, ha úgy fizetjük ki 
az árát, — szólt Gogán sodorintva 
bajuszán, — de hát szeretnénk előbb 
hallani, hogy mennyit ajánlasz föl 
Pali testvér’ az építésre, ha önkéntes*
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közadakozásból építtetnénk ?
— Semmit! — felelte Bencze Pál 

kurtán.
— Csak száz pengőt?! — szólt 

Gogán nagy csodálkozással. — Az 
kevés, Palkó testvér. Ha adóba vet
jük ki, kétszáz pengő is esik rád, 
mint a falu legpénzesebb polgárára.

Bencze Pál kékült-zöldült az indu
lattól. Valami szörnyüt akart mondani, 
de nem volt semmi szónak az ura, 
miért is kiugrott a községházából, 
teljes erejével becsapva maga után 
az ajtót. Másnap pedig eladta házát 
a kendi zsidó legidősebbik fiának. 
Árendás házba ment aztán az öreg 
zsugori lakni és így, miután semmi 
nemű ingatlan vagyon nem volt ne
vén, nem tudták a rá kirótt adót 
rajta behajtani.

Kifizette helyette Gogán Gyuri biró. 
így felépült már a tavaszon a torony. 
Gyönyörködve nézte az egész falu 
népe, a zsugori Bencze Pált kivéve. 
Nagy s őszinte örömünnepet tártának. 
Legboldogabb volt tán mindannyiuk 
közt Mihály, az öreg harangozó, mi
kor először kondította meg az uj 
harangot.

Bencze Pál az napon eltávozott a 
faluból, hogy ne lásson és ne halljon 
semmit az örömünnepségből. Csak 
késő éjjel tért haza bérben birt kis 
lakására, amely különben nedves, 
egészségtelen hajlék volt. Csakis azért 
vette azt bérbe, mert nagyon olcsón 
megkapta. Zsugoriskodott az egész
sége rovására is, mignetr. ágyba 
döntötte a betegség. De azért nem 
hivatott orvost, inkább meghalt, mint
sem pénzt adott volna ki a gyógyít
tatására.

Akadtak a falubeliek közül többen, 
akik azt mondták, hogy amiért olyan 
istentelen, lelketlen ember volt, nem 
járult egy fillérrel sem a harang és 
torony árához, nem kell kiharangozni.

— Hagyjuk mi csak az Ítélkezést 
Istenre! Ne kövessük a szerencsétlen 
megboldogultat a zsugoriságban a 
a harangszónkkal sem, — mondta 
Gogán az atyafiaknak.

Mihály bácsi tehát elballagott a 
torony alá, hogy meghúzza az uj 
harangot annak, aki azt megtagadta. 
Neki huzakodott az öreg a kötélnek 
s im a harang nem kondult meg.

Valami idétlen hangot adott ugyan, 
de az nem harangszó volt.

Nosza hire terjedt azonnal a falu
ban, hogy a zsugorinak nem szólal 
meg a harang, amiért nem járult 
hozzá a megszerzéséhez.

Felesége és egyetlen leánya gör
csös zokogással borultak a ravatalára : 
* — Jaj, jaj, de megbüntetett min
ket az Isten! . . .

S amint legjobban siratták, a halott, 
vagyis a halottnak vélt, megmozdult, 
majd megszólalt:

— Miért háborgattok ?! Miért nem 
hagytok nyugodtan az utamra menni!

— Oh, jaj kigyelmednek! S jaj 
nekünk is I Nem szólal meg a ha
rang . . .  amiért megtagadta, most az 
is megtagadja kigyelmedet! — zo
kogták az övéi.

— Nem szólt?! — susogta erőt
lenül, mély megrendüléssel Bencze 
Pál s majdan így folytatta:

— Ne sírjatok! Majd szól nekem 
is a harang, meglássátok! . . .  Gogá- 
nért küldött. Négyszemközt tárgyalt 
\e le  valamiről. S pár nap múlva uj 
harangot, még nagyobbat, mint a 
toronyban lévő, szállított Gogán a 
faluba. Fölfért az is a toronyba, olyan 
nagyra csinálták.

Mikor fönt a helyén állt az uj 
harang, beköszöntött Gogán az estén 
Benczéhez:

— Rendben van, testvér, minden. 
Nyissuk ki az ablakot: mindjárt hall
juk az Istenhez hivó szavát!

Szép, csendes, tiszta este volt az 
idő, egyszercsak megszólalt zúgva- 
búgva, csodálatos zendüléssel a nagy- 
harang szívigható hangja. . .

Bencze Pál kezét imádságra kul
csolta, behunyt szemmel hallgatta a 
harangja szavát.

— Most már mehetek! Hívjátok 
azonnal a lelkész urat! — susogta 
alig hallhatóan s még azon éjjel örökre 
megnémult ajaka. Elszállt megtisztult 
lelke a Mindenható elé.

És szólt a temetésén nemcsak az 
a harang, melyet ő vásárolt, hanem 
siratta a másik is, mely különben 
azért nem szólt először neki, mert 
egy nagy labdaütőfa szorult meg 
közvetlen mellette. Valamelyik csin
talan gyermek hajíthatta fel labdázás 
alkalmával a torony ablakára.

A kórház udvarán.
A kórház udvarán,
Az árnyas fák alatt 
Gyógyuló katonák 
Kis csapata halad.

És szólott az egyik: 
„Ivangorod alatt,
Ott érte a golyó 
Az erős karomat.

De harcoltam tovább,
Kitettem magamért.
Nem éreztem, hogy fáj;
Nem is láttam a vért.“

Majd másik mondja el,
Mi volt a vitéz tett,
Melyért „vaskeresztet“ 
Kitüntetésül nyert.

Beszél a többi is. . .
A szemük felragyog.
Látni az arcukról,
Mind vitéz magyarok.

*

De ím, kis harang szól! . . .  
Hirdeti: egy pajtás 
Számára a halál 
Lett most a megváltás.

A kórház udvarán,
Az árnyas fák alatt,
Gyógyuló katonák 
Kis csapata halad.

Mindegyik imát mond, 
Szemükben könny ragyog; 
Látszik az arcukról,
Jószívű magyarok.

Vándor.

A háború okai.
Irta : Kapi Béla.

A most dúló világháború felelős
sége rettenetes súllyal nehezedik a 
nemzetekre. Mindegyik igyekezik ön
magát igazolni s a történelem itélő- 
széke előtt tisztázni azt a kérdést, 
hogy a rettenetes vérontásért kit ter
hel a felelősség. És ez nagyon ter
mészetes is. Hiszen még nem volt 
háború, mely ilyen sok nemzetet ál-
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lított volna harcmezőre. Olaszorszá
gon és Amerikán kívül, minden euró
pai nagyhatalom, részt vesz a háború
ban. De ezek semlegessége is nagyon 
kétes értékű. A többi semleges állam 
is talpig fegyverben áll s minden ere
jét kimeríti a háborúra való felkészü
lésben. A nemzetek munkabíró fiaikat 
kénytelenek a harctérre küldeni. Óri
ási az ember veszteség. Minden, mit 
évszázadok teremtettek, építészet, 
művészet s az emberi elme egyéb 
alkotásai, rettenetes k egyetlenség kö
zött elpusztulnak. Falvak, városok 
romokban hevernek. Az ipar és ke
reskedelem pang. A földművelés meg
szenvedi a munkaerő hiányát. A lélek 
legdrágább kincsei: az egymás iránti 
szeretet, a nemzetek megbecsülése, 
a közös célokért dolgozás, mind-mind 
megsemmisülnek. És dacára a tiz 
hónapja tartó borzalmas küzdelemnek, 
még mindig nem látjuk a háború vé
gét. Sőt inkább, még mindig attól 
kell tartanunk, hogy újabb bonyo
dalmak, más nemzetek beleavatkozása, 
még szélesebb körűvé teszi a bonyo
dalmat és még az eddiginél is súlyo
sabb áldozatokat követel az emberi
ségtől.

Mindez természetessé teszi azt, 
hogy felvessük a kérdést: kicsoda 
felelős ezért a rettenetes háborúért? 
Kicsoda okozta ? Kinek a lelkét terheli ?

Sokan azt gondolják, hogy a világ
háborút tulajdonképpen az a gyilkos 
golyó okozta, mellyel Szarajevóban 
egy rajongó, éretlen fiatalember meg
gyilkolta monarchiánk trónörökösét. 
Ilyenformán a háború egy bosszúálló 
háború lenne, melyben ezerek életét 
áldozzák fel, hogy egy ember halálát 
megtorolják.

De ez teljesen téves felfogás 1 Ha 
ez volna a háború oka, úgy igazán 
nem állhatnánk nyugodt lelkiismeret
tel itélőszék elé. De a háború nem 
boszúálló háború. A Szarajevóban 
nekiindult revolvergolyó csak kifeje
zője volt egy rejtett gyűlöletnek. Le
esett a lepel a délvidéki szerb moz
galmakról. Kiderült, hogy hosszú évek 
óta szerb bujtogatók valóságos akna
munkát végeztek s minden erejükkel 
azon dolgoztak, hogy hazánk szerb 
lakosságát tőlünk elidegenítsék. Előt
tük a Nagy-Szerbia álma jelent meg. 
Készítgették a térképet, melyben 
ugyancsak csinos darabot kihasítottak 
szép magyar hazánkból. De ezt az 
aknamunkát nemcsak néhány rajongó 
ember végezte, hanem részt vettek 
benne szerb államférfiak, politikusok. 
Mindenféle titkos egyesület működött 
a szerb álom megvalósításán. Egy

ilyen titkos egyesület szőtte Ferenc 
Ferdinánd ellen a merényletet. A gyil
kosok mögött szerb államférfiak, ka
tonatisztek, egy hatalmas, nagy párt 
állt. A gyilkosságnak Princip csak 
végrehajtója volt, a gyilkos tulajdon
képpen az a szerb törekvés volt, 
mely Magyarország déli vidékét a 
magyar föld testéből ki akarta hasí
tani s a délvidéki szerbeket el akarta 
szakítani a magyar nemzet egészéből. 
De a mögött a gyilkos mögött is áll
tak bujtogatók. Szerbia nem a maga 
erejében bízva követte el ezeket a 
gazságokat. Maga mögött érezte a 
hatalmas Oroszországot. A nagy pát- 
rónust, a szláv államok pártfogóját. 
Azonban a muszka kolosszus is nem 
a kis Szerbia kedvéért úszítgatta el
lenünk ezt a nagyralátó balkán álla
mot, hanem hogy ennek segítségével 
elérhesse Balkán törekvéseit. Két ilyen 
törekvése van Oroszországnak. Az 
egyik az, hogy befolyást biztosítson 
magának az összes Balkán államok 
felett. Azon a címen, hogy azok is 
szláv államok, Oroszország mindig 
mint a Balkán államok védője sze
repelt. Persze csak mások ellen vé- 
delmezgette őket, saját maga azonban 
szívesen felfalta volna őket, — csak 
lehetett volna. De ennél nagyobb 
céljai is vannak Oroszországnak. Min
denáron tengerhez akar jutni s délen 
is akarja érvényesíteni világhatalmi 
befolyását.

Mit látunk tehát ? A szarajevói gyil
kosság mögött az orosz és szerb 
nép régóta táplált hatalmi vágyódása 
rejtőzködött. Ha tehát mi ezt a rette
netes merényletet is szó nélkül eltűr
jük, ha ezt az arculcsapást is, mint 
valami éretlen gyerek, szó nélkül 
zsebre dugjuk, még akkor sem ke
rülhettük volna el a háborút. Mert 
akkor is megmaradt volna az oroszok 
hatalmi törekvése s a szerbek örökös 
nemzetiségi aknamunkája.

De azért, mindennek dacára nem 
zúdult volna az emberiségre ennek 
a rettenetes világháborúnak a bor
zalma, ha Franciaország és Angol
ország magatartása nem kapaszkodott 
volna bele a kínálkozó alkalomba. 
Csakhogy ők ugyancsak megragad
ták az alkalmat. Franciaország évti
zedek óta rejtegette lelkében a boszú 
gondolatát. Nem felejtette a németek
kel szemben szenvedett súlyos vere
séget. Elzász Lotharingia elveszítése 
folyton' égette lelkét. Szövetségre 
lépett Angliával, Oroszországgal s 
most remélte, hogy hatalmas szövet
ségeseinek segítségével elérheti nem
zeti vágyódásának teljesedését.

De vájjon mi vitte bele Angliát a 
háborúba? Hiszen semmiféle érdeke 
nem követelte a beavatkozást ? És 
mégis beleavatkozott s ez által a 
Szerbiával szemben felmerült ügyet 
egy nagy világháború kiindulási pont
jává tette. És pedig nem magasabb 
érdek vezette, hanem a legcsunyább 
önzés, a legközönségesebb féltékeny
ség Németországgal szemben. Mert 
Angliának Németország erőteljes fej
lődése fájt. Eddig az angol volt az 
ipar és kereskedelem korlátlan ura. 
Most különösen az utolsó évtizedek
ben, veszedelmes vetélytársa támadt 
a németekben. Ez a szorgalmas, szí
vós nép minden erejével előretört. 
Az ország lakosainak számát nem 
kisebbitete átkos egykével természe
tes erővel szaporodott, úgyhogy pol
gárainak száma jelenleg 70 millióra 
tehető. Az évi szaporodás 900 ezer 
ember. Az ipari és kereskedelmi 
érvényesülés utján is óriási léptekkel 
haladt. Egy adat szerint „ 1884— 1912-ig 
az angol külkereskedelem megdup
lázódott, Németországé meghárom- 
szorozodott.“ Nagybritánia' részese
dése a világkereskedelemben 1886 
óta 21 százalékról 17 százalékra 
csökkent. Ugyanekkor Németországé 
10 százalékról 13 százalékra emelke
dett. Az angol kivitel 1913-ban 10‘7 
milliárd márkát, a német 10-1 milli- 
árdot tett ki. A német kivitel értéke 
szerint csak 6 százalékkal maradt az 
angol mögött. Anglia részére a ve
szély, hogy versenytársa túlszárnyalja, 
ily módon közvetlenül fenyegetővé 
vált. “

Nyilvánvaló tehát, hogy Anglián 
nem esett semmiféle sérelem. Semmi 
néven nevezendő oka nem volt arra, 
hogy beleavatkozzék a háborúba. 
Mégis beleavatkozott, — pedig tud
hatta, hogy az ő beleavatkozása 
világháborút támaszt, — mert neki 
fáj Németország erősödése, fáj ennek 
a becsületes, munkás, vallásos nem
zetnek megérdemelt boldogsága és 
érvényesülése.

így keletkezett a mostani rettenetes 
világháború. Nem a boszú, hanem a 
kényszerűség adta kezünkbe a fegy
vert. Nem hódítás vágy vezet, hanem 
nemzeti érdekeink védelme, jövőnk 
biztonsága. Vezet az a vágyódás, 
hogy megteremtsük azt a békés időt, 
melyben a nemzetek irigykedése és 
boszúállása nem döntheti könny- és 
vértengerbe az emberek millióit.

Hogy hogyan végződik ez a rette
netes küzdelem, nem tudjuk. De buzgó 
szívvel kérünk Istentől erőt és kitartást, 
hogy igazságos ügyünk védelmében
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megéllhassunk. Lehet, hog^ a helyzet 
nem tisztul, hanem inkább' még job
ban bonyolódik. Olaszország még 
nem döntött, vájjon hova áll. Oda-e, 
hova a szövetségi hűség és becsüle
tesség állítják, vagy ahova a pénzen 
megvásárolt rablólovag konclesése 
sodorja ? De történjék akármi, egyet 
soha el ne felejtsünk. Nyugodtan 
állhatunk az itélőszék elé, mert ezt 
a rettenetes vérontást nem mi idéz
tük fel. Feleljenek érte azok, kiknek 
kapzsisága és nemtelen indulata oly 
nagy volt, hogy nemzetek békéjét, 
családok boldogságát, milliók életét 
készek voltak érte prédául odadobni.

A háború hiénái.
A régi magyar közmondás szerint 

minden zavaros víz mellé odakerül 
néhány megvetésre érdemes ember 
s halászgatni akar a saját hasznára. 
Mindig sajnálatos az ilyen megtéve- 
lyedés. De most, mikor egész hazánk 
vérben áll, mikor fiainkat, tesjpére- 
inket adjuk oda, vért, életet, vagyont 
áldozunk, egyenesen felháborító, hogy 
vannak olyan lelketlen, minden tisz
tességes érzésből kivetkőzött embe
rek, kik egy nemzet élet-halál har
cából bűnös úton hasznot akarnak 
húzni. Nem azt a tisztességes hasz
not, melyre minden munkásnak, az 
ő tudása, munkája arányában joga 
van, hanem azt a hasznot, melyet 
csak alkalom kihasználás, a szükség 
kizsarolása, avagy bűnös visszaélé
sek tesznek lehetővé.

Egyszerre a háború elején felütöt
ték lejüket az ámítok. Akkoriban ol
vastuk, hogy községről községre jár
tak s mindenféle agyafúrtsággal olcsón 
összevásárolták a lovakat, marhákat. 
Olyanok is voltak, akik azt hirdették, 
hogy a papirospénz semmit sem ér 
s féláron megvásárolták a becsapott 
hiszékenyektől. Majd jöttek a jótékony
ság ruhájában azok, kik gabonát, ru
hát, pénzt gyűjtöttek — maguknak. 
Csúnya dolgok ezek, pedig ezek csak 
a kisebb gazemberek.

Most nem ezekről, hanem a ka
tonai szállító csalókról akarunk írni, 
Mert ilyenek is vannak. Pedig a had
seregnek szállítás mindig a jól jö
vedelmező üzletekhez tartozik. Az 
emberek nem szoktak ráfizetni, ha
nem mindenki megtalálja a maga te
kintélyes üzleti hasznát. Sokan azon
ban ezzel nem. elégedtek meg. Olyan 
bakancsot szállítottak, melynek papi
ros talpa volt. Ruhát, mely hitvány 
szövetből készült. Kávét, melyben

minden volt, csak a kávé hiányzott. 
Zsírt, mely nemcsak élvezhetetlen, 
hanem káros anyagokkal volt tele. 
És mindezt miért ? Azért, hogy ren
des szállítói hasznukon felül, millió
kat harácsoljanak össze.

Fiaink, testvéreink életüket, vérü
ket áldozzák. Mérhetetlent szenved
nek, kimondhatatlan erőfeszítéssel 
teljesítik kötelességüket, ők meg a 
rettenetes téli hideg időben, papiros 
talpú cipőt szállítottak, mely nem 
védte meg katonáink lábát, hitvány 
ruhát adtak, mely nem oltalmazta süvítő 
szél ellen a lövészárokban fekvő tes
tét. Más életét áldozta, ők meg lop
tak és százezreket harácsoltak.

Elfogja az ember lelkét a felhábo
rodás. Azt hisszük, mindnyájan öröm
mel veszünk tudomást arról, hogy a 
magyar képviselőház szigorú törvé
nyeket hozott ezeknek az utálatos 
rablásoknak a megbüntetésére. Azt 
is megnyugvással olvassuk, hogy 
a törvénynek visszaható ereje lesz, 
vagyis a múltban elkövetett vétkeket 
is az uj törvény szerint fogják elbí
rálni. Csak hadd bűnhődjenek a bű
nösök. Csak hadd legyenek megbé
lyegzettek azok, kik a legnehezebb 
időben ártalmára voltak hadseregünk
nek, vitéz fiainknak, kik szégyent 
hoztak a magyar név tiszta becsü
letére !

De ne álljunk meg ennél a pont
nál. Ne hunyjuk be szemünket, ha
nem lássuk meg, hogy a bakancs 
szállítókon kívül is sokan vannak, 
kik a háború kedvező alkalmát ki
használják saját anyagi hasznukra. 
Nem a tisztességes haszon ellen szó
lunk, hanem a meg nem engedett 
haszon ellen. Szólunk azok ellen, kik 
kihasználják a kedvező alkalmat, fel
csigázzák az árakat s még drága 
pénzért sem adják azt a minőségű 
élelmiszert, amit kellene adniok. Ezek 
eljárását is mérjük le szigorúan 
És ne felejtsük, hogy Isten törvénye 
a lopást nem méri a lopott összeg 
nagysága szerint. Bűn az, ha kicsiny 
dologról van is szó.

Minden igaz magyar ember szol
gálja hazáját e nehéz időben hűség
gel, becsületeséggel. Sújtsa mindazo
kat, kik a nemzet nyomorúságából 
vagyont harácsolnak, mindannyiunk 
megvetése. Necsak azok bűnhődje
nek, kiket a bíróság elé lehet állítani, 
hanem azok is, kiknek bűne rejtve 
maradt. De necsak a törvény büntessen, 
hanem a nemzet közvéleménye, az 
emberek ítélete is.

Adakozzunk a H a r a n g s z ó  terjesztósére I

A világ legnevezete
sebb csatái.

Irta: Hanzmann Károly.
Háborús világot élünk. Oly esemé

nyek történnek szemeink láttára, 
amelyekhez foghatókat hosszú év
századok óta nem láttak a föld lakói. 
Pedig de sok véresebbnél véresebb 
háborúban ontotta már az ember 
embertársa vérét I A történelem, amely 
a rég letűnt napok eseményeit tárja 
lelki szemeink elé, elsősorban hábo
rúk története. A borzasztó háborúk 
öldöklő csatái pedig mily nagy vál
tozást idéztek gyakran elő úgy az 
egyes ember, valamint egész népek 
életében. Ki nem tanult volna erről 
az iskolában, ki nem hallott, vagy 
olvasott volna már múlt idők küz
delmeiről ? 1

Lássunk csak néhányat a sok kö
zül I A bibliából ismert Nebukadnezár 
babilóniai király legyőzte Necho egyp- 
tomi királyt, meghódította egész Elő- 
ázsiát, elpusztította Jeruzsálemet s a 
zsidó népet az úgynevezett babiloni 
fogságba hurcolta. Nagy Sándor gö
rög király meghódítja a nagy perzsa 
birodalmat s rövid időre megalkotja 
a görög világbirodalmat, amelyet 
azonban nemsokára a római világ- 
birodalom vált fel. Mily sok véres 
csatát vívtak a hős rómaiak az akko
riban ismert világ majdnem minden 
népével, mig végre legnagyobb had
vezérük, Julius Cäsar, a római sas 
uralmát kiterjesztette az egész ismert 
világra. Honszerző őseink, dicső Ár
pád apánk vezérlete alatt, mily véres 
csaták árán szerezték meg drága ha
zánkat. Szép hazánk ezeréves tör
ténetében nem egy csata jelez nagy 
forduló pontot. Hogy csak egyre utal
jak, ama „hősvértől pirosuk gyásztér“ - 
re, Mohácsra, amely „nemzeti nagy
létünk nagy temetője“ lön. A száz 
éves angol- francia háború, a har
minc éves háború s benne a hősi 
halált halt, dicső Gusztáv Adolf svéd 
király szereplése, a Napóleoni hábo
rúk népek csatája s a napjainkban 
dúló világháború milliós seregeinek 
szinte példátlanul véres csatái mind, 
mind igényt tarthatnak arra hogy a 
világ legnevezetesebb csatái közé so
roltassanak ; és mégsem ezek a világ 
legnevezetesebb csatái.

A felsorolt háborúk, csaták döntő 
jelentőséggel bírtak ugyan számtalan 
ember, sok nép több emberöltőre ki
ható életére, de hatásuk idővel meg
szűnt, s mindezen csaták csak az 
ember földi jólétéért, boldoguláséért,
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egyszóval múló földi javakért folytak. 
Vívattak azonban csaták múlhatatlan 
örök javakért is. E csaták nemcsak 
egyes korszakokra nézve bírnak fon
tossággal, nemcsak egyes népekre 
vonatkoznak hanem minden idők 
összes népeire s minden egyes em
berre nézve kiváló jelentőségűek; te
hát mireánk nézve is.

Hát vájjon melyek azok? Figyelj 
kedves olvasóm, csodálkozó kérdé
sedre adandó feleletemre s vizsgáld 
meg vájjon igazam van-e vagy sem.

„ Kezdetben teremté Isten a mennyet 
és a földet“ s a többi közt „teremte 
Isten embert az ő képére, az Isten 
képére teremté azt, férfiúvá és asz- 
szonnyá teremté őket,“ hogy .ural
kodjék az a tengernek halain, az égen 
repdeső madarakon, a barmokon, és 
mind az egész földön, és a földön 
csuszó-mászó minden állatokon. És 
megáldá Isten az embert.“ És vévé 
az Úristen az embert és helyezteté 
azt az Édennek kertébe mondván: 
E kert minden fájának gyümölcséből 
szabadon egyél, de a jó és gonosz 
tudásának fájának gyümölcséből ne 
egyél, mert valamely napon abból 
eszel, halálnak halálával halsz meg. 
Ekkép jellemzi a szentírás Mózes első 
könyvének elején az első emberpár 
életét, amely ártatlan boldogságában 
és Istennel való zavartalan közösség
ben folyt. A sátán azonban, aki nem 
szívelheti azt, ami szent és jó, nem 
nézte tétlenül az első emberpár bol
dogságát ; arra törekedett, hogy ezt 
megrontsa. Mint kisértő lépett fel Évá
val szemben, kígyónak képében, így 
szólván: „Azt is mondotta-e Isten, 
hogy e kert fáinak gyümölcséből ne 
egyetek ? Nem haltok meg halálnak 
halálával, de tudja az Isten, hogy 
valamely nap esztek arról a fáról, 
megnyílnak a ti szemeitek, és olya
nok lesztek, mint az Isten, jónak és 
gonosznak tudói.“ A sátán hazug
sággal kételyt igyekszik támasztani 
az emberben Isten szavával szemben, 
megakarja ingatni azt a gyermeki, 
rendületlen bizalmat, amelyet a min
denható Isten a képére teremtett em
bertől elvár.

Nagy tusa, lelki harc támadt az 
ember szívében, hátha mégis igaz 
lehet az, amit a kisértő eléjük tár. A 
hazugság és a kételkedés veszélyes 
fegyvere birokra kél az Istenbe ve
tett hittel, bizalommal. Az első Ádám 
enged a csábításnak — az ördög 
győzött. Döntő jelentőségű küzdelem 
volt ez, elsője ama legnevezetesebb 
csatáknak, amelyekről e cikk kere
tében szólunk. Jó és gonosz, szent

ség és bűn állott egymással szemben. 
A jó és szentség csatát vesztett, a 
bűn és gonosz győzött. Az első em
ber fölött s ennek révén minden em
beren. Az Istennek képére teremtett 
ember a bűn rabságába került s en
nek igája alatt nyög minden utóda 
is. A maga ereje, okossága által nem 
bír szabadulni senki, mert „a bűnnek 
zsoldja a halál.“

Isten azonban nem akarja a bűnös
nek halálát, hanem hogy megtérjen 
és éljen s bár atyai jóságát lábbal 
taposta az ember, mégis megkönyö
rült a súlyos rabigában sínylődő bű
nös gyermekein és „úgy szerette e 
világot, hogy az ő egyszülött fiát 
adá, hogy valaki hiszen ő benne el 
ne vesszen, hanem örök életet ve
gyen.“ Az idők teljességében elkül- 
dötte a világ megváltóját a Jézust 
„mert ő szabadítja meg az ő népét 
annak bűneiből.“

Ez körülbelül 4000 évvel ama első 
legnevezetesebb csatavesztett csata 
után történt. A názárethi Jézus, Is
tennek ama báránya, akiről már 
Ézsaiás próféta megjövendölte: „ a 
mi betegségeinket ő viselte és a mi 
fájdalmunkat hordozta, ő megsebesít- 
tetett a mi álnokságunkért, megron- 
tatott a mi bűneinkért, a mi békes
ségünknek veresége, vagyon ő rajta 
és az ő sebeivel gyógyultunk meg,“ 
ott térdel Gethsemane kertjében s 
viaskodik. Istennek egyszülött fia, 
aki bűn nélkül való, ama „második 
Ádám, hogy jóvá tegye azt, amit 
az első Ádám“ elrontott, „nagy vias- 
kodásban vala, buzgóságosabban 
imádkozik vala, és az ő verítéke 
olyan vala, mint a vérnek csepjei, 
melyek a földre hullanak vala.“ íme 
feltárul szemeink előtt a második 
legnevezetesebb csata képe. Ismét 
csak a jó és a gonosz, a szentség 
és a bűn küzd egymással. De ez 
alkalommal, Jézus Urunk révén, aki 
legnehezebb órájában így fohászko
dik: „Atyám, ha akarod távoztasd 
el tőlem e pohárt, mindazáltal nem 
az én akaratom, hanem a te akara
tod legyen“ legyőzetett a bűn, a sá
tán. A golgotái keresztfán elhangzott 
„elvégeztetett“ s a húsvéti „feltáma
dott“ bizonysága annak, hogy eme 
második legnevezetesebb csatában: 
„íme diadalmat vett a Juda nemzet
ségéből való oroszlán“ s hogy a 
nagy apostollal együtt mondhatjuk: 
„Elnyeletett a halál szintén a dia
dalomig. Hol vagyon halál a te dia- 
dalmad ? Hol vagyon koporsó a te 
fulánkod ? De az Istennek legyen 
hála, aki adott nékünk diadalmat a

mi Urunk Jézus Krisztus által.“
Ha amaz első legnevezetesebb 

csata után beteljesült az emberisé
gen, hogy: „a bűnnek zsoldja a 
halál,“ úgy eme második, legneveze
tesebb csata után valóra vált ezen 
szentírásbeli helynek folytatása, az 
Istennek pedig ajándéka az örök élet 
a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Mindkét csata mindnyájunkért, te
hát teéretted is vívatott kedves olva
sóm, és hatásuk te reád is kiterjed. 
Elhitted és felismerted már ezt? Tuda
tára ébredtél már annak, hogy az ere
dendő bűn — mint ama vesztett 
csata gyümölcse — és saját bűnös
séged által, kárhozatra méltó vagy? 
— Elfogadtad — ama győztes csata 
eredményét — a Jézus Krisztusban 
vala üdvöt, bizonyosságot nyertél-e 
bűneid bocsánatjárói, örök boldog
ságodról? Valóban megismerted e múló 
világ örömei és bajai közepette, hogy 
nincsen senkiben másban üdvösség, 
nem is adatott emberek között ég 
alatt más név, mely által kellene 
nékünk megtartatnunk, akkor reád 
is vonatkozik. Hatalmas dolgokat 
cselekedett az Úr ezekkel s te is vall
jad a zsoltaíróval: „Áldjad én lel
kem az Urat és minden belső ré
szem az ő szent nevét. Áldjad én 
lelkem az Urat és el ne felejtkezzél 
semmi jótéteményéről.“

Ha azonban még nem volnál eny- 
nyire, óh jöjj és láss! Ismerd fel 
mielőbb, hogy Te reád nézve is mily 
nagy veszteséget jelent ezen első 
legnagyobb csata és milyen nagy 
nyereséget ama második. Akár hi
szed, akár nem, az igy van és min
dig is igy lesz. Akár otthon ülsz 
családi tűzhelyed körül, vagy a vi
lágháború ezer veszélyei közepette 
időzöl, távol szeretteidtől, távol hazád
tól, akár béke, akár háború zaja 
környékez, igazán nyugodt és meg
elégedett, igazán boldog, itt alant s 
majdan odafenn ama jobb hazában 
csak akkor leszel, ha teljesen annak 
adod át magadat, akinek adatott 
teljes hatalom, mennyen és földön. 
Ez a Mindenható a háború förgetege 
által is így szól hozzád: „íme az 
ajtó előtt állok és zörgetek.“ Nyis
sad ki szíved ajtaját ő előtte! Ez a 
nagy ünnep is kiváltkép int erre. 
Ha meghallottad hívó szavát, akkor 
izenj még ma hadat mindannak, 
ami elválaszt az ő szerelmétől, 
a vele való közösségtől, vívd meg 
beléje vetett erős hittel életed har
madik legnevezetesebb csatáját s biz
tos lehetsz benne, hogy neked is 
fogja mondani: ne félj, mert én ve-
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led vagyok, meg ne rettenj, mert én 
vagyok a te Istened, ki téged meg- 
erősítlek, annak felette megsegítlek 
és az én igazságomnak jobb karjá
val támogatlak téged. így legyőz
heted ősi ellenségünket, a sátánt 
s vallhatod te is a nagy apostollal: 
Megigazulván azért a hit által, bé
kességünk vagyon Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által.

A világháború eseményei.
Az elmúlt hét a babér gyűjtés ideje 

volt. A május elején megindult nagy 
harcok eredménye csak most alakult 
ki teljes nagyságában. A menekülő 
orosz seregek üldözése még nincsen 
ugyan befejezve és mégis már eddig 
is 143.500-ra emelkedett a foglyok 
száma. Győzelmes csapataink hihe
tetlen gyorsasággal rohannak előre. 
Mikor e sorokat Írjuk, Tarnow már 
kezünkben van s 30 tlométerre ál
lunk Przemysltől.

A német seregek is szép eredmé
nyeket értek el. Ypern ostroma any- 
nyira előrehaladt, hogy az angolok 
kiürítésére gondolnak.

A Dardanellák ostroma több napon 
át folyt, de minden eredmény nélkül.

Az általános érdeklődést különösen 
két kérdés köti le. Az első Olaszor
szág állásfoglalása. A háborús párt, 
melynek a kormányban is van támasza, 
mindenáron háborút akar a monarchi
ával. A békepárt, különösen Giolitti 
államférfi fáradozásával, mindent elkö
vet, hogy az országot a háború bor
zalmaitól megvédje. Midőn e sorokat 
írjuk, döntés még egyik irányban 
sem történt.

A másik kérdés, mi általános ér
deklődést kelt, Amerika állásfoglalása 
a Lusitánia elsülyesztése miatt, mivel 
a hajóval több amerikai állampolgár 
életét veszítette. Ez ügyben Amerika 
jegyzéket intézett Németországhoz s 
ebben tiltakozik eljárása ellen. Kife
jezi egyszersmind azon reménységét, 
hogy ilyen esemény többet nem for
dul elő.

Részletesebb jelentésünket a követ
kezőkben foglaljuk össze.

Olaszország az utolsó napokban 
úgyszólván teljesen ellenségeink mellé 
állott, a háborút alig kerülhetjük el 
vele szemben.

Az oroszok ellen.
Galíciában valóságos fejvesztett 

meneküléssel rohannak seregeink előtt 
az oroszok. így mindig nagyobb te
rület felszabadul az ellenség hatalma

alól s mind jobban remélhető, hogy 
az oroszok teljesen kiszorulnak Ga
líciából. Eddig nemcsak Nyugat-Ga- 
licia szabadult fel, hanem a Nida 
menti rész is. A III. és VIII. orosz 
hadsereg teljesen megsemmisült. A 
győzelmes seregek egészen a Szánig 
hatoltak.

A zsákmány is igen nagy. Május 
2—12-ig 143.500 foglyot, 100 ágyút, 
350 géppuskát zsákmányoltak sere
geink. Ezen kívül is sok orosz sereg 
szétszórva bolyong. Egy tábornok 
például, egész seregével, győztes se
regeink mögött adta meg magát.

Az oroszok fejvesztettségére jel
lemző, hogy az egyik lefegyverzett 
tömegben 51 ezredhez tartozó kato
nákat találtak.

A Kárpátokban az uzsoki hágótól 
keletre voltak nagy ütközetek. Derék 
honvédeink s a német csapatok ro
hammal vették be az orosz hadállást 
s 4000 oroszt elfogtak.

Délkelet Galíciában az oroszok 
segítőcsapatokat kaptak s itt igen 
erős harcok folynak.

A német seregek szintén győztesen 
harcolnak. Elfoglalták Kielce kor
mányzósági fővárost.

A franciák és angolok ellen.
Elkeseredett harcok folynak fran

cia földön. Az angolok és franciák 
rettenetes nagy erőt gyűjtöttek össze 
s minden erőfeszítéssel eredményt 
akarnak elérni, annál inkább, hogy 
ezzel, legalább némileg ellensúlyoz
zák az orosz veszteségeket. Ypern 
bombázása folyik. Yperntől keletre a 
németek néhány fontos helyet elfog
laltak. De ezzel szemben kénytelenek 
voltak Carency falut kiüríteni, mert 
a franciák átkarolási kísérlete ve
szélyeztette őket.

A tengeren.
A törökök hevesen ágyuzták a 

partraszállított csapatokat. Jelentős 
esemény, hogy a Dardanellákban si
került elsülyeszteni a Goliáth nevű 
angol sorhajót. Valószínűleg 500 
ember elveszett.

Egyéb hírek.
A Lusitánia elsülyesztése miatt 

óriási az elkeseredés Angliában. Lon
donban valóságos forradalom ütött 
ki s a nép haragja a német szárma
zásúak ellen irányult. A németek üz
leteit szétrombolták s mindenütt 
óriási károkat okoztak. —- Amerikai 
gyárak öt millió gránátot ajánlottak 
Angliának. Anglia nem fogadta el

az ajánlatot. Talán fél a tengeri szállí
tástól? — Az angol tengerészeti ál
lamtitkár bejelentette, hogy a háború 
kitörése óta a németek 201 angol 
kereskedelmi gőzöst és halászbárkát 
sülyesztettek el. 1556 ember elvesz
tette életét. A Lusitánia ebben a 
számadatban nincsen benn.

Pünkösdi üzenet.
Nemcsak mi ünnepiünk idehaza, 

ünnepelnek vitéz katonáink a harc
mezőn, sebesült testvéreink a kór
házakban. Ahova nem jut el az Úr 
szolgája, és nem hirdetheti a szent 
igét, oda eljutott a mi kis Pünskösdi 
üzenetünk s vitte a vigasztalást, a 
bátorítást. Gyülekezeteink, nőegyle
teink s egyes buzgó egyháztagjaink 
tették ezt lehetővé. Hálatelt szívvel 
emlékezünk meg buzgóságokról s 
folytatólag alább közöljük a megren
delők névsorát.

Saját rendelkezésükre rendeltek:
Ev. leik. hiv. Felsőszeli 200; Turcsányi 

László s. leik. Kondoros 80; ev. leik. hiv. 
Sand, ev. leik. hiv. Győr, Kováts Gyula leik. 
Domokos, ev. leik. hiv. Székesfehérvár, ev. 
esp. hiv. Homokbödöge, ref. leik. hiv. Kőrös- 
ladány, ev. leik. hiv. Felpécz, Mátis István 
Sopron 50—50; ev. leik. hiv. Meszlen 40 ; 
ev. leik. hiv. Zalaistvánd 25; ev. leik. hiv. 
Farád 20; Borbély Jánosné Mihályi 5 ; La- 
matyák Gyula ev. leik. Budaszállás 3; Schrancz 
Adolfné Gyepüfüzes 2 példányt.

Szabad rendelkezésre rendeltek:
Ev. nőegyl. Nádasd 300; özv. Mesterházy 

Ödönné, Reinhardt Károly Besztercebánya, ev. 
leik. hiv. Felpécz 100—100; Sztik Gusztáv 
ev. lelkész Felsőpetény, özv. Bolla Lászlóné 
Zalavég 50—50; Frankovics Sándomé Zala- 
szentgrót 25; Kovács Pálné Boba 7 példányt.

Pénzadományt küldöttek:
Dr. Lauringer Jánosné Kőszeg 3 K. Bodler 

Ilonka Rábaszenttamás, Schrancz Adolfné 
Gyepüfüzes, Pécz Józseiné és leánya Kisköcsk, 
Szalay Zsuzsanna Németszecsőd, id. Mórocz 
Sándomé Várpalota, id. Boros János Nemescsó, 
Balikó Mihály ev. tanító Rábaszenttamás, 
Droppa Gyuláné Békéscsaba, Mihátsy Pálné 
Erzsébetfalva, Köhler Gusztávné Igló 2—2 K. 
Pécz Lina Kisköcsk 1'20 K. Rozsnyói Sán- 
dorné Kisköcsk 1‘04 K. Özv. Faluba Andorné 
Várgede, Jobbágyi Károlyné, Klinczkó Bel- 
luska Békéscsaba 1—1 K.

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

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

Május 23. vasárnap, Ap. csel. 2, 1—
n 24. hétfő, » ,  10, 42
n 25. kedd, Gál 2, 1—10.
9 26. szerda, 2, 11—21.
f) 27. Csütört., 3, 1—14.
1) 28. péntek, 3, 25—29.
9 29. szombat, 4, 1—12.



HARANGSZÓ. 1915. május .,23.224.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Halálozás. Súlyos csapás érte az erdélyi 

ev. egyházat D. Müller Frigyes püspök h a 
lálával, ki 60 éven át szolgálta nagy buz- 
gósággal egyházát. Temetése ápr. hó 28-án 
a gyászolók nagy részvéte mellett Nagy
szebenben ment végbe. Legyen emlékezete 
áldott 1

Hangverseny. A pápai ev. nő- és leány
egylet május hó 2-án fényesen sikerült 
hangversenyt rendezett a vak katonák ja 
vára. Az est főpontja Gyurátz Ferenc püs
pök előadása volt a nő hivatásáról, mely
nek közvetlensége és mélysége magával 
ragadta a hallgatókat. Az est tiszta jöve
delme 200 kor. rendeltetési helyére kül
detett.

I t t h o n r ó l .
Désy Zoltán sorsa. Désy Zoltán sor

sáról Pflanzer-Baltin tábornok ezt írja : Saj
nos, a vizsgálat eddigi eredménye szerint 
ez az igazán kiváló, hős tiszt hazája vé
delmében, a legnagyobb valószínűség szerint 
hősi halált halt. Végül közli a tábornok, 
hogy tovább is érdeklődik Désy sorsa iránt 
s ha újabb mozzanatot tud meg, azt kö
zölni fogja.

Német költemény a honvédről. Egy
elterjedt német világlap a következő gyö 
nyörü verset Írja a magyar honvédhuszá
rokról. Annak bizonyságaképpen közöljük, 
mennyire becsülik és szeretik Németország
ban a magyar katonát.

A nap már pirkadva kél 
Fel lovas dandárok,
Mig a hegy mögé nem ér,
Részünk halál vagy babér:
Fel honvédhuszárok.

A szellő frissen kering 
A nyílt rónaságon,
Szíved is szerelmi kínt,
Ott, huszárvirtus szerint,
Nem érez, hogy fájjon.

Te se add magad babám 
Otthon siralomnak,
Ha nem látsz többé talán,
És pipacs nő oldalán 
Jeltelen síromnak.

Kardom és karom hazám,
Csak neked ajánlom,
Zokszót is nem ejt a  szám,
Ha, mit Isten mért ki rám, 
Eljövend halálom.

Hajrá, szélvész a csatánk,
Rajta hát csatárok ;
Gaznép orvul jö tt reánk :
Törjünk rá vihar gyanánt 
Mink, honvédhuszárok.

Nincs aprópénz 1 Mindenfelé nagy a 
zavar, mert nincs aprópénz. Az üzletekben 
hiányzik a nikkel és rézpénz, alig tudnak

visszaadni. Pedig a körmöci pénzverő a 
háború kitörése óta olyan teljesítményt 
produkál, amelyet még soha. A teljes munka
erő felhasználásával dolgozik és havonta 
két millió darab egykoronást és 1.5—2 
millió darab kétfillérest állít elő és bocsát 
forgalomba. Ezenkívül a minap jelent meg 
a hivatalos lapban a kormány rendeleto az 
uj 10 filléresekről. E szerint Ausztria-Ma- 
gyarországon 20 millió korona értékben 
fognak uj 10 fillérest verni, amiből Magyar- 
országra a kvóta szerint 6 millió korona 
értékű 10 filléres, vagyis 60 millió pénz
darab jut. Ezt a mennyiséget abban a mér
tékben, ahogy a pénzverő előállítja, azon
nal a forgalomnak adják á t  így tehát 
remélhetjük, hogy hamarosan lesz apró
pénz I

Az ezred zászlaja. Egy olasz újság 
harctéri tudósítója, ki az orosz hadsereget 
kiséri, megható esetet mond el lapjában. 
A néhány nappal ezelőtt Kievbe szállított 
osztrák-magyar hadifoglyok között volt egy 
magyar fiú is, ki jobb karján könnyű se
bet kapott. Mikor a kórházban le akarták 
vetkőztetni, hogy váltson fehérneműt, a 
fiú ezt megtagadta. Erővel lehúzták róla 
a ruháit, mire a fiú keserves zokogásban 
tört ki. Amikor levetkőztették, kiderült vo
nakodásának oka : * a honvéd teste köré 
csavarva hordozta az ezred zászlaját, hogy 
azt megmentse. Magukat a jelenlevő orosz 
tiszteket is mélyen meghatotta a magyar 
honvéd cselekedete.

A z  o r s z á g 1 d o lg á r ó l .
A képviselőház a kúriai bíráskodás 

módosításáról szóló törvényjavaslatot s a 
hazaárulók vagyon elkobzásáról szóló ja 
vaslatot tárgyalta. Letárgyalta továbbá a 
hadiszállítási visszaélésekről szóló törvény- 
javaslatot.

A  n a g y v i l á g b ó l .
A görög király beteg. A görög király 

megbetegedett. Állapota komoly, de nem 
életveszélyes.

Nagy tűz Velencében. Velencében óriási 
tűzvész pusztított. A tűz egy hajózási tá r 
sulat szén-, fa- és olajraktárát tökéletesen 
elpusztította. A kárt 250.000 lírára becsülik.

Felhívás az amerikai néphez. Április 
5-én a nagy amerikai lapok egyik oldalát 
„An Appeal To The American People“ (Fel
hívás az amerikai néphez) címmel az ame
rikai idegen nyelvű újságok kiadóinak ki
áltványa foglalta el. „Szüntessük meg az 
emberi nyomort, mentsük meg az életet 
és ne segítsük elő a pusztulást“, — ez 
volt a második mondat. A felhívásban az 
van, hogy az amerikai munkásság ne dol
gozzék olyan gyárakban, ahol hadianyagot 
gyártanak az európai hadviselő felek szá
mára.

„Meg kell szüntetnünk Írják — a 
nyerészkedésért készült municiógyártást, 
ezzel véget vetünk annak, hogy mi is részt 
veszünk a világháborúban, és ha azt meg

tettük, megkezdhetjük munkánkat a béke 
érdekében. Ne csináljatok lőport, shrapnelt, 
ágyút és muníciót. Csak ez vethet véget 
a háborúnak.“ Az amerikai lapok persze 
nem jószívűségből tették közzé ezt a fel
hívást, ez is üzlet, éppen úgy, mint a mu- 
niciógyártás és erre vall a felhívásnak az 
a jegyzete, hogy „hirdetésünk árát kis ado 
mányokból szedtük össze, amelyet nemesen 
érző, emberiesen gondolkodó barátaink ad 
tak össze.“

A felhívást vagy kétszáz idegen nyelvű 
újság kiadója irta alá, köztük huszonegy 
magyar is. Spanyol, svéd, holland, sziriai, 
jiddis, görög, flamand, lengyel, tót és még 
nagyon sok féle név szerepel az aláírók 
között.

Pályázat .
A m é n fő i (Győr vm.) evang. leány

egyházközség államsegélyes k á n to r 
ta n ító i állásra pályázat hirdéttetik. 
Az állás szeptemberben foglalandó el 
Pályázati kérvények K is s  S a m u  
lelkész, iskolaszéki elnökhöz Nagy- 
barátfalura küldendők.

SÁNDOR FERENCZ
TORONYORA6YARA

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. 2

Számtalan elismerő bizonyítvány.

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 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad ininden evang. lelkész és tanító is .

TART AL OM:  Népeimhez! — K a p i .B é la : jog, igazság, szabaditás. — M észáros Is tvá n :  A békesség forrása. — Szökés az orosz 
fogságból. — K a p i B é la :  A hadakozó nagyhatalmak. — Levelek a harcmezéről. — N ehéz ó r á k : Gerok K á ro ly : A legdrágább ke- 

’ reszt. (Vers.) k b . : Kereszt árnyékában — A világháború eseményei. — Pünkösdi üzenet. — Ország-Világ.

Népeimhez!
Olaszország királya háborút üzent.
Az olasz királyság olyan hitszegést 

követett el f két szövetségesével szem
ben, a minőre nincsen példa a törté
nelemben.

Több mint 30 évig tartó szövetséges 
viszony után, a melyben növelhette 
területét és nem sejtett virágzásra 
emelkedhetett, cserbenhagyott Olasz
ország a veszély percében s kibontott 
lobogóval ment át az ellenség táborába.

Mi nem fenyegettük Olaszországot, 
nem ejtettünk csorbái tekintélyén, nem 
érintettük becsületét és érdekeit, híven 
teljesítettük mindig szerződési kötele
zettségünket és védelmünkben részesí
tettük amidőn hadrakelt.

Még többet tettünk: amidőn Olasz
ország sóvár pillantásait a mi hatá
raink felé vetette, a szerződéses vi
szony és a béke fentartásának céljából 
nagy és fájdalmas áldozatokra hatá
roztuk el magunkat, olyan áldozatokra, 
amelyek mélyen érintették atyai szí
vünket.

Olaszország azt hitte, hogy kizsák
mányolhatja a pillanatot; kapzsisága 
nem volt kielégíthető.

Be kell tehát a végzetnek teljesednie.
Tíz havi óriási küzdelemben és 

fennkölt szövetségesem hadaival való 
hűséges fegyver barátságban győzel
mesen állották meg seregeim helyü
ket az északi hatalmas ellenséggel 
szemben.

A délről alattomban támadó uj 
ellenség nem uj ellenfelünk.

Novara, Mortara, Custozza és Lissa 
nagy emlékezete, — ifjúkoromnak 
megannyi büszkesége — valamint 
Radetzkynek. Albrecht főhercegnek 
és Tegetthoffnak szárazföldi és ten
geri haderőmben élő szelleme arról 
biztosit, hogy a monarchia határait 
délfelé is sikerrel fogjuk megvédeni.

Üdvözlöm harcban kipróbált diadal
tól övezett csapataimat, bízom bennök 
és vezéreikben és bízom népeimben, 
akik példátlan áldozatkészségükért 
fogadják atyai köszönetemet.

A Mindenható áldja meg zászlóin
kat és vegye 'Italmába igazságos 
ügyünket.

Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 
23-ikán.

Ferenc József s. k. 
Gróf Tisza István s. k.

Jog, igazság, szabaditás.
Irta: Kapf Béla.

E z& a iá s  56, 1, v.

Megint jobban besötétedett fölöt
tünk az ég. Amitől régtől fogva tar
tottunk, valóra vált. Olasz szövetsé
gestársunk megelégelte a harminc- 
három esztendő óta fennálló szövet
séget, megelégelte azt is, hogy mint 
semleges állam nézze a nemzetek 
mérkőzését, nyíltan ellenünk fordult. 
Az, aki még tegnap szövetségesünk 
volt, ma már ellenségünk és ellen
felünk.

Reménykedve számolgattuk hóna
pok múlását, önmagunkat biztatgatva 
néztük a jövendő homályát. Míg lel
künk a kételkedés, csüggedés erőivel 
tusakodott, újra és újra elmondogat
tuk : — nem tarthat már soká I. . .  
Kell, hogy vége legyen I. . .  És íme, 
ismét új ellenség áll csatasorba. Újra 
kiszélesedik a harcmező. És az új 
ellenség minden ereje ellenünk tör. 
A mi földünk, a mi tengerpartunk 
egészét akarja megcsorbítani. Minden 
fegyvere és minden vágya ellenünk 
irányul. Előhaladása a mi összetöré*

4
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sünkön vezet keresztül. Jövendő 
nagysága a mi megsemmisülésünket 
követeli.

Sötét arcokkal találkozunk az utcán. 
Lassú, fáradt járású emberek tekin
tetén rajt borong az aggódás. Az 
összeszorított ajkakról leolvassuk a 
szavakat: — kibirjuk-e ezt is ? ...  
Megálljük-e helyünket ebben a rette
netes küzdelemben ?. . .  Egyszerű asz- 
szony kopogtatott be ajtómon. Lei
kéből csak úgy sírt a panasz és két
ségbeesést — hát mindenki ellenünk 
fordul ? . .  Hát senki sincsen mellet
tünk és velünk ? . . .

Felnyitom a könyvek könyvét s a 
próféta Írásában így olvasom háborgó 
lelkek kétségeire az Úr válaszát: 
„őrizzétek meq a jogosságot és csele
kedjetek igazságot. Mert közel van 
szabadításom, hogy eljöjjön és igaz
ságom, hogy megjelenjék.“

Hogy elcsöndesíti Isten beszéde a 
nehéz aggodalmat! Hogy eloszlatja 
a sötét kétségbeesést. Hogy eltölti 
lelkünket azzal az erőt adó bizonyos
sággal : nem vagyunk elhagyatva,
nem vagyunk egyedül! Isten velünk 
van I És ez nem üres szó-beszéd. 
Igaz ugyan, hogy ebben a világháború
ban sokan mondják: velünk van az 
Isten! velünk az Úr! De elfelejtik, 
hogy a lélek és igazság láthatatlan Is
tene, mindig látható alakban jelenik 
meg. A legszentebb emberi érzések, 
az örökkévaló erkölcsi kincsek a látha
tatlan Isten megnyilatkozásai. Ebben az 
esetben is csak azok mondhatják, hogy 
velük van az Isten, kiknek küzdel
mében a jog és igazság harcol az 
eltaposás és igazságtalanság ellen. 
Mi nem akartuk, mégcsak nem is 
kívántuk a másét. Csak a magunkét 
védelmezzük. Ez azonban nemcsak 
jogunk, hanem kötelességünk is. Nem
csak a szívünkből kiirthatatlan haza- 
szeretet, az önzéstől megtisztult leg
nemesebb emberi érzés kötelez erre, 
hanem maga az örökkévaló Isten, 
midőn azt mondja: „őrizzétek meq a 
jogosságot!“

Mikor új ellenséget látunk magunk
kal szemben, mondjuk e! újra: őriz
zétek meg a jogosságot! Ne tegyünk 
és ne is követeljünk másoktól saját 
előnyünkre jogtalanságot. De ne en
gedjük azt sem, hogy jogainkat el
rabolják és sárba tapossák. Őrizzük 
jogainkat. Cselekedjünk igazságot. 
Kihulló vérrel, életfeláldozással, mun
kaerővel, áldozatkézséggel őrizzük jo
gainkat. Őrizzük az igazság fegyve
rével. Jogvédelmünket kapcsoljuk ösz- 
sze az igazság cselekvésével.

Talán egyszerre meg sem értjük, 
hogy micsoda hatalmas felemelő erő 
rejlik ezekben a szavakban. De eljön 
az idő, mikor megértjük, hogy az embe 
rek cselekedete felett nemcsak a nyil
vánosság, hanem a lelkűkben rejtőz
ködő örök biró Ítél. És eljön az idő, 
midőn a nemzetek cselekedete felett 
nemcsak a zsibongó utca, hanem a 
nemzet és az emberiség felébredő 
lelkiismerete mond ítéletet. ítéletet 
mond maga az Isten. Hogyan állnak 
majd meg az itélőszék előtt azok, 
kik jog és igazság helyébe üres sza
vakat és keresett ürügyet állítottak ?

Nem tudjuk, hogy micsoda fejle
ményekhez vezet ez az új alakulás. 
Nem is sejtjük, hogy micsoda lesz 
az egész világháború eredménye ? Mit 
rejteget számunkra a jövő: dicsősé
get, vagy megaláztatást, babért, vagy 
tövist ? De egyet ne felejtsünk. Jól
lehet a jogot védelmezzük az igazság 
fegyverével, mégis tudjuk, hogy sem 
ügyünk jogossága, sem fegyverünk 
igazsága nem biztosítja számunkra a 
győzelmet. A történelem száz és száz 
példája bizonyítja, hogy sokszor el
tapossák az igazságot, a jogosság el
bukik s az igazságtalan ügy nyer 
győzedelmet. De ha nem ismerjük is 
a háború végét, egyet igazságunk 
tudatában tudunk: ez az Úr ígérete. 
Nehéz küzdelmünkben az ő szavát 
halljuk: „közel van szabadításom,
hogy eljöjjön és igazságom, hogy meg- 
jelenjék.“ Ebben az egyben hiszünk 
és rendületlenül bízunk. Magunkra 
maradhatunk. Még jobban megnőve- 
kedhetik ellenségeink száma, mi ak
kor is érezzük, hogy az Úr szabadí- 
tása eljön mihozzánk. Eljön az • az 
idő, hogy romok, törmelékek, szét- 
döntött falvak, megrabolt családok 
felett, csöndes léptekkel felénk közeleg 
az Úr. Bekötözi a sebeket. Elcsön
desíti a lelkek bánatát. Világosságot 
nyújt sötét éjszaka után. Azután 
megfogja a nemzet kezét és szaba
dulásra vezeti. Megjelenti és diadalra 
viszi az igazságot. Nem a világ, nem 
az erőszak, nem az egymást legyűrés 
igazságát adja meg, hanem az ő 
igazságát, az Isten igazságát. Ebben 
hiszünk. Ebben bízunk. Az Isten 
szabadítása közel van. Az Úr igaz
sága megjelenik.

Óh milyen egész szívvel várjuk, 
Uram, a te felszabadításodat.

A HARANGSZÓ terjesztésére be
gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban!

A b ék e ssé g  forrása.
Irta: Mészáros István.

Ágyuk döreje, gyilkos fegyverek 
véget nem érő csattogása, halálkiál
tások köszöntötték pünkösdöt is. A 
külső világ legborzalmasabb jelen
ségei között ünnepeltük ez évben a 
keresztyén világ legbensőbb ünnepét. 
Templomainkban a békességről szóló 
szentbeszédbe belesiit a békételenek 
jajszava, panaszkiáltása. Békételenek 
az apák és anyák, kik nem temet
tek és mégis halottat gyászolnak. 
Sok-sok nőnek gyászruhája, halvány 
arca, a leggyengébb érintésre is 
könybelábbadó szemei nagy, benső 
békételenségről beszélnek. Játékhoz, 
vidámsághoz szokott gyermekeknek 
korukhoz alig-alig illő komolysága 
is békételenségről mond el szomorú, 
néma szavakat. A legfőbb hadurak, 
csaták sorsát irányító hadvezérek 
békételenek, mert úgy lehet nincse
nek megelégedve az elért eredmény
nyel, békételen az orosz katona, 
mert nem kap elég kenyeret, béké
telen a szegény sebesült harcos, ki 
ájulása után feleszmélve, észreveszi, 
hogy nincs meg az egyik karja. Bé
kételenek az államférfiak, mert még 
mindig bonyolódik a helyzet, béké
telen a szárazföld, békételen a tenger. 
Soha eddig nem látott békételen 
világ!

Ebben a nagy békételenségben 
köszöntött ránk pünkösd ünnepe. 
Épen jókor! Az emberek már úgyis 
vágyódnak a békesség után, hiszen 
maga ez a nagy békételenség is csak 
a békevágyat teszi mind általánosabbá. 
Pünkösd meg reámutatott a békes
ségnek, a háború után megvalósítandó 
békességnek igaz forrására.

Igen sokszor olvastuk vagy hal
lottuk, hogy a háborúnak csak úgy 
lesz vége, a béke csak akkor kez
dődik, ha az egyik hadviselő fél tel
jesen kimerül s a másiknak kegye
lemre megadja magát. Kétségkívül 
ez a kimerülés lehet a békének for
rása, kétségkívül ez a teljes meg
gyengülés szülhet békét. Ámde ez a 
békesség csak amolyan külső béke 
lenne, mint volt a háború előtt. Ha 
valamely nemzet csak azért köt bé
két, épen csak azért, mert kimerült, 
az nem fog igaz békét élvezni, mert 
békéjét megrontja a megtorlás emésztő 
vágya, az új háborúra való készülő
dés. Franciaország életében látjuk 
ezt egészen világosan, mert ez az 
ország 1871 óta, amikor a németség 
megverte, mindig a háborút szomju-
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hozta. Igaz béke tehát ebből a for
rásból nem származhatik, igaz bé
kességet ezen az alapon megalkotni 
nem lehet.

Pünkösd figyelmeztet az igaz bé
kesség egyetlen forrására e szavak
kal: „egy akarattal!“ Egy akarattal 
kell azt megalkotni magyaroknak és 
németeknek, angolnak, orosznak és 
franciának is, egy akarattal győzők
nek és legyőzetteknek is. S ha a 
háború kitörését joggal ellenségeink 
gonoszságának tulajdonítjuk is, mégis 
magunkról is elmondhatjuk: „Haj 
de bűneink miatt gyűlt harag keb
ledben ! Épen „azért a békét egy 
akarattal kell megvalósítanunk, ne
künk és ellenségeinknek. Ezt az 
„egy akaratot“ pedig nem adja meg 
nekünk sem a nemzetközi jogok, 
törvények tisztelete, sem a római 
pápának közbenjárása. Ennek az 
„egy akaratnak“ egyetlen forrása: 
Jézusnak, a békesség fejedelmének 
evangélioma. Ez az evangéliom hir
deti nekünk bűneink bocsánatát, és 
erre' a bűnbocsánatra^agyan kinek 
ne volna szüksége ? Szüksége van 
erre koronás főknek, meg az állam
férfiaknak. Szüksége a hősöknek, 
kik vérben gázoltak, szüksége a hi
tetleneknek, kiket a háború megtaní
tott arra, hogy van Isten, ki ha kell, 
vérnyomoKkal' figyelmezteti az em
beriséget arra, hogy Ő kormányozza 
a mennyet és földet. Szüksége van 
a bűnbocsánatra annak a sok-sok 
Isten ellen zúgolódónak, annak a 
sok-sok feddőzőnek; szüksége ennek 
a nemzedéknek, szüksége mindenki
nek. Jézus evangélioma hirdeti a 
bűnbocsánatot, az Istennel való ki- 
engesztelődést, amire pedig a békes
ség érdekében első sorban van szük
sége mindenkinek, nekünk és el
lenségeinknek. És aki Istennel kien- 
gesztelődésben, békességben él, az 
nem élhet békételenségben embertár
saival sem, az keresi a békességeit 
ellenségeivel is. Csak egy alapon 
találkozhatnak tehát a most egymást 
halálosan gyűlölő ellenségek, ha 
Jézus evangéliomának szelleme hatja 
át, vezérli őket. Jézus evangéliomá
nak áldásaként a békekötés eredmé
nye az a békesség lesz, amelyet 
Jézus hagyott a világnak a legdrá

gább örökségképen: „Békességet
hagyok néktek, amaz én békessé
gemet adom néktek, nem úgy adom 
néktek, mint e világ adja. Ne há
borodjék meg a ti szívetek és ne 
féljen! “

A világ békességéből többet nem 
kérünk — óh ezt mi, ez a nemze
dék megismerte, óh ez megháborított 
bennünket,- óh ez nem más, mint 
békétlenség. Nekünk ezután a Jézus 
békessége kell, amely igaz, egyedül 
igaz békesség. Ez a békesség vissza
adja benső nyugalmunkat. Csak az 
kell, hogy mindnyájan Jézust és az 
ő evangéliomát ismerjük el. Igen 
mindnyájan: magyarok és németek, 
angolok, franciák és oroszok. Csak 
az kell, hogy azon külső kötelék 
mellett, mely az embereket valamely 
országhoz fűzi, valamely nemzetnek 
fiává teszi és ezzel mintegy elválasztja 
őket, legyen meg immár köztünk, 
minden népek és nemzetek között 
az kapocs, az a benső, láthatatlan 
kötelék, mely bennünket Jézus szol
gálatában egyesít. És akkor, ha a 
Jézus evangélioma lesz a békesség 
forrása, akkor abban a békességben 
minden megnyugszik. Megnyugosznak 
a legyözötték, mert érezni fogják, 
hogy a Krisztusban való hit által 
még a győzőknek is szabad urai, 
megnyugosznak a győzök, mert ére- 
zik azt, hogy a Krisztusban való 
szeretet által még a legyőzőiteknek 
is készséges szolgái.

Mi azonban tudjuk, hogy Jézushoz, 
a békesség fejedelméhez, csak Isten 
lelke vezet el, hogy Jézus evangé
liomát, a békesség egyedüli forrását, 
csak a Szentlélek ismerteti, érteti 
meg velünk. Arra az „egy akaratra“ 
csak a Szentlélek segít.. .

A kegyelem ünnepe után is imád
kozzunk, kiáltsunk, könyörögjünk 
azért a Szentlélekért, mely elhozza 
az igazi békességet az evangéliom 
által!

Szökés az orosz fogságból.
Egy katonatisztnek, ki orosz fog

ságba került, sikerült a fogságból 
megszöknie. Orosz őrjáratok vonalain 
keresztül, száz és száz veszedelemnek

kitéve, végre megérkezett a mi sere
günkhöz, ahol persze örömujjongással 
fogadták. Nem régiben a vitéz katona 
«itthon járt s szökésének érdekes 
történetét így mondta el:

Járőrben voltunk. Én lovon, tiz 
legényem gyalog. A hely: Lengyel- 
ország. Egyszerre csak egy csoport 
cserkész vágtat felénk. Védekezni le
hetetlen. Kis csapatom szétugrik, aló
lam kilövik a lovat. Egyedül mara
dok. Körülfognak. Se a kardom, se 
a revolverem nem veszik el. Visznek 
a legközelebbi kommandó elé. Útköz
ben senki egy szót se szól hozzám.

A faluba érünk. A lakosság nagy
részt elhagyta. Megállnak velem egy 
nagyobb parasztház előtt. A vezető 
bemegy, jelentkezik. Bevisznek en
gem is. Nevető arcú, kövér alezredes 
elé kerülök.

— Jó napot, zászlós I — mondja 
mosolyogva.

Szótlanul, komolyan állok előtte. 
A keserűség szorítja a torkom ... 
Az alezredes valamit motyog franci
ául, németül, majd int az egyik tiszt
nek. Az kifogástalanul beszél németül. 
Tolmács. Mindenfélét kérdeznek tő
lem . . .  Milyen nemzetiségű vagyok ? 
Melyik ezredben szolgálok ?. . .  Ki a 
parancsnok?... Adjam a becsület
szavam, hogy nem szököm meg. . .

Semmire se felelek. Nem is harag
szanak érte. Ezt találják természetes
nek. Még mindig nálam van a kar
dom, meg a revolverem.

Intenek, hogy elmehetek. A nyo
morult lengyel ház szoba, konyha. 
A konyhában elveszik a fegyveremet 
s egy altiszt int, hogy'ki az órával. 
Átadom rögtön, mert hallottam, hogy 
órának nem kegyelmeznek. Menni 
akarok. A kozák az ujját veregeti a 
másik keze mutatóujja hegyével. Át
adom gyűrűimet is. Megtapogatja a 
mellem. Elveszi a pénztárcám. Nyolc
száz korona volt benne. - Egy szót 
se szól, írást se ad. Úgy érzem, 
hogy a tisztek parancsára foszt ki 
mindenemből.

Mehetek. Előttem egy őr és mö
göttem is egy. Ennél van a fegyve
rem. Elindulunk végig a falun. Délu
tán öt óra lehet. Az utcaajtókban 
egy-két-zsidó, pár asszony más senki.

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 29
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Pólyák viskóhoz vezetnek. Az is 
két szobácska. Az egyikben kemence, 
a másikban szalma a földön. Takaró 
nincs. Látcsövemet, revolveremet feL 
akasztják, mellette kardom.. .  Fáradt 
vagyok.. .  Ketten vigyáznak rám. 
Nem tudom hány óra van. . .  Nincs 
órám. . .  Alkonyodik. Hozzák a va
csorát. Egy csajka valami meleg 
gúlyásszerű. . .  Fél kenyér melléje s 
egy kulacs viz. Hordóformáju orosz 
kulacs. . .

Elalszom. . .  Reggel a kutnál mo- 
sakodhatom. Törülközőm a levegő. 
Reggeli nincs. Ha ki akarok a szobá
ból menni, csak megbököm az őrt. 
Mosolyog. Elenged. De a házon túl 
nem mehetek. Délben ugyanaz az 
étel, mint este. Alázatos, széles kar
mozdulattal kínálja, aki hozza. Egész 
nap a padlón fekszem s a padmalyt 
nézem. Az őröket váltogatják. Nem 
tudom, mi unalmasabb ? őrnek lenni, 
vagy fogolynak. . .  A vacsora ugyanaz, 
mint az ebéd. Ehhez egy napra fél 
kenyér és kulacs viz. . .  így múlik 
el három nap. . .

*
Lehet, hogy ünnepük volt az oro

szoknak ; nem tudom. Ebéd után 
egy lengyel zsidó jön be hozzám és 
mosolyog.

—- A zászlós urat kéretik I
— Mi az ? Engem kérnek ?
— Igen. Az alezredes úr. Van 

pezsgő is.
Elvezetnek az épületbe, a hol ki

hallgattak. Az urak együtt ülnek, 
vidám nevetés, füst. Behütött pezsgő.

Az alezredes elém jön, kezet nyújt,
— Üljön le, zászlós ú r . . .
Vonakodom. . .  Állok.. . Szótalan

vagyok.. .
— No. . .  nicht böse sein. . .  

Semmi harag — mondja az alezre
des. .. nem vagyunk mi ellenségek... 
Ne érezze magat annak. . .  Poharat!

Egy szolga poharat tett elém. 
Ennivalóval is megkínáltak. De nem 
ettem. A pezsgőnek mégsem tudtam 
ellentállni. . .  Lembergből hozták. . .  
Ittunk. . .  Az alezredes megveregette 
a vállam. ..

— Jó katona! . . .  Vitéz katonák I 
— motyogta franciául, ném etül... 
Jó katonák. . .  Sokkal jobban vere
kednek, sokkal bátrabbak, mint a 
japánok.. . sokkal jobbak, mint a 
japánok. . .  —

Egy félóra múlva távozásra jelent
keztem. Újra megveregette a vállam 
és kezet adott. . .

Visszafelé menet az altiszt, a ki 
vezetett, megkínált cigarettával.

Minden változatosság nélkül elmú
lott újabb hét nap. Mindig azt vár
tam, hogy tovább visznek, de senki 
se törődött velem. Körülbelül sejtettem, 
hogy két lovasbrigád állomásozik 
itt. Doni kozákok és testőrök. Egy 
reggel nagy élénkséget nyüzsgést, 
mozgást tapasztaltam, de azután min
den visszazökkent a régi kerékvágásba.

Gulyáskotyvalék, kenyér, viz, — 
szalma. Este kiakarok menni a szo
bából. A küszöb előtt mind a két őr 
alszik. Észre se vettem s az egyiket 
megböktem, mint rendesen. Horkolt. 
Éppen úgy a másik. Egy pillanattal 
azelőtt még eszembe se volt, hogy 
megszökjem. És most valami ellen
állhatatlan erő kényszerített rá. A 
falon ott lógott, a hogy tiz nap előtt 
felakasztották, a gukkerem, revolve
rem és kardom. A kardom otthagytam; 
nem kell, csak akadály. A látcsövem, 
revolverem felcsatolom és megyek. 
Neki a sötétnek.

Vagy két kilométerre senkivel se 
találkozom. . .  De ott. . .  egy bucka 
mögött. . .  Az ő r. . .  Alattam ágak 
recsegnek. . . Feláll, fegyverét lövésre 
a hóna alá vágja.. . Én már a földön 
fekszem. . . Körülnéz, semmit se lá t . . .  
Leül, fegyverét csövével két tenyere 
közé fogja, rátámaszkodik s fütyül.. ,  
Szomorú, csendes nótát, talán vala
honnan a Volga mellől... mindegy, 
mi lesz, — most meg kell szöknöm. 
Mögéje csuszok.. . Nem veszi észre... 
Fütyörész. . .  A szívem fáj. . .  De 
mit tegyek ? . . .  Lőni nem akarok. . .  
Revolverem agyával nyakszirtjére 
sújtok, lefordul, elterül... Futásnak 
eredek bele a sötétbe. . .  Utánam 
egy pár lövés. . .  Futok tovább. . .  
Elbotlom. Gödörbe zuhanok. . . Trá
gyagödör . . .  Meghúzódom. . .  Be
borítom magam a trágyával, csak 
épen lélekzeni tudok és nézni... 
így múlt el az éj. . .

Hajnalban messziről ágyuszó és 
puskaropogás. . .  Mellettem vagy két 
szotnya orosz lovas ütegeit vissza
felé . . .  Meglehetős rendben. Egész 
jól megfigyelhettem őket... Azután 
néhány hátvéd... Majd csend ... 
És két óra múlva jöttek a mieink. . .  
Piszkosan, úgy ahogy voltam, jelent
keztem . . .

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.

Ä hadakozó nagyhatalmak.
Irta : Kapi Béla.

I. Olaszország.
A hadakozó nagyhatalmakat ismer

tetjük az ezután megjelenő cikksoro
zatban. Nemcsak azért tartjuk ezt a 
kérdést a tárgyalásra érdemesnek, 
mert idegen népek megismerése min
dig gazdagítja lelkünket, megnyirbálja 
nemzeti elfogultságunkat, Ítéletünket 
mélyíti, látókörünket bővíti, hanem 
egyszersmind azért is, mert ebben az 
esetben határozott fényt vet arra a 
mélyen elrejtett kohóra, melyben süs- 
törögve forrott a világháború rette
netes, pusztító lávaszerü folyama, 
mely égetve, perzselve bejárja immár 
egész Európát, sőt Ázsia, Amerika 
földjét is veszélyezteti. A hadban álló 
nagyhatalmak fejlődése, története, 
nemzeti törekvése sok olyan adatot 
tartalmaz, mely megérteti velünk, hogy 
tulajdonképpen miért keletkezett ez 
a rettenetes világháború.

Ismertetésünket Olaszországgal kezd 
jük. Gyerek a nagyhatalmak kö
zött. Nem régen született meg. öreg 
emberek emlékezhetnek rá, mikor I. 
Viktor Emánuel fejére tette az olasz 
koronát. A nagyhatalmak közé a fran
ciák barátsága segítette be az ola
szokat. Nagyhatalmi állását szövet
ségesei győzelmének köszönhette. 
Diadala a pápa világi uralmának meg
törésével jelentett egyet. Rómát csak 
úgy tehette az egységes Olaszország 
fővárosává, hogy megsemmisítette a 
pápa világi uralmát.

De ezután csakhamar nagy csa
lódás érte az olaszokat. Nemzeti ál
muk volt, hogy Tuniszt a magukénak 
mondhassák. Évtizedek óta erre tö
rekedtek. Ebben a földdarabban lát
ták azt a területet, melyben folyton 
szaporodó népességüket szétoszthat
ják, iparuknak, kereskedelmüknek, 
gazdasági érvényesülésüknek érvénye
sítést szerezhetnek. Ebből az álmuk
ból a franciák ábrándították ki az ola
szokat, kik 1881-ben, egy szép napon 
birtokukba vették Tuniszt. Az ola
szoknak koppant az álluk.

A nagy csalódás, a nemzeti álmo
dozásból való kiábrándulás, de egyszer
smind a helyzet helyes felismerése 
ekkor Olaszországot az osztrák és 
magyar monarchia és Németország 
szövetségébe hozta.

Olaszország helyzete nem volt va
lami rózsás. Gazdasági helyzete nyo
masztó. Államadóssága nagy. Egy 
emberre 345 kor. adósság kerül. Földje 
helyenként bőségesen termő, de sok
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helyen kopár és terméketlen. Ezért 
sok a szegény, nyomorgó család, 
mely életének biztos megélhetéssel 
nem tud támaszt adni. A lakosok 
száma is nagy. 38 millió lélekből áll 
a lakosság, de ez aránylag kicsiny 
helyen kénytelen megélni. Franciaor
szág például még egyszer olyan nagy, 
mint Olaszország és mégis, lakosa
inak számbeli emelkedése ugyancsak 
kicsiny külömbséget mutat Olaszor
szág lakosainak számával szemben. 
A lakosság szegénységével, a mű
velhető terület aránytalan kicsiny
ségével függ össze a rendkívül 
magasra szökkenő kivándorlási szá
zalék. Körülbelül Olaszországból ván
dorolnak ki legtöbben Amerikába. Egy 
svéd tudós 400.000 teszi az évi ki
vándorlást, az évi veszteséget pedig 
120.000 emberben állapítja meg. 
Ezek az adatok sok forrongást, bel- 
villongást, lappangó tűzként fel fel
villanó elégedetlenséget megmagyaráz
nak. Különösen erős a szociálista párt.

Olaszország az utóbbi flü>en, kü
lönösen a hármasszövetség védelmé
ben, nagyon szépen fejlődött. Köz
gazdasága, pénzügye rendeződött. 
Szerencsés fekvése, nagy tengerpartja 
s lakosainak egységes nemzetisége 
magukban rejtik jövendő nagyságát. 
De eddigi helyzete is megmutatta, 
hogy hatalmának kiterjesztését a 
közép-tengeren kellene keresnie. Észak- 
Afrika volna az ő gyarmat fejlődé
sének igazi helye. Itt nyerne elhelye
zést az a sok millió ember, kinek 
az olasz föld kenyeret adni már nem 
képes.

Olaszország azonban máskép ha
tározott önnön sorsa felett. Elvetette 
magától azt az szövetséget, melynek 
árnyékában 33 éven át fejlődött és 
erősödött. Barátból ellenség lett s 
nyíltan ellenünk fordult. A szövet- 
ségesi hűségnek oly durva megsér
tése ez, amilyenre nem találunk, pél
dát a világtörténelemben. Szinte hi
hetetlennek látszik, hogy egy olyan 
művelt, tudományban, művészetben 
gazdag nép, mint az olasz, egészen 
elvesse lábai alól minden erkölcs 
és minden politikai tisztesség talaját. 
És mégis megtörtént! De vájjon 
miért ?

Megértjük, hogy az olasz nép is 
erősödni akar a világháború által. 
Most készül a jövendő térképe. Fegy
verrel húzogatják vonalait s ágyuk
kal robbantják a régi határokat. De 
már most meg kell állapítanunk, 
hogy mi nem kényszerítettük há
borúba az olaszokat. A végsőkig 
engedékenyek voltunk. Saját terüle

tünkből értékes részeket ajánlottunk 
fel nekik. Jogokat, melyeket csak 
nagy önmegtagadással lehetett volna 
megadni. Mégis készek voltunk min
denre, csakhogy elkerüljük az újabb 
vérontást. Az olaszok azonban nem 
fogadták el ajánlatunkat. Nekik a 
fegyver, a harc kellett volt szövetsé
gesükkel szemben.

Hát megindul a harc. Felvesszük 
a felénk dobott keztyüt. Nem mi 
vagyunk a kihívók. Az Isten előtti 
felelősség nem a mienk. Olaszországra 
hárul az újabb vérontásért minden 
felelősség. Lehet, hogy küzdelmének 
lesz eredménye. Lehet, hogy meg
növekszik földje, tengerpartja.* De 
vájjon kárpótlás-e ez azért, hogy el
játszotta erkölcsi hitelét, hogy meg
ingatta az embereknek az ő megbíz
hatóságába vetett hitét? Az emberek 
értékét nem a vagyon, hanem a 
becsület dönti el. Eljön az idő, mi
dőn a nemzeteket is erkölcsi érté
kük szerint ítélik meg. Olaszország 
elveszítette a harcot, mielőtt elkez
dette volna.

Levelek a harcmezéről.
Turóczi Józsefnek, a hernádbüdi 

evang. fília derék gondnokának két 
fia harcolt a csatatéren a 9. honvéd 
gyalogezredben, kik közül az ifjabb 
most az oroszok elleni csatában 
elesett. Elestét bátyja egy tábori le
velezőn a következőkép tudatta a 
bánatos szülőkkel:

„Kelt május hó 4-én. így köszönök 
magukhoz kedves szüleim. Hála Is
tennek egészséges vagyok, melyet 
viszont kívánok az egész háznépnek. 
Kedves szüleim ne szomorkodjanak 
mert Pista, szeretett kedves öcsém 
meghalt. Meghalt királyáért és hazá
jáért 1915 május hó 3-án. Hősi ha
lált halt. Beszarove község déli és 
keleti szegélyén fekszik egy magas
laton. Én magam temettem el: szép 
sírt csináltam neki és fejfát is és 
feljegyeztem rája, hogy mikor halt 
meg és hol fekszik. Hát csak nyu
godjanak bele kedves szüleim. Ennek 
így kellett megtörténni. Hát hiába, 
mindent csináltam vele, de mind 
hiába volt. Bizony nekem is rossz 
volt nézni. De hála Istennek jól hajt
juk az oroszokat. Sok ezer foglyot, 
sok ágyút és géppuskákat fogtunk. 
Már nem sok kellett rá, hogy futnak 
az oroszok. Távol zavarjuk az ellen
séget. Isten velük kedves szüleim. 
Ezzel bezárom lapomat. Maradok sze
rető fiók Turóczy József szakasz
vezető.“

N ehéz  órák.

A legdrágább kereszt.*)
6 E R O K  K Á R O L y .

Mily ékes dísz a vaskereszt,
A hős mellén ha lóg,
Mit néktek küld királyotok,
Ti bátran harcolók; —
S hordjátok büszkélkedve, míg 
Győztesen térve meg,
Otthon csodálva nézik azt 
A drága kedvesek.

De zúg az ólom, és a hős 
Vérezve porba hull,
Fehér mezőn vörös kereszt 
Siet most támaszul 
S védelmezőn segíti őt 
At harci téreken 
A csendes fekvő helyre, hol 
A fáradt megpihen.

S kit szíven ér a zord golyó, 
Nem érzi már baját,
Végső álomra fekteti 
Őt bajtárs és barát:
S a zöld sikon sötét kereszt 

\  Némán beszéli: lásd,
Hős nyugszik itt és várja az 
Örök feltámadást!

De mindez bármi szép legyen,
Ó hős szívleld meg ezt:
Az Úr keresztje mindenütt 
A legdrágább kereszt —
A harcban bátorságot ád,
Enyhíti sebedet,
A holtnak sírját befedi 
S a mennyekbe vezet.

Ford. Hornyánszky Aladár.

*) Ezt a  szép kö ltem ényt az Ev. Zpevnik  Éne- 
keskönyv-bizottság csinos alakban 3 nyelven  k iadta. 
A tó t fo rd ítá st D. B altik F rigyes püspök , a m a
g y a rt H ornyánszky  A ladár eszközölte. A k iadvány 
R aab K ároly főespereenél kapható Körm öczbányán.

Kereszt árnyékában.
Az ablak alatt lassú léptekkel el

surran az este. Fekete ruhájának 
uszálya hosszan úszik utána, mintha 
alkonyati szürke ködből szőtte volna 
egy láthatatlan kéz. Sötétség gubbaszt 
a házak ormán s elmosódó ködem
berek suhannak a falak árnyékán. 
Azután csöndesség. Minden hallgat,
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csak a lélek beszél. Ilyenkor este job
ban hallom a szívem szavát. Amint 
álmatlanul hánykolódom fekvőhelye
men, úgy látom, mintha sűrű ember
tömeggel népesednék be a nagy or
szágút. Összetörve mennek, fiatal, 
öreg, egyik a másik után. Hangtala
nul kiáltanak, de szájuk mozdulásáról 
leolvasom, hogy mindannyi egyforma 
panaszos éneket kiált a nagy sötét
ségbe. Nézek, újra nézek, azután lá
tom, hogy a szélesen, hosszan ka
nyargó út fejénél egy nagy-nagy ke
reszt mered az ég felé. Árnyéka rá
borul a hosszú útra. Mindnyájan a 
kereszt árnyékában vándorlunk.

A szenvedés keresztje! Olyan hideg 
és rideg, mikor csupán az értelemmel 
közeledem hozzá. Egyszerűen nem 
vagyok képes megérteni. Az életszép
ség megsértését látom benne. A bol
dog, nyugodt élet összetörését. Pedig 
úgy érzem: jogom van a boldogság
hoz. Ha saját magam semmisítem 
meg boldogságomat, úgy még van 
valami kicsinyes vígasztalásom. Az, 
hogy mindennek én vagyok az oka. 
Az azután tőlem függ, hogy saját 
magammal hogy intézem el száma
dásomat. De mindenképpen gyarló
ságom, ügyetlenségem, helytelen el
járásom büntetését látom a szenve
désben. Ha azonban rajtam kívül álló 
okok tesznek szerencsétlenné, akkor 
a szenvedésben valami nagy igazság
talanságot látok. Nem értem, hogyan 
foszthatnak meg mind attól, amit ne
héz munkával, lassú életfejlődéssel 
biztosítottam magamnak ? Honnan 
veszik a iogot, hogy belenyúljanak 
életembe és nagy áldozathozatalra 
kényszerítsenek ? Eszembe jut egy 
egész sor szenvedés, melyet nem ir
hatok mások számlalapjára. Egysze
rűen rámzúdulnak, mint a júniusi 
jégverés a hullámzó vetéstengerre. 
Hát ezeket a szenvedéseket miért 
kell elhordoznom? Miért küldi reám az 
az Isten, akit szeretetnek hívok és 
atyámnak szólítok?

Ésszel hiába magyarázom, de szí
vem megérzi az igazságot. Mikor a 
kereszt árnyékában járok, úgy látom, 
mintha a sötét felhőkből felém köze
lítene édesatyám, jó anyám alakja. 
Hányszor intettek. Dorgáló szavuk 
hányszor megfogta kezemet. Szülői 
aggodalom hányszor megkeményítette 
tekintetüket. Hányszor váltotta fel 
feddés, büntetés a szeretet dédelgető 
melegségét. Mégis szerettek. Mindent 
azért tettek, mert szerettek. Minden 
szó, intés, dorgálás, büntetés csak 
eszköz volt, mellyel neveltek. Rágon
dolok gyerekkori sírásaimra. Most

azokat is megértem. Azt mondom: 
szükség volt ezekre, emberré tettek.

Szívemmel nézem sok-sok szenve
désemet s egyszerre úgy látom : felém 
ragyog abból az Isten jóságos arca. 
Az ő kezében egyesül minden szen
vedés. A megpróbáltatás lehet nagy, 
lehet rettenetes, de sohasem céltalan. 
Hiszen az Isten igazgatja. Nagy dol
got akar elérni. Emberré akar nevelni. 
De ez az emberrélevés nem könnyű 
feladat. Nem szoríthatjuk bele néhány 
esztendő munkájába. Nem meríthet
jük ki néhány könyv megtanulásában. 
Ez a munka mindig tart. És a jó 
Isten mindent eszközzé tesz, hogy 
ezt a legnagyobb célt elérjük s igazi 
emberek legyünk. Fájdalmon visz ke
resztül. Éjszakákon vándorokat. Ro
mok fölé állít. Szétdönti reménysé
günket. Megsemmisíti egészségünket, 
boldogságunkat, tlyugodt családi éle
tünket. De nem azért, hogy szenved
jünk, hogy folytonosan sírjunk s két
ségbeessünk. Mindez azért van, hogy 
emberré legyünk! A szenvedésben 
magához hív. Magához emel.

A szívemmel nézem a keresztfát s 
nem látom olyan hidegnek. Odatá
masztom könnyes arcomat s érzem, 
rámsugárzik a mennyei atya szere- 
tete s megszólít egy biztató hang: 
„akiket én szeretek, azokat megdor
gálom I. . .  “ kb.

A világháború eseményei.
Új fenyegető veszedelem tornyo- 

sodik a déli szemhatáron. De az új 
veszedelem új erőt is önt vitéz sere
geinkbe. A lefolyt hét is tele van a 
szövetséges magyar, osztrák és né
met hadak dicsőséges győzelmeivel, 
melyek fennen hirdetik, hogy hadd 
jöjjön a hűtelen szövetséges, ha ed
dig boldogultunk orosszal, angollal, 
franciával, belgával, majd elbánunk 
az olasszal is!

Küzdelem az orosszal.
A nagy orosz frontnak Galiciában 

történt áttörése, úgy látszik, Isten se
gítségével meghozza a végleges győ
zelmet. Az egyesült hadak egy része 
ma már Przemysl előtt áll, hogy 
visszahódítsa azt az erősséget, melyet 
tőlünk az éhínséggel szövetkezett túl
erő két hónappal ezelőtt elvett. Má
sik része a haderőnek Orosz-Lengyel- 
országban, a Nida és a Pilica mentén 
halad előre. Boroevics kárpáti csapatai 
Szambor felé nyomulnak, míg Lin- 
zingen német serege a lemberg-sztryji

vonalt igyekszik hatalmába keríteni. 
Hadaink a Kárpátokon és Beszede
ken túl mindenütt győztesen törnek 
előre, bomlott állapotban menekül az 
ellenség. Ezrével, tízezrével hagyja 
maga mögött a foglyokat, sebesülte
ket és elesetteket. Hatalmunkba került 
a Szán mentén Budnik, Lezajszk és 
Jaroszlau, Przemysltől délre Dobromil, 
Sztary-Szambor, Drohobicé s Boriszláv. 
Két hét alatt közel 200 ezer fogoly, 
128 ágyú, 368 géppuska jutott a ke
zünkbe. A harc most Sztryj városá
ért folyik, melyet az oroszok alig 
tarthatnak sokáig. Ugyanakkor a né
metek fenn Kurlandban, a kovnói és 
szuvalki orosz kerületekben verik az 
ellenséget. Ma már felemelt fővel el
mondhatjuk : hazánkból és Német
országból az oroszt kivertük, Bukovi
nából a besszarábiai határig kergettük, 
Galíciából most vetjük kk Nem csoda, 
ha a legtekintélyesebb angol lap, a 
Times ekképen elmélkedik: A téli 
kárpáti hadjárat gyümölcsei nagyrészt 
elvesztek. Radko Dimitriev hadsere
gét súlyos veszteségekkel visszaker
gették a Szán mögé, Kovno vidéke 
elpusztult, Libau német kézbe jutott, 
Lengyelországban az orosz elvesztette 
a talajt lába alól. A szövetségesek 
hatalmas csapást mértek Oroszor
szágra.

Küzdelem a franciákkal és angolokkal.
A flandriai véres harc Ypern tájé

kán még mindig eldöntetlen. De úgy 
látszik, hogy angolok, franciák és 
belgák már nagyon belefáradtak a 
céltalan küzdelembe. Ypernt tovább 
alig tarthatják. Belefáradtak a véde
lembe. Katonaságuk is kevesbedett, 
mert jó részét a Dardanellákhoz kel
lett küldeni.

A törökök háborúja.
Az ántánt-hatalmak sehogysem 

boldogulnak a Dardanellákkal. Talán 
ez is egyik oka az angol kormány- 
válságnak, mely főképpen Churchill 
tehetetlensége és az angol tengerészet 
bajai miatt tört ki. A Dardanelláknál 
partraszállott szárazföldi ellenséges 
csapatok a legnagyobb veszedelemben 
vannak. És az ántánt hatalmasságai 
nem képesek őket megvédeni.

Olasz álnokság.
Olaszország harminchárom évig 

szövetségesünk, fegyvertársunk, bará
tunk volt. Jól érezte, magát, gyarapo
dott a szövetség védelme alatt. A hála 
mindenért az, hogy hátunk mögött 
lekötötte, eladta magát ellenségeinknek.
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Keveselte mindazt, amit mi nyújthat
tunk volna neki, felajánlotta fegyverét

! az ántántnak. Az olasz képviselőház 
május 20-án tartott ülésén 407 sza
vazattal 74 ellen elfogadták a Salandra- 
kormány háborús javaslatait s ekké- 
pen a csalárd szövetséges titkos 
Ígéreteihez képest május 26-ig meg
kezdheti ellenünk a háborút. Ám 
hadd jöjjön. Ott leszünk hű német 
szövetségesünkkel mi is ! Olaszország 
követelései velünk szemben a követ
kezők :

Rögtönös megszállása az egész 
Trentinónak és Isztriának, Trieszttel, 
Pólával és Fiúméval valamint több 
adriai szigettel együtt; a dalmát par
tokon lévő tengerészeti állomások 
átengedése: lemondás Szerbia ügye
ibe való közvetetlen vagy közvetett 
beavatkozásról; lemondás Olaszország 
érdekei ellen irányuló balkáni politi
káról; szabad kéz Olaszországnak a 
végből, hogy a Földközi-teLger keleti 
részén Törökország ellen érdekeit a 
hármas ántánt hatalmaival megóvja; 
végül szabad kéz a leendő békekong- 
reszusra, a hol Olaszország föntartja 
magának, hogy Szerbia és Belgium 
ügyét támogassa.

* Egyéb hírek.
Egy francia lap óva inti a franci

ákat a túlságos győzelmi reményektől 
és kizártnak tartja, hogy a jelenlegi 
katonai helyzet Olaszország beleavat- 
kozása folytán teljesen, vagy csak 
részben is átalakuljon. — Római 
körökben május 16-án hire járt, hogy 
a háborús tüntetés céljaira Párisból 
több millió frankot küldtek. — Galí
ciában napról-napra teret hódítunk. 
Orosz-Lengyelországban Kielce vidé
kéről is hátrál az orosz. Észak Orosz
országban, Windau közelében a né
metek az orosz Ussuri lovasdandár 
egyik ezredét teljesen megsemmisítet
ték. — A svájci Bund írja: Az orosz 
hadsereg még sohasem rendült meg 
annyira, mint most. A 3. és 10. had
test teljesen megsemmisült a 8. részben. 
Az oroszok azonkívül rengeteg sok 
hadiszert vesztettek, a hiányt alig 
tudják pótolni. — Május 6—8-ig vé
res harc volt Gallipoli körül. Az angol 
lapok nem győzik a török gyalogság 
és tüzérség páratlan bátorságát és 
leleményességét dicsérni. Ha az angol 
tüzelés még oly erős volt, nem tudta 
megingatni a török hadállásokat.

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

Pünkösdi üzenet.
Örömmel közöljük lapunk olvasói

val, hogy néhány héttel ezelőtt meg
indított munkánk szép eredménnyel 
járt. Távol harcmezőn küzdő magyar 
testvéreinkhez, kórházakban szenvedő 
véreinkhez ezer és ezer példányban 
szállt el a mi kis pünkösdi üzene
tünk. Hírül vitte a legboldogitóbb 
üzenetet: az Isten szeretetét, gond
viselő kegyelmét. De hírül vitte azt 
a vigasztaló üzenetet is, hogy az itt- 
honlevők becsülése, szeretete száll 
küzdő és szenvedő magyar testvé
reink télé. Midőn munkánk eredmé
nyéről beszámolunk, hálás szívvel 
mondunk az olvasók támogatásáért 
köszönetét. Érezzük, hogy köszönő
szavunkban sok ezer testvérünk szava 
is megcsendül. Messze vannak, kiál
tásuk nem hallatszik ide, de azért 
megérezzük lelkűk háláját és köszö
netét I

Szabad rendelkezésünkre összesen 
8290 példány Pünkösdi üzenetet bo
csátottak azok, kiknek névsorát már 
az előző számokban leközöltük. Eze
ket a következőképpen osztottuk szét:

1. K. u. k. ev. Seelsorge Wien . . 1500
2. Evang. Central Verein f. i. Mission

W ien................................................. 1000
3. Immere Mission Wien . . . 500
4. K. u. k. ev. Seelsorgeamt Wien . 500
5. Raffay Sándor ev. leik. Budapest . 300
6. Karl V. Meskó K. u. k. Feldkurat,

G ra z ............................................... 300
7. Pröhle Henrik alesperes Pozsony . 200
8. Meskó Károly táb. leik. Graz . 200
9. Karl Hubatschek K. u. k. Feldkurat

Pola, Via Della Specula 3 . . 200
10. Katonai üdülőhely parancsnoksága

Savanyúkút...................................... 100
11. Seregély Béla ev. tábori leik. 109.

népfelk. gyalogdandár, egészség- 
ügyi intézet. Tábori posta 313. Me- 
hád ia................................................100

12. Evang. tábori leik. hivatal Sátoralja
újhely ...............................................100

13. Zoltán Emil cs. és kir. tábori leik.
P o z s o n y ....................................... 100

14j Pöttschacher István tábori lelkész
S o p r o n ............................................... 100

15. Lauft Géza K. u. k. Feldkurat d, I.
K. T. D. Feldpost 62 100

16. Bújna István cs. és kir. tábori leik.
Theresienstadt . . . . 1 0 0

17. Evang. tábori leik. hivatal Kassa, 
Miskolcz, Ungvár 100—100 péld. 300

18. Ref. leik. hiv. Eger, Beregszász,
Gyöngyös 70—70 péld. . . . 2 1 0

19. Mohr Gyula ev. táb. leik. 14. hadtest
parancsnokság Sanitäts Anstalt. Tá
bori posta 5 9 ....................................... 140

20. Szikora Mihály ev. táb. leik. Ab-
schnitts-Komando III. Etappenpost 
1 7 0 ....................................................... 140

21. Nagytiszt. Bojtos László ev. tábori
leik. úrnak 4L honvédhadosztály pa
rancsnokság. Tábori posta 102 . 110

22. Gyurátz Ferenc püspök . . .  50
23. Geduly Henrik püspök Nyíregyháza 50
24. Bojtos Czelldömölk . . . .  50

25. Novák Elek ev. leik. Kővágóőrs 50
26. Evang. leik. hiv. Kolozsvár .
27. Ev. Militärseelsorger im K. u. k.

50

Epidemiespital Kassa 
28. Ev. Militärseelsorger im K. u. k.

50

Epidemiespital Miskolcz .
29. Evang. leik. hiv. Miskolcz, Oros-

50

háza 50—50 . . . . 100
30. Evang. Pfarramt Innsbruck, Brünn,

Olmütz, Bielitz, Wienerneustadt, 
Marburg a. d D., Zágráb, Meran 
(Tirol.) Bozen, Marburg, Cilii, Lai
bach 30—30 .................................  360

31. Evang. leik. hiv. Paks, Sárvár, Szom
bathely, Trencsén, Eszék, Újvidék, 
Nagybecskerek, Temesvár, Lúgos, 
Révkomárom, Brassó, Nagyvárad, 
Szeged, Debreczen, Eperjes, Kecs
kemét, Pécs, Veszprém, Baja, Nagy- 
kikinda, Rimaszombat, Lőcse, Szat
márnémeti, Szabadka, Zombor, Arad, 
Czelldömölk 30—30 . . . 810

32. Fodor László Inf. Regt. No. 83, IX.
Marschbataülon III. Komp. Tábori 
posta 7 7 ................................................. 30

33. Görög Aladár népfelk. IV. 13. hadtáp-
zászlóalj 1. század, 4. szakasz. Tá
bori posta 352 . . . .  30

34. Tömböly Béla 76. gy. ezred, mgr.
Abt. IV. Tábori posta 59 . . 80

35. Pölöskey Miklós szakaszvezető III/31.
hadtápzászlóalj 2. század. Tábori 
posta B. 315. sz...................................... 30

36. Somogyi János 20. gy. e. III. hadtáp
zászlóalj 2. hadtápszázad. Tábori 
posta 315 ................................................. 30

37. Reiber Dénes Zugsführer Inf. Regt.
No. 76.4. Marschkompanie. Feldpost
amt 5 9 ................................................. 30

38. Dr. Kiss Pál népf. főhadnagy, 21.
honv. gy. e. III. Hadtápzászlóalj. 
Tábori posta 315 . . . .  30

39. Herrn Dr. Ernst Meiszner K. u. k. 
Oberleutnant in Feldkanonen Rgt.
No. 13. Batterie 4. Inf. Truppendivi
sion 37. Feldpost 50 60

40. Dávid János tanító úrnak, tizedes
gyógysegéd 18. h. gy. e. Sanitäts- 
Anstalt. Tábori posta 50. . . 30

41. Dr. Kovácsics Sándor népf. orvos,
Brigade Sanitäts-Anstalt. Tábori 
posta 2 0 1 .................................................30

42. Eőri János Truppendivision, 2. Stab
zug, 9. Husaren Rgt. Tábori posta 35 30

43. Hamar Gyula tizedes, 3. honv. tart.
ágyúüteg-fedezet. Tábori posta 350 30

44. Wächter Gyula főhdnagy, 3 Landst.
Etappen Brigade, 18/1. Etappen 
Baon. Feldpost 12/1 . . .  30

45. K. u. k. Feldkurat Winkelmann
K l a g e n f u r t ................................ 30

46. K. u. k. ref. Feldkurat Péter Boda
T r i e n t ........................................ 30

47. Frau Paula Gerlitz Reichenberg . 30
48. Tartalékkórház parancsnokság Pös-

t y é n ................................................ 30
49. Tartalékkórház Parancsnokság Tren-

csénteplicz . . . < 30
50. Evang. Pfarramt Breszlau, Prag

30—30   60
51. Czirner Ödönné, Nagyenyed . . 30
52. Hegedűs Jánosné Debrecen . . 30
53. Evang. leik. hiv. Dunaföldvár, Laj-

taújfalu, Balf, Alsólendva, Muraszom
bat, Nagykanizsa, Bonyhád, Paks 
20—20 ...........................................  160

54. Evang, leik. hiv. Bönyrétalap, Győr-
szemere, Szentgotthárd 10—10 . 30

55. Julius Magyar Willach . . .  10
56. Julius Pados Wien . . . .  1
57. Tóth Mihály F. H. R. No. 5. 2/5.
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D. Proviant trén. Feldpost 77 . 1

58. Herrn Kadett Julius Szabó K. u. k.
Inf. Regt. 1/48. II. Feldkomp. Feld
postamt 1 6 ...........................................1

59. Misurák Mihály Pferdesarmnelstelle
I. Feldpostamt 41 . . .  1

60. Horváth Bálint tizedes M. kir. 18.
honv. gy. ezred, 10 század. Tábori 
posta 5 0 ................................................... 1

61. Gerencsér Ferenc 20. honv. gy. ezred
III. Hadtápzászlóalj. Tábori posta 315 1

62. Stefan Pónya K. u. k. Landet. Inf.
Rgt. I. 1. Feldkompagnie, 1 Zug. 
Feldpost 1 6 0 ...........................................1

63. Herrn Ludwig Kiss ev. Lehrer, Lan
desirrenanstalt Troppau, Silésien . 1

64. Dobos János 42. Division Sanitäts-
Anstalt. Tábori posta 68 1

65. ifj. Varga Sándor 33. Division Tele
graph. Abt. Feldpost 77 1

66. Kuttel Ferdinánd Oberleutnant d.
Reit-Art. Dolnye Mikolac. Trainzug 10 1

67. Küttel Dezső Akcessist d. Feldspitals
1/5. Feldpost 77 . '  1

68. Küttel Viktor Leutnant d. Reit-Art.
Div. 9. Batt. 3. Feldpost 54 . 1

69. Egyes cimekre a táborba . . 117
< ö sszesen  : 8990

1915. május 3ö.

Lapunk utolsó száma óta erre a 
célra még a következő rendelések és 
adományok érkeztek:

Saját rendelkezésükre rendeltek:
Év. leik. hiv. Kispécz 50; ev. leik. hivatal 

Ósd 10 példányt.
Pénzadományt küldöttek:
Sebestyén Teréz Kisköcsk 4 K, Pongrácz 

Sámuel Sümeg 3 K, Verrasztó Sándomé Ke- 
menesmagasi, Szabó Károlyné Tokorcs, Szabó 
Sándorné Tokorcs, Hajas Gyuláné, Tokorcs, 
Szűcs Sándorné Tokorcs 1—1 K.

A z e g y h á z  k öréből.
Alapítvány. Pap József és neje gecsei 

lakosok a lengyelországi harctéren hősiesen 
elesett egyetlen gyermekük, Gyula emlékére 
200 koronás alapítványt tettek a gecsei ev. 
gyülekezet javára. A hős fiú, a forrón sze
retett gyermek emléke legyen áldott. A 
mélyen sebzett szülői szívekre pedig cse
pegtesse az Űr a vígasztalás balzsamát.

Hadi kölcsön. A soproni evang. egyház- 
község a második hadi kölcsönre l/ i  mil
lió koronát, a sárszentlőrinci gyülekezet 
ismét 5000 koronát jegyzett. — A körmendi 
ev. gyülekezet az első alkalommal 10.600 
koronát jegyzett s ezt most 12000-re egé
szítette ki,

Helyreigazítás. Lapunk 27-ik számában 
a Harangszó terjesztésére adott összegeket 
a vidi leánygyülekezet tagjai adták össze.

Névtelen jóltevő. A soproni ev. gyüle
kezet kebelében egy névtelen jóltevő 20.000 
koronát adományozott, mely összegből 
10.000 kor. árvaházra, 10.000 kor. diako
nissza célokra fordítandó. Isten mindent tud 
és lá t Ő az, aki megjutalmaz!

Katona-otthon. A pozsonyi ev. gyüle
kezet a theol. akadémia termeiben katona
otthont állított fel, hol a városban nagy 
számban levő evang. sebesültek otthont s 
nemes szórakozást találhatnak. Az otthon 
élén Adámis Gyula hitoktató és Nitschin- 
ger Pál tanító állnak.

Ingyenes iratterjesztés. A pozsonyi 
diakonisszaház a háború kitörése óta több 
mint 1.300 kor. értékű imádságoskönyvet 
és vigasztaló Íratott osztott szét ingyen. 
Áldott munka, mely kedves az Úr előtti 

Gyászrovat. Báró Solymossy Ödön, 
országgyűlési képviselő, a fehér-komáromi 
egyházmegye és a büki (Sopron m.) egy
házközség vil. felügyelője ezévi május 19-én, 
hosszú szenvedés után, élete 49-ik évében 
meghalt. Nyugodjék békével 1

Alsókáldi Káldy Gyuláné, a dunántúli 
egyházkerület egykori, rövid időn át volt 
még ma is jó  emlékezetben álló vil. fel
ügyelőjének özvegye Káldon (Vas m.) el
hunyt. Áldás és béke emlékén 1

Súlyos csapás érte Bothár Dániel sop
roni líceumi tanárt. Fia, ifj. Dr. Bothár Dániel 
középiskolai tanár, a 44-ik gyalogezred tar
talékos zászlósa, ez évi május 20-án éle
tének 26 évében Sopronban meghalt. Az 
elhunyt a háború kitörése óta hűséges oda

adással küzdött az északi harctéren hazá
jáért, számos ütközetben vett részt és két 
ízben tért vissza sebesülve. Második, kettős 
sebesülésével súlyos betegségnek a csiráját 
is magával hozta, amely őt most rövid szen
vedés után elragadta az élők sorából. Áldott 
legyen emlékezetei Isten vigasztaló kegyel
me adjon megnyugvást gyászoló övéinek 1

A z o rszá g  d o lgáró l.
A képviselőház az ünnepek előtti gyű

lésén folytatta tárgyalásait. Ápponyi Albert 
interpellációt akart mondani az olasz hely
zetről, de azután, tekintettel a külpolitikai 
helyzetre, beszédét nem mondta el.

Itthonról.
A hadifoglyokat gyámolító hivatal.

Kérdezősködéskor ezután a hadifoglyok után 
tudakozódó irodával (Budapest, Üllői ut 
1 szám.) a következő adatokat kell közölni: 
A hadifogoly neve, születési helye és ideje, 
polgári állási, vallása, katonai rangja, az 
ezred és század száma, melyben szolgált, 
hol, mely városban szolgált mint katona, 
hova vonult be a mozgósításkor, tábori 
postájának a száma, melyik harctéren volt, 
hol látták utoljára, sebesülten tünt-e el, 
végül a tudakozóra vonatkozó személyi 
adatok. A hivatalhoz táviratokat nem, csak 
leveleket lehet küldeni.

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

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

Május 30. vasárnap, 
„ 31. hétfő,

Június 1. kedd,
„ 2. szerda,
„ 3. csütört.,
,  4. péntek,
„ 5. szombat,

Bírák 4, 1 —14.
„ 4, 15-24.. 6. 1- 14,
„ 7, 9 -1 2 .
„ 9, 6 -2 1 .
„ 9X 45-57.
» 10, 6—18.

A dunántúli ev. egyesület szép  színes 
konfirm ációi em lék lap ja i megrendelhetők 
K ap i B éla evang. lelkésznél K örm enden. 
25 darab ára 5 korona. Csomagolás és posta
díj 1 korona.

H I R D E T É S E K .
P á l y á z a t .

A m én fő i (Győr vm.) evang. leány
egyházközség állanisegélyes k á n to r 
ta n ító i állásra pályázat hirdettetik. 
Az állás szeptemberben foglalandó el 
Pályázati kérvények K is s  S a m u  
lelkész, iskolaszéki elnökhöz Nagy- 
barátfalura küldendők.

s Andor.feren.cz

TORONYORAGYARA
KÖRMEND.

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverö szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 2
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthérdon.
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V A L L Á S O S  N É PL 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 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak , 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:  M ad á r M á ty á s:  Harangszó. (Vers.) — K a p i B é la :  Megemlékezzetek a foglyokról. — E. J. Tábori levelek. — 
Ahol az oroszok jártak. — K a p i B é la :  A hadakozó nagyhatalmak. II. Franciaország. — Csite K á ro ly ; Csicső börtöne. (Elbeszélés.) 
N ehéz ó r á k : N eu m a rk  G y ö rg y : Te vagy bizalmam. (Vers.) k b . : Az első fénysugár. — Levelek a harcmezéről. — A világháború

eseményei. — Ország-Világ.

I p a r a n g s z é .
Ipioegaba csengi a iemplem harangja: 
% a rlé  földi ember k k in ls  a magasba, 
Bánafes szírednek ege fájdalmára 
Ott ragyeg feled a beik szirárránya.

Fgiregafra zúgja a femplem h a ra n g ja : 
Oyarlé. földi ember fekinfs önm agádba; 
M egism erne bűnöd merheflen nagyságát, 
fi.eresd a nagy Isten kegyelmét, jóságát.

Rem ényt keltre bíztat a templem harangja: 
Oyarlé földi ember nem nagy elhagyatna; 
Rinek karja bölcsen kerm ányezza sersunk, 
Y elünk a jé . Isten! reá támaszkedjunk.

Istenünk 1 bíztatna erre tanít házad, 
Megélj, hegy megértsük atyai hinásed, 
Ä  niharban, am ely éltünk fáját rázza, 
§ ze n t templemed legyen az erő ferráaa.

M adár M átyás.

M egemlékezzetek a 
foglyokról.

Ir ta : Kapi Béla.

Kaid. 13, 3. v,

Az apostol a szeretetről ír és sorba 
veszi azokat a jócselekedeteket, me
lyek a szeretet érzésének természetes 
gyümölcsei. Előbb arról beszélt, hogy 
minden szenvedést és megpróbáltatást 
fogadjunk úgy, mint az Isten atyai 
szeretetének megnyilatkozását. Hor
dozzuk el bánatunkat hittel, bizalom
mal. Ezek elmondása után így foly
tatja az apostol: „az atyafiul szere
tet m egm a ra d jo n Kimondatlanul is 
egy nagy intés rejlik ebben az egy
másutánban. Az atyafiui szeretet csak 
akkor maradhat meg, csak akkor nem 
fáradunk bele a jócselekedet gyakor
lásába, ha szeretetünk mindig az Is
tennel való közösségből táplálkozik. 
Akarjuk mindazt tel síteni, amit az 
apostol kötelességeink '"rozataképpen 
elénk tár, úgy szere 'ik  az Istent. 
Szeressük az Istent! ulajdonképpen 
ne is tegyünk semmi mást, csak sze
ressük az Istent, égé szívvel, tiszta

lélekkel, minden erővel és akkor min
den magától jön. Embertársaink iránt 
való szeretetünk olyan természetesen 
követi Isten iránt való szeretetünket, 
mint ahogyan az égen megjelenő nap 
világosságba öltözteti a legtávolabbi, 
rejtett földdarabot. Ha igazán szeret
jük az Istent, akkor nem lehet más
képpen, szeretnünk kell embertársa
inkat.

Ha netalán arra gondolnál, hogy 
a szeretet követelései a mi időnkben 
túlságos nagyok, akkor kérlek: állítsd 
meg egy pillanatra ennél a gondolat
nál lelkedet. Ne felejtsd el, hogy a 
jócselekvésbe rendesen azok fáradnak 
bele, kik az igazi jócselekedetet soha
sem kezdték meg. Emberi jóérzésből, 
hiúságból áldoztak, de nem azért, 
mert az Isten iránti szeretet űzte őket 
a segítsék útjára. Tehát vissza az 
Istenhez I Tisztítsuk meg szívünket 
az önzéstől, e világ szeretetétől. Emel
kedjünk fel abba a magasságba, hol 
az ő üdvösséget adó szeretetét meg
ismerjük és majd akkor erős, kitartó 
lesz a mi emberbaráti szeretetünk is.

A felebaráti szeretet részletezésénél 
van az apostolnak egy intése, mely 
minket különösen közelről érint:
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„Megemlékezzetek a foglyokról, mintha 
velük együtt foglyok volnátok.“

Délre, de különösen északra mutat 
az apostol keze. Hóval borított vidé
kekre, ahol későn nyílik a tavaszi 
virág, ha ugyan egyáltalában nyílik. 
Idegen nép idegen földére mutat, ahol 
ellenséges érzés, gyűlölet, sokszor 
talán türelmet próbáló durva bánás
mód veszi körül fogságba esett test
véreinket. Odamutat bányák mélyébe, 
épülő vasutak töltésére, ahol a mieink 
csákányozzák a követ és izomfeszül
ten vonszolják a töltés fákat. Arra 
in t: megemlékezzetek a foglyokról,
mintha velük együtt foglyok volnátok.

Az igazi felebaráti szeretet együtt
érez testvéreivel. Szenvedését úgy 
érzi, mintha maga szenvedne. Meg
próbáltatását úgy megérti, mintha ő 
maga is alatta nyögne. Képzeljük 
magunkat mi is bele a szegény fog
lyok helyzetébe. Már maga az, hogy 
elveszítették szabadságukat, fájdalma
san hat rájuk. Kezükből kicsavarták 
a fegyvert. Szuronyos őr vigyázza 
lépésüket. Az az ételük, amit eléjük 
tesznek. És annyi, amenyit adnak. 
Az éhező nem kérhet. A fogoly éh
sége is néma. Pedig ez mind csak 
testi szenvedés. De mit szenved ezen 
kívül a lélek ? Körülötte igazán ott 
jár a csüggedés és kétségbeesés. 
Nehéz szenvedések emlékei alatt, el
lenséges nép hatalmában, hányszor, 
megjelenik lelki szemük előtt az ott
hon képe, szülők, hitves, gyermekek 
gyászoló alakja ? Hányszor gondolnak 
szívremegve hazájukra ? Hányszor 
kérdezik szellőtől, zúgó viharszéltől, 
mi hirt hoz arról a tőidről, mely 
„ápol s eltakar ?“ Bánat, szomorúság 
lakik velük.

Emlékezzünk meg a foglyokról, 
mintha mi magunk szenvednénk mind
ezeket. Ébresszünk lelkűnkben rész
vétet sorsuk iránt. De ne elégedjünk 
meg az egyszerű megemlékezéssel. 
Részvét érzésünket alakítsuk át a 
szeretet cselekedeteivé, hogy „az atya- 
fiúi szeretet megmaradjon.“ Fájdalom, 
ebben a tekintetben úgyis csak na
gyon keveset tehetünk. Adományunk
kal támogassuk azt a szervezetet, 
mely a foglyokat gyámolítja, segíti, 
pénz- és ruhasegítséggel ellátja. Hozza 
meg erre a célra mindegyikünk a 
maga áldozatát. Necsak a szemünk 
előtt levő nyomorúságok enyhítésére 
adakozzunk, hanem egy nem látott, 
de nagyon égető nyomorúság enyhí
tésére is.

Imádságos könyvet, bibliát vagy 
más vigasztaló iratot nem küldhetünk 
a fogságban levőknek. De egyet te

hetünk. Imádkozhatunk értük. Te
gyük meg. Kérjük a jó Istent, hogy 
adjon nekik türelmet szenvedésük 
elhordozására. Erőt a megaláztatás 
elviselésére. Adjon lelkűkbe remény
séget. Vigasztalja őket csüggedésük- 
ben. Nagy veszteségeik között is 
mutassa meg nékik azt a Szabadítót, 
ki szabadulásra vezeti lelkünket. 
Imádkozzunk ezért. Imádkozzunk 
hittel, bizalommal, állhatatossággal 
és higyjük, hogy ez által is teljesít
jük szenvedő fogolytestvéreink iránt 
a szeretet kötelességeit.

A kétféle kötelesség egymásután
jára csak ennyit jegyezzünk m eg: 
kezdjük az imádkozással s akkor 
önmagától meglesz a segítés áldozat
hozatala. Az imádság Istenhez vezeti, 
Istennel egyesíti az embert. Az imád
ság az Istenben élő ember lélegzet- 
vétele. Imádság nélkül nincs szere
tet, nincs jótékonyság. Mert csak az 
tudja betölteni a felebaráti szeretet 
törvényét, aki előbb megtanulja az 
Istent szeretni.

T á b o ri le v e le k .
Gyűjti: E. J.

III.
Apa levele fia konfirmációjára.

Cirókaófalu, III. 30.

Kedves Fiam 1
Midőn a jó Isten segítségével elér

ted és megértük azt a napot és órát, 
midőn te először állasz oda mennyei 
Atyánk szent oltára elé és fogadást 
teszel arról, amit szüleid, tanítóid és 
lelkipásztorod tanított, hogy azt szí
vedbe vésed, megtartod és aszerint 
élni és meghalni fogsz. Ebben az 
órában én is ott szeretnék és szeret
tem volna lenni veled és veletek, de 
hazafiúi kötelességeim nem engedik 
azt. De ha személyesen nem is lehetek 
közietek, ott leszek veletek gondolat
ban és látni foglak lelki szemeimmel. 
Fogadd tehát soraimat jjgy, mintha 
kezemet nyújtanám: én megbocsátok I 
Légy hű tagj a any aszentegyházunknak, 
hű gyermeke szüleidnek, fogadd min
den jó kívánságomat. Sokat, de na
gyon sokat szeretnék és tudnék írni, 
ha szívem fájdalmát kiönthetném, de 
nem bírom, tán e néma papír se 
bírná azt.

Isten áldását kívánva fejedre,
csókol szerető atyád.

A levél végére még a következő 
szívhez szóló imádság van csatolva:

Utaid Uram mutasd meg, hogy el ne téve- 
lyedjem. Te ösvényidre taníts meg, miken

intézd menésem. És vezérelj engemet a te 
szent igaz igédben. Oltalmazd életemet, mert 
benned bízom Úr Isten. Irgalmasságodba aján
lom azért óh irgalom Istene az én utaimat. 
Vezérelj hűséggel, bátorsággal, csüggedést és 
lankadást nem ismerő hittel és reménnyel. A 
mi nagy útonjárásunk végén pedig adj diadalt, 
örömet, viszontlátást és a te segedelmedről 
soha meg nem felejtkező hálaadást a Jézu
sért. Ámen.

IV.

Levél Amerikából.
Kedves Szüléink é§ kedves Test- 

vérjeink!
Kívánjuk a mindenható Istentől, 

hogy ezen pár sor Írásunk a legjobb 
és a legfrissebb egészségben találja 
mindnyájukat. Mi hála Istennek most 
egészségesek vagyunk, de én beteg 
voltam, igen meghűltem. A kedves 
feleségem az meg mindig beteges 
szegény, de most hála legyen a jó 
Istennek egészséges. Kedves szüleim, 
elsősorban is tudatjuk velük, hogy a 
rég várva várt levelüket megkaptuk, 
aminek igen megörültünk, de bizony 
nem a legjobbat Írják. Majdnem sír
tunk mikor olvastuk, hogy milyen 
nagy szomorúságban vannak. Bizony 
mi azt elhisszük, hogy most nem jó 
világ van odahaza, nincs olyan perc, 
nincs olyan óra, hogy ne gondolnánk 
haza, csak mindig az van most 
eszünkbe. Már alig vártuk, hogy le
velet kaphassunk, hogy mi van velük 
odahaza, egészen el voltunk már 
keseredve, hogy nem tudunk felőlük 
semmit, hogy élnek-e vagy nem. Az 
újságot olvassuk, de az nem írja az 
igazat. Kedves szüléink igen fáj a 
szívem, hogy nem védhetem szép ma
gyar hazámat, szegény testvéreim 
küzdenek érte, hogy fáj majd a szí
vem, ha szegények el találnak veszni 
a csatában. Hogy én nem küzdhetek 
szép magyar hazámért! Szegény, el- 
telejthetetlen bátyám hol vagy, nem 
tudnak már négy hónapja »felőle. 
Csak az Isten adja, hogy ne vesszen 
el egyik se. Mihelyt mennek a hajók, 
rögtön megyünk haza, már nekem 
is igen elment a kedvem Amerikától, 
mert itt csak küzd az ember, későn- 
korán, mégsem megy az ember 
semmire. Elég szégyen lesz rám nézve, 
hogy nem bírtam semmit szerezni, 
de arról nem tehetek. Ami kis pén
zem volt, elment, pedig nem voltam 
rossz, de ha az Isten így rendelte. 
Én kapaszkodnék a világhoz, de ha 
nincs szerencse., arról nem tehetek. 
Bizony kedves szüléink igen fáj ez 
nekem, hogy nem tudtam még 
egy pár centtel se segíteni, azért ha 
írják is, hógy nincsenek rám szorulva, 
de azért mégis jól esett volna, ha
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küldtem volna. Azért bocsássanak 
meg kedves szüléink, majd küldünk 
egy kis pénzt. Hála az Istennek, 
most dolgozunk mindaketten, csak 
az Isten erőt és egészséget adjon.

A levél befejezése egy költemény, 
melyből a honvágytól gyötört honfi 
buja hangzik ki:

Várnak, várnak, haza várnak 
Messze földről engemet.
De bús sorsom azt mondja, hogy 
Hazamenni nem lehet.
Olyan vagyok, mint lehullott 
Szegény árva falevél,
Melyet onnan, hol született 
Elsodort az őszi szél.
Édes apám, édes anyám 
Szülőföldem határa ,
M Art is nem hallgatám 
Hl* szívük esdő szavára.
Hogy is tudtam titőletek 
Oly könnyen elválni 
Könnyű szívvel csak madár tud 
Messzire elszállni.
Magyar vagyok, de nincs hazám 
Hej régóta énnekem 
Apám is él, anyám is van 
Mégis árva a nevem.
Ha meghalok koporsómra 
Nem borulnak zokogva 
Kiktől szegény gyermeküket 
A sors úgy el sodorta.
Szólj be édes apánkhoz is 
Haza szálló madárka 
Mondjad neki ne zokogjon 
Ha rágondol fiára 
Nincsen bajom, szívem sem fáj 
Nem gyötör a búbánat 
Minek tudná, hogy a könnyek 
Szántották fel orcámat.
Messze, távol szép hazámtól 
Hej de sokat szenvedek.
Bánatomat nem enyhítik 
Nyugodalmas éjjelek 
Ha meghalok, az sem lesz majd 
Nékem csendes nyugalom 
Nem hazámba, távol tőle 
Takar be a sírhalom.

Ahol az oroszok jártak.
Egy magyarországi görög katholikus 

lelkész falujába betörtek az oroszok. 
Rettenetes élményeit a lelkész így 
mondta el egy újságírónak:

— Január 3-án este kaptam a hirt, 
hogy az oroszok benn vannak a fel
sővégben. Néhány perc múlva már 
a házamban volt több orosz katona. 
Az egyik azt kérdezte tőlem, van-e 
katonaság a faluban ? Azt válaszoltam, 
hogy nincs.

Már ágyamban feküdtem, mikor 
egyszerre három őrjárat lépett be a

szobámba. Az egyik altiszt így szólt 
hozzám:

— Bátyuska, csak feküdj nem lesz 
semmi bajod.

Még az éjszaka folyamán azonban 
egy borzasztóan gonosz arcú katona 
(azt hiszem, hogy cserkész volt) 
rontott be hozzám. Kardját a fejem 
fölött suhogtatta és dühösen így 
rivalt rám:

— Hol a feleséged, hol a leányod ?
Megmondtam neki, hogy elmene

kültek. De az akasztófáravaló nem 
hitt nekem és végig kutatta a házam 
pincéjét és padlását.

Annyira megijedtem, hogy beteg, 
sebes lábammal a kurátoromhoz, 
Mikitics Szilárdhoz szaladtam. Erős 
szívdobogást éreztem s arra kértem 
a jó embert, hogy tegyen vizes boro
gatást a szívemre, mert úgy érzem, 
hogy szélütés előtt állok.

Január 4-én tisztek ebédeltek a 
házamnál. A tisztek kedves úriembe
rek voltak, engem is megkínáltak 
csájával. A tisztek később mégis 
megfenyegettek, mert — mint mon
dották — jól tudják, hogy én a ma
gyar királyért imádkozom.

Az én házam kertjében állították 
fel az orosz ágyúkat. Hirtelen erős 
ágyútüzelést hallottam. Nagyon meg
ijedtem, hirtelen pokrócokat vettem 
magamhoz és lefutottam a pincébe. 
Lejött hozzám a tűzmester és meg
nyugtatott, hogy ők a falu felett 
lőnek, tehát nem lesz baj.

Mikor az ágyúzás elhallgatott, 
felmentem a szobámba. Egy rossz 
arcú tiszt így förmedt rám :

— Te kém vagy 1
Vele volt egy másik tiszt, a ki 

védelmemre kelt:
— Hagyj ennek békét, láthatod, 

ez pap.
A rossz arcú ember ezután ezt 

kérdezte:
— Miért maradtál itt ?
— Azért, mert a püspököm és a 

miniszterelnök megparancsolta, hogy 
még akkor is helyemen maradjak, 
ha az ellenség betör. Azért intézked
tek így, mert a pásztor nem hagy
hatja el nyáját, annyival is inkább, 
mert tapasztalásból tudjuk, hogy az 
ellenség főként ott pusztítja a lakos
ság vagyonát/ a honnan a lakosság

elmenekült.
A tisztek távozása után négy cser

kész jött azzal, hogy kövessem őket 
Fenyvesvölgyre. Fájós, beteg lábbal 
kellett megtennem a rettenetes sárban 
a hosszú utat. Fenyvesvölgyön elég 
tisztességes szállást kaptam, a mi 
nagyon jól esett. Csurom vizes láb- 
ravalómat testem melegével szárítot
tam fel, hogy másnap lábamra húz
hassam. Miután másnap az altisztektől 
reggelit kaptam, a hadbíró elé vezettek.

A hadbíró sok érdekes dolgot be
szélt, szeretett volna politizálni velem, 
de én a politizálás elől kitértem, 
mondván:

— Én olyan pap vagyok, a ki 
nem politizál.

A hadbíró felmentett. Intézkedésére 
még aznap este elvittek. Útközben 
az egyik katona folyton lökdösött 
fegyverével.

A rettenetes viszontagságok any- 
nyira megviseltek, hogy mikor roko
naimhoz érkeztem nem ismertek rám.

Ä hadakozó nagyhatalmak.
Irta: Kapi Béla.

II. Franciaország.
Franciaország régi nagyhatalom. 

Történelmi fejlődésén és szerepén 
kívül, kedvező földrajzi fekvése is a 
nagyhatalmak sorába emelte. Két ten
gere van, a Földközi tenger és az 
Atlanti Óceán. Földje termékeny, kü
lönösen jó bortermő vidékei hitesek. 
Évenkint több mint 60 millió hekto
liter bort termelnek. Búzatermő föld
jei és erdőségei is nagy értékűek. 
Igaz ugyan, hogy hegyei nem valami 
különös ércgazdaságuak, de ezt is 
tudja a gyarmatok termelésével pó
tolni, úgyhogy gyáripara is nagyon 
jelentékeny. Különösen gépgyártása 
érdemel említést.

Gyarmatai nagy kiterjedésüek. Al
géria, Tunisz, Francia Közép Afrika, 
Francia Nyugat Afrika stb. megkét
szerezi lakosainak számát. Magában 
Franciaországban a lakosok száma 
39,601.509, gyarmatokban 41,653.650.

Gazdag ipara, kereskedelme, föld
jének jó minősége jólétet biztosít a 
lakosságnak. Ismeretes a francia föld-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogy asz- _  _  _
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház- I I  I  |k |  I I  1  T I
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol- B 1 11 1%I B  '  I f  f i
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí- F l  f l  I «  B 'W ’ W f i
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község- I  I  I l i i  I
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, H  M. I V  1 . 1  J L  A . A
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 30

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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művelő arról, hogy nagyon takaré
kosan él s szépen rakogatja a taka
rékpénztárt. Felesleges pénzét nem 
heverteti a láda fiában, hanem gyü- 
mölcsözőleg elhelyezi, sokszor érték
papírokat vásárol rajta.

A nép műveléséről iskolák, köny- 
tárak és egyéb intézmények gon
doskodnak. 1878-ban törvényt hoztak, 
hogy minden község tartozik iskolát 
felállítani. A szegény községeket az 
állam segélyben részesítette. A törvény 
rendelkezése nagyon áldásosnak bi
zonyult. Egyszerre az első hét esz
tendőben 16.000 uj iskolát építettek, 
30.000-et kijavítottak s erre a célra 
178 millió frank segélyt osztottak ki. 
Egy könyv számadatai szerint 1910- 
ben 3.870 kisdedovoda, 80.768 nép
iskola volt az országban. A tanítók 
száma 152.109 volt.

Az országnak nagyon gazdag ere
zetű vasúti hálózata van. A vasutakba 
befektetett tőke 14,290.000.000 márka.

A lakosság nagy része katholikus. 
A protestáns egyházak újabb időben 
erős fejlődésnek indultak ugyan, de 
azért még mindig elenyésző kisebb
ségben vannak. A 39 millióból 650.000 
református, 80.000 evangélikus, a 
többi katholikus.

Hadserege jól van felszerelve. 'A 
békelétszám 578.000. A kiképzett, 
szolgálatra kötelezhető katonák száma 
5,500.000 ember. Érdekes berendez
kedés, hogy a tisztikar fele az altisz
tekből kerül ki és csak egy része 
tanul ki a külön erre a' célra szol
gáló katonai iskolákban. Természete
sen tengeri hadereje is jelentékeny. 
1912-ben 28 csatahajója, 10 cirkálója, 
52 torpedónaszádja volt. Azóta azonban 
lényegesen erősítette tengeri hatalmát.

Amint láthatjuk, Franciaország hely
zete mindenképpen kedvezőnek mond
ható. Kitűnő fekvése, a természet által 
adott védő határai, jól termő földje, 
népének értelmi képességei, tekinté
lyes vagyona s polgárainak jóléte 
mind arra képesítenék, hogy fejlőd
jék s szerepet játszék a világtörté
nelemben. De van ennek a nemzet
nek egy rettenetes betegsége. Lap
pangó, sorvasztó betegség, mely 
elszívja életerejét s megsemmisíti a 
jövendő fejlődés lehetőségét. Egy be
tegség, mely kérdésessé teszi a tu
domány, a művészet, gazdagság ki
váltságait s a nemzetet virágokkal 
behintett sírgödör szélére sodorja. 
Hiányzik a nemzet természetes fej
lődése, hiányzik a természetes sza
porodás. A francia nép nem erősö
dik, nem nagyobbodik, hanem inkább 
fogy és apad.

Számadatok igazolják, hogy az 
utolsó évtizedekben a francia nép 
nagyon keveset erősödött. Azelőtt 
ötévenként 800.000 ember volt a 
szaporodás. Az utolsó 40 év azonban 
csak 31/a millió emelkedést hozott. 
1911-ben az emelkedés nem haladta 
túl a 349.264-et. Még néhány adattal 
megvilágítjuk ezt a kérdést. A szü
letések száma oly annyira fogyott, 
hogy dacára a halálozás kedvező 
voltának, még sem tudta biztosítani 
a nemzet erősödését. Sőt voltak esz
tendők, midőn a születési számadat 
alacsonyabb volt, mint a halálozást 
feltüntető számadat. 1885-ben a szü
letések és halálozások különbsége
87.000 volt. 1908-ban már csak
13.000.

Ennek az elnéptelenedésnek szo
morú következményeire rámutat egy 
jeles svéd iró, aki érdekes könyvében 
a következő adatokat állítja egymás 
mellé. Száz évvel ezelőtt Franciaor
szág a népességet illetőleg második 
volt Európában. Európa népessé
gének 1472°/o-a francia volt. De 
azután megindult a hanyatlás. 1840- 
ben elhagyja Németország, 1860-ban 
a monarchia, 1870-ben Anglia. Ma 
már az 5 ik helyre került. Hogy ez 
mit jelent, akkor értjük meg igazán, 
ha elgondoljuk, hogy míg 1870-ben 
100 franciával szemben 111 német 
állott, addig most 100 franciára 168 
német kerül. 1890-iki adat szerint 
Franciaország minden évben 12.000 
uj katonára számíthat, Németország 
pedig 365.000-re. Tehát a német egy 
nap alatt annyi katonát állíthat csa
tasorba, mint a francia egy hónap 
alatt.

Ezt a rettenetes nemzetromboló 
közszellemet, ahova erkölcstelenség, 
könnyelmű és ledér életnézet juttatták 
a franciát, nem lehet más eszközök
kel jóvátenni. Államférfiai hasztalan 
érték el a legkedvezőbb szövetsége
ket. 1903-ban kibékül a Tunisz mi
att duzzogó olasszal, 1904-ben Ang
liával kerül szoros viszonyba, 1905- 
ben sikerül Németországot, — a 
franciák örökös vetély társát, — el
szigetelni a többi nagyhatalmaktól. 
De vájjon lehet-e mindezzel pótolni 
a nemzet erőtlenedését ? A nemzeten 
kívül álló erőkkel megállíthatják-e a 
nemzet testében megindult rothadást ?

Sok egyéb jel is azt bizonyítja, 
hogy a franciákat könnyelmű világ
nézetük, a komoty, életet átható 
vallásosság hiánya vezeti a lejtős 
útra. Az irodalomban, művészetben, 
társas életben mindig nagyobb helyet 
hódított a könnyüvérü francia világ

nézet. Hatalmas áramlatok indultak 
a vallásosság és egyháziasság meg
döntésére. 1906. dec. lLén Clemen- 
ceau miniszterelnök benyújtja az állam 
és egyház szétválasztására vonatkozó 
törvényjavaslatot. A templomokat, 
vallási épületeket, egyházi vagyont 
elveszik, a papság fizetését beszün
tetik. Meginog a békesség s az em
berek vallásos lelke is megtépve, 
megrabolva kerül ki á küzdelemből. 
Egyébként is folytonosan támadó 
irányok veszélyeztetik az állam békés 
munkáját. Sztrájkok, párttusák, sik
kasztások és panamázások mutatják, 
hogy hiányzik a nyugodt fejlődés 
biztosítéka s a tiszta közélet éltető 
levegője.

így áll a világháború zavarában 
Franciaország. Évtizedeken át táplált 
német gyűlölete állította harcmezőre. 
Vissza akarja szerezni azt a földte
rületet, mit a német vitézség egykor 
elhódított tőle. De nagy kérdés: váj
jon nem csalódik-e számításában. 
Vájjon gondolnak-e a franciák arra, 
hogy szövetséges erők ideig-óráig 
meghosszabbíthatják egy nemzet ha
talmát, de igazi hatalmat és igazi 
erőt a nemzet csak önmagában ke
reshet. Az erkölcsiség megóvása a 
jövő biztosítéka. A vallásosság a nem
zet nagyságának és fejlődésének élet
ere. Elvész az a nép, mely erről 
elfelejtkezik. Diadalmasan előtör az 
a nemzet, mely ebben keresi élet
biztosítékait.

C sic só  b ö rtö n e .
Elbeszélés. I r ta : Csite Károly.

A falu apraja és nagyja a dörgösi 
torony- és harang avatásra készült, 
mint ahogy illik a szomszéd község 
népének örömünnepélyén is részt 
venni.

özvegy Lőcs Istókné, a halotti vi- 
rasztók legbuzgóbb énekese és imád- 
kozója, már kora reggel rendbe hozta 
a házat és udvart s ösztönözte fiát, 
a suhanc legényke sorban levő Csi- 
csót, hogy készüljön ő is a szép és 
lélekemelő ünnepségre, annál is in
kább, mert Gogán Gyuri nagybátyjuk 
üzenetet küldött át Dörgösről, hogy 
okvetlen elvárja őket, nemcsak az 
istentiszteletre, hanem asztalához is 
egy kis ebédre. Hej, pedig a Gyuri 
bácsinak egyébként is kedvében kell 
járni, mert gazdag s magtalan em
ber ! . . .

Csicsó lustán nyújtózkodott, ási- 
tozott:

— Ej, nem sokat adok én az olyas
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papos dologra. Többet ér nekem, ha 
addig kedvemre alszom a kertben.

— Ne légy olyan pogány, fiam, 
mert megbüntet az Isten! — szólt 
Lőcsné asszony Csicsóra. — Öltözz 
fel azonnal s menjünk együtt 1 Meg
látod majd, milyen szép ünnepség 
lesz. Jelen lesz az esperes úr is.

— Az esperes is csak egy ember, 
nincs semmi nézni való rajta. Szí
vesebben nézem inkább a jó túrós 
rétest, ha süt számomra, — morogta 
Csicsó s kifeküdt lomhán az udvarra, 
a puha 'lyepre.

— Dipzen te haszontalan gyer
mek, megbőjtölöd a lustaságodat! 
Azért sem főzök ma számodra. Kop
lalj, ha olyan megrögzött lélek vagy ! 
— mondta az édes anya keserű ki- 
fakadással. Bosszúságában elfelejtette 
az utcaajtót maga után betenni, mi
kor eltávozott hazulról.

— Majd csak találok egy kis tej
felt a tejes fazékokban, jó lesz az is 
nekem puha kenyérrel, — gondolta 
Csicsó magában, de nem mondta az 
édes anyjának, nehogy elzárja előle 
a kenyeret és a tejfölös fazekakat.

Tunyán nyújtózkodott aztán a hüs 
árnyékban, még arra is lusta volt, 
hogy elkergesse magáról a legyeket. 
Csakis akkor kapkodott utánuk, mi
kor már nagyon megcsiklandozták az 
arcát.

Sokáig behunyt szemmel morfon- 
dérozott magában. Mindenáron el
akart aludni, míg egyszercsak han
gos bika bőgésre lett figyelmessé, 
mely mind közelebbről hallatszott. 
Mire felnyitotta nagy lustán szemét, már 
három ölnyire tőle közelgett feléje a 
Bödőék bikája, a földetszórva szarvával.

— Jaj, jaj, segítsenek emberek! 
Megöl a bika! — ugrott tel Csicsó 
nagy rémülettel. Fel akart az állat 
elől a körtefára mászni, de nem si
került a felkapaszkodás, mert maga
san voltak az ágak.

Erre kétségbeesett jajveszékeléssel 
futásnak eredt, a bősz bika pedig 
vágtatott utána. Mintegy három per
cig az udvar közepén álló, fából ké
szült sertés ólat kerülgették, mikor 
meglátta Csicsó, hogy nyitva van az 
ól ajtaja. Nosza bebújt gyorsan rajta 
az ólba.

A megvadult állat bután tekintett 
körül, hogy hová tűnt el előle az ül
dözött s dühében neki feszítette ha
talmas fejét a külömben is ferdén, 
dülésre álló ólnak, mely erre hangos 
recsegéssel az oldalára borult, még 
pedig az ajtós felére.

Csicsó, a bezárt rab, torkaszakad- 
tából ordított:

— Jaj, végem van! Segíts rajtam, 
édes jó Istenem, olyan jó leszek 
ezután, mindennap dolgozom I. . .

A bika ezekután eltávozott mo
rogva Lőcsék udvarából. Az utcán 
jött már érte a gazdája, a három 
szál bajuszu Bödő Miska, aki haza 
hajtotta az elszabadult állatját, de 
nem hallotta meg a Csicsónak se
gítségért való ordítozását, minthogy 
mások sem hallották meg, mert a 
szomszédok mindannyian elmentek 
a dörgösi harangavatásra.

Végre belefáradt Csicsó a kiálto
zásba, annál inkább, mert a nagy 
hőség, éhség és szomjúság szörnyen 
kínozta a szűk és rossz levegőjű 
börtönben, melyből sehogysem tudott 
megszabadulni, hasztalan erőlködött 
a hidastábla és oldal deszkák kifeszí
tésével.

Késő délután elnyomta az álom 
s még akkor is aludt mélyen, mi
kor az estén hangos röfögéssel haza 
érkeztek a malacok a legelőről s 
igyekeztek az ólba bejutni.

— Mi a csoda történt ezzel az 
ólai, hogy felborult ? 1 — csodálko
zott, bosszankodott Lőcsné asszony, 
haza érkezve Dörgösről. Mindjárt 
átment a szomszédokért, akik már 
szintén hazaérkeztek Dörgösről, hogy 
segítsék az ólját lábra állítani.

Cser Ferkó és az öreg Csiza Gergő 
emelték fel dorongokkal az ólat. 
Természetesen a nagy zökkenésre 
felébredt Csicsó mély álmából, de nem 
tudta azt még, hogy hol van, mert 
amint beugrottak a malacok hozzá 
az ólba, ijenféle ordításban tört k i:

— Jaj nekem, jaj, a pokolba ke
rültem s itt vannak az ördögök is! ...

Lőcsné asszony meglepetve s ijed
ten csapta össze öreg, ráncos kezét, 
amint meglátta fiát az ólból négy
kézláb kimászni. Csiza Gergő pedig 
a fejét csóválta mosolyogva s azt a 
megjegyzést tette:

— Hát biz’ öcsém, aki kerüli az 
Istent, az a pokol tornácába téved.

N ehéz  órák.

Te vagy  b iz a lm a m .
% NEUMARK GyÖRG?.

Én Istenem, te vagy bizalmam, 
Reményemet benned vetem,
Te vigasztalsz, te óvsz a bajban, 
Te rajtad függ tekintetem.
Kinek te szolgálsz támaszul,
Az soha meg nem tántorul.

Miért törjek ki bús panaszba? 
Zokogjak árva sorsomon? 
Kesergésnek, könnynek mihaszna? 
Nem orvosolja bánatom. 
Nehezítem keresztemet,
Ha sirok Ínségem felett.

Óh csendesülj háborgó lelkem, 
Hisz, veled van Istened!
Legyen bár utad zord, kietlen,
Ne félj, soha el nem feled.
0  bölcs teremtő jó atyád,
Híven gondot visel reád.

Ha néha szenvedés kisértget, 
Tele örömmel a pohár,
Lehajol a földig teérted, 
Mennyben édes jutalom vár.
A fergetegben betakar 
Örök irgalmu szárnyaival.

Dicsérd az Istent hű keresztyén, 
Ragaszkodjál ösvényihez,
Ne keseregj reményid veszten, 
Isten megint kedvébe tesz.
Ki benne bízik egyedül,
Nem fél, bár ég, föld összedül.

K .  5 .

Az e ls ő  fén y su g á r .
Megtalálom az első fénysugárt, 

melyen lelkem elindul, hogy meg
keresse a szenvedés értelmét. Olva
som az írásban: „az Úr megdor
gálja azt, akii szeret és meg ostoroz 
mindenkit, valakit fiává fogad.“ (Zsid. 
12, 6.) Minden egyes szónak külön 
értelme van. Megdorgál. Tehát van 
oka megdorgálni. Életemben voltak 
események, melyek nem dicsérő szót, 
hanem dorgálást édemeltek. Lelkem
ben voltak, sőt vannak is érzések, 
gondolatok, melyek nem vittek Isten 
közelségébe. Most, hogy csend van 
körülöttem, sok minden emlék fel
újul lelkemben. Botlások, indulat 
kitörések, nemtelen bosszúállások. 
Érzem, a szégyen pírja pirosra testi 
arcomat. Pedig még csak az elköve
tett bűnökre gondoltam és nem szá- 
mítgattam azt a sok mulasztást, mely 
olyan nyomasztó súllyal nehezedik 
lelkemre, mint az alkonyat sötét 
szárnya a zöld lombu fákra. Letö- 
röletlen könnyek égetik lelkemet. El 
nem némitott sóhajtások csöndes 
panasszal ébrednek emlékeim szét
szórt törmelékei közül. Visszautasí
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tott békejobbok intőleg emelkednek 
égfelé, mintha megfenyegetnék büsz
keségemet. Sok-sok mindent elfelej
tettem már. Mindenfélén átgázol az 
élet. Olyan a lélek, mint az erdő 
mélye: ugyanazt a darabkát fürdeti 
a napsugár, ugyanazt hasogatja a 
viharszél; ugyanaz a lélek nyit virá
got s ugyanazon játszik a csalódás 
szele a száraz avarral. Eddig nem 
igen értem rá megállni és gondol
kodni. De most mintha ébredeznének 
ezek az emlékek s benépesítenék 
lelkem csöndes világát. Most újra 
végigélem letűnt múltamat s ha kény
telen vagyok is pirulni, mégis azt 
mondom, jó, hogy újra végigélem. 
Jó, hogy jobban látom magamat. Jó, 
hogy igazabban megismerem érté
kemet. Most legalább leszállítom 
boldogság igényemet. Elcsöndesítem 
a lelkem mélyéből alázúhogó köve
teléseket. Nem zúgolódom a szen
vedés miatt és nem átkozódom a 
megpróbáltatás nyomorúságaiban. Le
hajtom fejemet s amint megállók 
saját szenvedésem előtt, megérzem 
magamon az Isten tekintetét s meg
hallom szavát: megdorgállak tége
det I. . .  Hogyan is zúgolódhatnám, 
mikor szenvedésem nem egyéb, mint 
bűneimmel megérdemelt dorgálás I

Ugyanezeket a gondolatokat ébreszti 
bennem az a szó, hogy az Úr meg
ostoroz. Lelkemben elkezdenek fájni, 
égetni a régi bűnök s hiába védeke
zem: érzem bűnösségemet.

Azt gondoltam, hogy igazságtalan
ság történik velem. Hogy valami 
kegyetlen jogtalanság helyezte vál- 
lamra életem keresztjét. Most érzem, 
hogy méltán szenvedek, mert meg
érdemeltem. Minél jobban belemélye
dek ebbe a gondolatba, annál több 
vigasztalást találok benne. Mert ke
vés olyan vígasztalás van, mint mi
dőn belátjuk, hogy a szenvedés és 
a mi bűnös emberi életünk között 
kapcsolat van. Az a megpróbáltatás 
nem idegen, a fájdalom, a virrasztás, 
az álmatlan gyötrődés nem kívülről 
ránk erőszakolt valami. Mindéhez kö
zünk van, nemcsak azért, mert bű
nös élettel mi okozzuk a szenve
dést, hanem mert itt a szenvedésnél 
nagyobb dolgokról van szó: bünte
tésről van szó. A büntetés nemcsak 
a múltra vonatkozik. Előre tekint s 
a jövőért munkálkodik. Ha felületesen 
gondolkodom ezen, úgy nem jutok az 
önvádoskodás magasságánál maga
sabbra. De ha elmélyedve gondolko
dom — (kezdem belátni, hogy imád
kozva kell gondolkodnom), — akkor 
meglátom a szenvedésben a meg-

jobbulás útját. Miért ? Mert érzem, 
hogy a dorgálás és ostorozás nem 
egyszerű fenyitő eszköz, hanem egy 
magasabb isteni szeretet megnyilat
kozása. Kiérzem szenvedésemből a 
mennyei atya szerető szívének me
legségét és meglátom azt az utolsó 
célt, melyet el kell érnem: Isten 
gyermekévé kell lennem. Ennél na
gyobbat elképzelni sem tudok: Isten 
azt akarja, hogy gyermeke legyek 1

Eddig is sok drága kötelék kap
csolt istenhez. Hozzávezetett az az 
egyház, mely édesanyai szeretettel 
melengetett, az erkölcs, a tisztességes 
élet, a becsületes kötelességteljesítés. 
Mind fontos és drága. De nem sza
bad megelégednem a külső keresz- 
tyénséggel, azzal, hogy beleszülettem 
az egyházba s valahol ott vándorlók a 
közelségében. Azzal sem szabad meg
elégednem, hogy szolgai engedelmes
séggel beletörődöm a megmásíthat- 
lanba. Nekem az Isten gyermekévé 
kell lennem. Szeretettel kell hozzá 
közelednem. Bizalommal kell fogad
nom intézkedését. Mindenben fel kell 
ismernem atyai szeretetét, jóságát. 
Engedelmeskedni, tűrni, lemondani 
kell, mindent, mindent szeretetből a 
szeretetért.

A boldogság tavaszi verőfényében 
nem is gondoltam arra, hogy magával 
az örömmel nem emelhet fel Isten 
az ő gyermekei magasságára. De mi
óta lelkivilágom átalakulásait figyelem, 
lassanként megértem, hogy a szenve
désben van az a megtisztító és meg
próbáló erő, mely addig-addig gyúr, 
formál, romból, épít, mígnem a bű
nös emberből kialakul egy új ember. 
Barázdát szántott homlokára a szen
vedés ? Lesoványította arcát a nélkü
lözés ? Megkomolyította lelkét az élet
tapasztalás ? Nem baj 1 Barázdás hom
lokról, könnyes szemből, lehervadt 
arcról lesugárzik az az új ember: az 
Isten gyermeke. És hacsak egy napig 
éltünk Isten közelségében mint az ő 
gyermekei, akkor is azt mondjuk: 
inkább ostorozz Uram, de fogadj 
gyermekeiddé I..  .

Ez az első fénysugár, amin lelkem 
elindul a szenvedés éjszakájába. Meg
dorgál, megostoroz, mert szeret 1 
Szenvedek, mert az Isten szeret en
gem I Nehéz kínok közt is felujjong 
lelkem és én elfelejtek mindent, csak 
azt tudom, hogy az Isten szeret en
gem és én azért szenvedek, mert ő 
gyermekévé fogad. kb.

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

Levelek a harcmezéről.
Szeretett kedves lelki atyám 1*)
Először is bocsánatot kérek, ha 

soraimmal alkalmatlankodnék, de 
kötelességemnek tartom, hogy a 
szeretett lelki atyámat néhány sor
ral felkeressem a harctérről, és kö
szönetét mondjak neki, minden atyai 
gondviselésért, hogy azokban a ne
héz időkben, amikor én az ellenség 
kezeiben voltam, a szeretett lelki
atya akkor mutatta meg atyasá- 
gát, hogy azt az elhagyott apátián 
családomat gondjai alá vette, vigasz
talta és amit lehetett, mindent meg 
tett az érdekükben. Főkép szegény 
nőmet a kétségbeeséstől mentette 
meg, úgyszintén a kedves gyerme
keimet pártfogás alá vette, hogy az 
iskolából el ne maradjanak. A sze
retett lelki atyánknak köszönhetem 
ezen dolgokat. A kedves nőm meg
írta, hogy mily szeretettel, odaadás
sal és vigasztalással volt a szeretett 
lelki atya és még a mai napig sem 
szűnt meg a szeretete.

Kedves lelki atyám, szívemből 
köszönöm atyai jóságát I A Minden
ható nagy Úr Istennek az áldását 
kérem rája, ép oly szerető szívvel, 
mint a kedves családomra. Méltóz- 
tasson ezen köszönetemet elfogadni 
a harctérről, majd ha haza kerülünk, 
szóval fogom köszönetemet elmon
dani. De még egy kérésem van a 
szeretett lelki atyához, az atyai jó
ságát továbbra is fenntartani, hogy 
amig a harctéren vagyok vagyis 
lenni kell reményünk nem soká itt 
lenni. A jó Isten a magyarok imáját 
meghallgatta, az ádáz ellenség megy 
már vissza. Én 45 napig voltam 
közöttük, mind betegen. De mind, 
aki a jó Istenben bízik az nem csa
latkozik, éppen úgy voltam, már 
már a habok össze csaptak fejem 
felett, órák kérdése volt, hogy mint 
foglyot nem-e visznek el, de azért 
nyugodt voltam lelkileg, csak a ba
rátaimnak kikkel együtt voltam, mond
tam, ha a jó Isten úgy akarja, nem 
tehetünk róla, én megnyugszom nem 
zúgolódom, igaz, hogy fáj a szerető 
szívemnek elhagyni a felejthetetlen 
családot és a szép magyar orszá
gunkat. amiért vérrel áldozunk. így 
panaszkodtunk magyarok egymás
nak, mert mind újra még tovább 
harcolni számítottunk és mi történt? 
A mennybeli jó Isten meghallgatta 
hű imánkat és küldött olyan embert, 
aki megtudott menteni. Ez az ember a 
kórház főorvosa volt, de magyarul

A levél B ajára  érkezett.
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nem tudott, németül igen, ő mentett 
meg bennünket az elvivéstől. Áldja 
meg a jó Isten az egész családjával 
együtt I Tizenkettünket tudott meg
menteni. A magyarokat rendkívülően 
szerette, tehát a harctéren is van 
Isten, aki ő hozzá fordul hű imájá
val, meghallgatja a kétségbeesőnek 
a jajkiáltását és küld jó embert, aki 
felsegíti az elesettet és megvigasz
talja a szomorúakat, a bánatot meg
nyugvásra fordítja. Az egyik ember 
az én szeretett lelki atyám volt, a 
másikat is áldja meg a Mindenható nagy 
Űr Isten atyai jóságáért, majd ha 
egykor haza térek, elbeszélek min
dent. Maradok hű tisztelője az egész 
családommal Király Antal.*^

*

Mélyen Tisztelt Főtisztelendő Szer
kesztő Úri

A részemre küldött „Egy akarattal“ 
c. könyvecskét, mint a „Harangszó“ 
pünkösdi ajándékát a legnagyobb 
örömmel vettem. Bizalomkeltő sorai 
hitet, megnyugvást és békeszeretetet 
öntenek szenvedő katonáinkba és én 
meg vagyok győződve, hogy min
denki szeretettel fogadja, oly nagy 
szeretettel, mint én is fogadtam a 
kis áldásos könyvecskét. Bármily 
távol legyünk is és bármily széjjel, 
ön mégis lehetővé tette, hogy meg
hallhatjuk hozzánk intézett szózatát és 
megtaláljuk a pünkösdi templomot I . . .

Fogadja hálás köszönetemet azon 
sok, száz meg száz bajtársam he
lyett is, kik a nagy időknek viszon
tagságai között, nincsenek abban a 
helyzetben, hogy ezt megtehetnék. 
Mi hisszük, hogy a mai idők ziva
tarába végre is bevilágít a fénysugár 1 
És eljő az időknek áldott teljessége. 
Én már Isten kegyelméből túl va
gyok a veszélyen és néha-néha le
megyek a kertbe. Embernyire nőtt 
orgona bokrok közül nézem a ta
vaszi ragyogásokat és örül a lelkem, 
hogy ezeket nem rekvirálta az állam.

Hálás köszönetem kifejezése mel
lett maradtam őszinte híve

Oyőrik György.
Csorna, 1915. V/20. 3 3 B

A világháború esem ényei.
Ellenségeinknek száma eggyel meg

szaporodott. Olaszországot csúf ál
noksága átvitte ellenségeink táborába. 
De azért nincs okunk aggodalomra. 
Vitéz seregeink a derék német ha
dakkal együtt ma ép oly sikerrel 
harcolnak északon, délen, keleten és 
nyugaton, mint eddig harcoltak. Az

ellenség ma ép oly fejvesztett, mint 
volt eddig. Vízbe esettként kapkod 
most is erre-arra, mint kapkodott a 
háború kezdete óta. Hiába, az igaz
ságnak győznie kell I Isten kegyel
mez, végre is megadja az igazság 
diadalát. Mi az igazságért harcolunk, 
azért fennen hirdethetjük, hogy 

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk :
Ha 5 velünk, ki ellenünk?
Az Úr a mi oltalmunk !

A hűtlen szövetséges.
Harminchárom évig szövetségesünk

nek vallotta magát és zsebre rakta 
mindazt, amit szövetséges társai neki 
e hosszú idő alatt nyújtottak. Eljött 
a 33-ik év, a midőn viszonzásul neki 
is kellett volna valamit nyújtania. 
De a mi taliánunk odébb állt s azt 
mondta: Többet igér nekem a ti el- 
lenségtek, oda állok a mellé, engemet 
nem kötelez hűség, tisztesség, becsü
let, annak adom jobbomat, aki drá
gábban fizeti meg segítségemet. így 
történt, hogy Itália május 23-án, pi
ros pünkösd napján hű szövetsége
sének megizente a háborút. Méltán 
mondja agg királyunk erre vonatko
zólag népeihez intézett szózatában: 
„Az olasz királyság olyan hitszegést 
követett el, aminőre nincsen példa a 
történelemben. Több mint 30 évig 
tartó szövetséges viszony után, amely
ben növelhette területét és nem sej
tett virágzásra emelkedhettett, cser
benhagyott Olaszország a veszély 
percében s kibontott lobogóval ment 
át az ellenség táborába.“

A bűn nem marad büntetés nélkül. 
A hadüzenetet követő éjjelen hadi 
flottánk már útban volt az olasz ten
gerpart felé s csakhamar nagy ered
ménnyel bombázta a keleti partvidéket 
Velencétől Barlettáig. Egy páncélosunk 
pedig eljutott Riminibe és bombát 
vetett a pályaudvarra. A támadásban 
részt vettek repülőgépeink s bombát 
vetettek az ankónai katonai épületre, 
a chiaravallei léghajócsarnokra és a 
velencei arzenálra, nagy ijedelmet 
okozva az uj ellenség földjén. Ausz
tria olaszai, akiknek „felszabadításá
ért“ fogott állítólag fegyvert a hűtlen 
barát, megvetik és átkozzák Olasz
országot becstelen eljárásáért. Az „Eco 
Litorale“ című olasz lapban ezt írják: 
„Mi a határvidéken élő olaszok meg
támadva megalázva látjuk magunkat 
ama bűnösök által, akik felszabadítá
sunk örve alatt az árulás gyilkos 
tőrét villogtatják. Nincsen erőnk, hogy 
föltartóztassuk e gyalázatos gonosz
tettet, de tudja meg Itália és az egész

világ, hogy Ausztria olaszai sajnálják, 
megvetik és átkozzák Olaszország 
eljárását. “ — Az uj ellenség fővezéré
vel, III. Viktor Emánuellel egyetemben 
nem tudja, hogy fogjon a dologhoz. 
Trieszt körül és a karintiai határon 
próbálnak szerencsét. No csak men
jenek odébb 1 ...

Küzdelem az oroszok ellen.
Galíciában az ellenség néhány napra 

itt-ott megállóit, megpihent, uj erőt 
gyűjtött és támadásainkra ellentáma
dással felelt. Pünkösd után azonban 
ismét a mi kezünkbe került és pedig 
fokozottabb erővel a támadás. Szö
vetséges seregeink Przemysltől északra 
elfoglalták Radymnót, hogy annál 
inkább megközelíthessék s megvíhas- 
sák Przemysl várát. Az orosz nagy 
erővel védekezett. Nem kímélte sem 
emberét, sem hadi anyagát. Veresége 
annál szembetűnőbb. Huszonötezernél 
több orosz fogoly, 54 könnyű és 10 
nehéz ágyú és 64 géppuska és 14 
municiós kocsi volt ezen egy csatá
nak közvetlen eredménye. Később 
legszebb eredménye lesz majd Prze
mysl visszahódítása.

A nyugati harctéren
nagyobb fontosságú esemény a lefolyt 
héten nem fordult elő. A franciák 
minden támadása kudarccal végződött 
Vermelles és a Loretto-magaslat kö
zött át akarták törni a német frontot, 
de visszavertük őket. A németek árkai 
előtt szokatlan nagy számban feküsz- 
nek a franciák holttestei.

Küzdelem a Dardanellákért.
Nagy az elkeseredés Angliában a 

rengeteg veszteség miatt, ami az 
angol flottát az utóbbi időben a Dar
danelláknál érte. Német búvárhajók 
elsülyesztették az angolok két nagy 
hajóját, a Triumphot és a Majesticot. 
A törökök pedig egyre pusztítják 
szárazföldi hadseregüket, főképen en
nek tisztikarát. Nincs szerencséjük 
sem szárazon, sem vizen. Sokat vár
nak a kormány újjászervezésétől. 
Majd elválik!

Egyéb hírek.
Az angolok oly súlyos veszteséget 

szenvedtek Ari Burnánál, táviratoz
zék Konstantinápolyból, hogy kény
telenek voltak fegyverszünetet kérni, 
hogy eltemethessék ezerszámra sza
naszét heverő halottaikat. — A Cor- 
riere della Sera katonai munkatársa, 
Angelo Gáti azt írja, hogy az olaszok 
képtelenek lesznek szövetségeseik se-
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gítsége nélkül Ausztriába mélyebben 
benyomulni. — Az Avanti című olasz 
lap azt bizonyítgatja, hogy az olasz 
kormány a nép akarata ellenére mes
terségesen rendezett tüntetést a háború 
mellett. Továbbá azt Írja, hogy Ausz- 
tria és Magyarországnak ma még

4 V2 millió embere van fegyverben s 
ezek közül IV2 milliót küldhet Itália 
ellen. A lap azután a legnagyobb 
dicsérettel nyilatkozik azokról a ter
mészetes és mesterséges erősségekről, 
melyek az osztrák határon vannak 
s megemlíti azt is, hogy az osztrák

és magyar hadsereg fegyelme párat
lan. — Churchill, a háború gonosz 
szelleme, nem feje többé az angol 
haditengerészetnek. Utóda Belfour 
lett. Fisher lordot nem lehetett a 
kabinet számára megnyerni, mert el
lene van a Dardanella akciónak.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
A dukai evang. nőegylet a tél folytán 

másodízben is gyűjtést indított, hogy a már 
megkezdett munkát — harcosaink téli ru 
hával való felszerelését — folytathassa. 
Ez újabb gyűjtés 83.92 K eredményezett, 
melyből 7778 K, pamutott, flanelt és vász
nat vásárolt, és a „Harangszó“ 7-ik szá
mában már közölt 40 harcoson kívül, ismét 
30 katonát látott el téli meleg ruhával. A 
kézi munkában résztvettek valláskülömb- 
ség nélkül Dukai Takách Edith úrleány ve
zetése mellett a következők r Boros Fáni, 
Boros Jolán, özv. Samu Istvánná, Molnár 
Mári és Lidi, Derhán nővérek, Horváth 
Lina, Borsos Anna, Borsos Lóri, Baráth 
Ilonka, Mándli Irén, Györkös Rozi. Közsé
günk lakói adakoztak még a jánosházai 
Vörös-kereszt kórház javára, melyben állan
dóan 30—35 sebesült nyer kitűnő gyógy
kezelést — nagymennyiségű élelmiszert, 
húsvétkor 250 drb. pirostojást, egy hóna
pon át naponként 15 liter te jet Többen 
nagymosást rendeztek, hogy katonáink fe
hérneműit tisztába tégyék. Mindazoknak, 
kik munkájuk és adományaik hozzájárulá
sával honleányi és hazafiui áldozat készsé
güknek ily szép tanúbizonyságát adták, 
ezúton nyilvánítja köszönetét Dukai Takách 
Ferencné a dukai evang. nőegylet és a 
Vörös kereszt jánosházai fiókegyletének el
nöke.

A zalagalsai nőegylet s a kisberzseny! 
evang. hívek a Galíciából menekült hit
rokonok segélyezésére gyűjtést indítottak, 
mely 23 K eredményezett. Ezenfelül gyűj
töttek 370 K a katonáknak vallásos ira
tokkal való ellátására. A gyűjtéshez já ru l
tak: Mód Aladárné, Nagy Lajos, Berecz István 
2—2 K,Sass,Lajosné,Polgár Gyuláné, Polgár 
Lajosné, Polgár Andrásné, Stubán Jánosné, 
Zsupányi Lajosné, Kiss Sándor, Polgár 
Dénesné, Varga Károlyné, id. Polgár Dáni- 
elné, Stubán Károly, Polgár Imréné, özv. 
Gáncs Sándorné 1—1 K, Radics Imréné, 
Kiss Andrásné, Polgár Béláné, Polgár Ká
roly, Kovács Istvánná, Nagy Bálint, Bog
nár Gézáné, 60—60 f, Györkös Dénesné, 
Kiss Jenőné, Seregély Ernőné, Varga Zsig- 
mond, Varga Sándorné, Varga András 
40—40 f, Koppányi Lajosné 30 f, Kovács 
Zsigmond, Polgár Gézáné, Kamondi Sámuel 
20—20 f, Seregély Sándor, Szűcs Lajosné 
10—10 f.

I t t h o n r ó l .
A fiisttelen nap eredménye. Az Au-

guszta-alap a tőkegyűjtést május elsején

kezdte meg a fűsttelen nappal. A néhány 
filléres füst-adókból százezer koronánál na
gyobb összeg gyűlt egybe, pedig csak Bu
dapest, azonkívül hetvenöt város és köz
ség tarto tta meg május elsején. Az ország 
többi részében csak-ezután rendezik a füst- 
telen napot, junius és julius hónapokban.

Oroszországban levő foglyoknak tá
virati díját felemelték. Eddig minden szó 
33 fillér volt, ezután 43 fillér lesz.

A z  o rszág*  d o lg á r ó l .

vaslat tárgyalása során javasolta, hogy 
külön adót vessenek ki a hadseregszálítókra, 
illetve mindazokra, a kiket külön jövede
lemhez, rendkívüli üzleti nyereséghez ju t
tatott a háború.

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

Hol b ib lia  a  házban  n incs,
H iányzik o tt a  legfőbb kínos.
T anyát a  sá tán  ü tö tt ott,
De Isten nem  le l hajlékot.

A képviselőház ülésén Tisza István 
miniszterelnök szólalt fel s hosszú beszéd
ben nyilatkozott az olasz beavatkozásról. 
Részletesen kimutatta, hogy az olaszoknak 
semmi néven nevezhető okuk a beavatko
zásra nem volt. Többek közt felolvasta az 
olasz király augusztus 2-ikán királyunkhoz 
intézett táv ira tá t:

— Felséged táviratát megkaptam. Nem 
szükséges biztosítanom Felségedet, hogy 
Olaszország amely minden lehetséges erő
feszítést megkísérelt, hogy a békét biztosít
hassa, amely mindent, a mit csak tehet, 
meg fog tenni, hogy mihelyt lehetséges, 
elősegítse a béke helyreállítását, szövetsé
geseivel szemben szívélyes baráti maga
tartást fog tanúsítani, megfelelően a hár
masszövetségnek, őszinte érzelmeinek és 
nagy érdekeinek, amelyeket meg kell óvnia. 
A legélesebben elitéli mindenki az olaszok 
hűségszegését. — A miniszterelnök után 
Andrássy, Apponyi és Rakovszky szólaltak 
fel s mindannyian élesen megbélyegezték 
az olaszok hűtlenségét.

Azután a képviselőházat elnapolták.

A  n a g * y v ilá g * b ó l.
A görög király betegsége. A görög 

minisztertanács a súlyosan beteg királyhoz 
egy berlini és bécsi orvostanárt hivatott, 
kik különvonaton Görögországba utaztak.

Nagy sztrájk Spanyolországban. Az 
asturiai bányakerületek munkásai elhatá
rozták, hogy junius 1-én általános sztrájkba 
lépnek. A bányász-sztrájk következtében 
egész Spanyolország iparvárosaiban fenye
get a munkabeszüntetés.

Az angliai vasúti szerencsétlenség 
áldozatai. Angliában nagy vasúti szeren
csétlenség volt. Carlisle mellett egy expressz
vonat összeütközött egy katonai szállító 
vonattal, úgy hogy mindkét vonat kigyul
ladt. 164 ember halt meg és több mint 500 
megsebesült.

Az angol hadseregszállítók külön 
adója. Lloyd-George a költségvetési ja 

Június 6. vasárnap, Bírák 11, 29—40.
7. hétfő,
8. kedd,
9. szerda,

10. csütört.,
11. péntek,
12. szombat,

13, 9—25.
14, 1—9.
14, 10—20.
15, 1—8.
15, 9—20.
16, 4— 15.

SÁNDOR, FERENCZ
TORONYORftGYARA

K Ö RM END.

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek-

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 3
Számtalan elismerő bizonyítvány.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szontgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m inden
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  cím ére KÖRMEND-re (Vasv&rmegye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.

T A R T A L O M :  C zékusz L á sz ló :  Ének a háborús napokban, (Vers.) — H örényi L a jo s :  Az apostol tanácsa e nehéz időkben. — 
C zipo tt G é za :  Tanulságos történetek a világháborúból. — K api B é la :  A hadakozó nagyhatalmak. 111. Anglia. — P u la y  V ilm a: 
A  derék anyóka. — N ehéz órák. Könyörgés. (Vers.) Isten törődik velem. — A magyar gazda a csatatéren. — S á rká n y  K á lm á n n é:  

Oh istápoljatok. (Vers.) — Könny és mosoly. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — Persely.

Ének a háborús na
pokban.

83. Zsoltár.

D a lla m : Szerelm es Jézus.

Kelj fö l mellettünk hatalmas Istenünk, 
Mert ellenségid húborognak velünk; 
Mindazok akik nevedet gyűlölik, 

Fejük emelik.

Álltok tanácsot tartanak néped ellen, 
S  rólunk népedről ezt mondja az ellen: 
Jertek! veszítsük el őket egészen; 

Nevük se légyen:

Tégy velük mint a Midiánitákkal, 
Tégy Uram miként tettél Siserával; 
Kik midőn néped ellen fölkelének, 

Mind elveszének.

Forgó szélvésszel kergesd Uram őket, 
S  szégyenitsd inege gőgös kérkedőket, 
Hadd tudják meg, hogy te vagy Úr 

Felséges Isten! [fenn és lenn, 
C zékus László.

Az apostol tanácsa e 
nehéz napokban.

Irta : H örényi Lajos.
Péter 4, 8 -1 2 .

Mindeneknek előtte pedig az egymás
hoz való szeretetre hajlandók legye
tek. Ugyan miért mindeneknek előtte 
a szeretetre ? Azért, mert az Isten 
előbb szeretett minket; azért, mert 
a hitnél is, reménységnél is nagyobb 
a szeretet; azért, mert a törvényben 
is legnagyobb parancsolat a szeretet. 
Azért, mert az ember szeretet nélkül 
el nem lehet. Azért, mert elvesztett 
békességünket, boldogságunkat e ne
héz időkben csak a szeretet pótolja. 
A szeretet kötözgeti a sebeket, a 
szeretet ápol, virraszt a beteg ágy 
mellett. A szeretet nem kérdi: barát 
vagy ellenség, csak szenvedőt lát, 
akit neki kell ápolni, vigasztalni, két 
karjával emelgetni. Szeretetre a csa
tatéren is szükség van. Nemcsak 
arra a szeretetre, mely végig járja 
a csatatereket, keresi a még élő se
besülteket, hanem arra a szeretetre 
is, melynek neve „hazaszeretet.“ Ez 
kelt lelkesedést a szívekben, ez acé

lozza a karokat, ez a szeretet teremt 
kicsinyekből, nagyokból hősöket. Erre 
a nagy szeretetre nekünk is, kik itt
hon maradtunk, kik nem érezzük 
testileg a véres harctér rémes szen
vedéseit, erre a nagy szeretetre itt
hon is igen nagy szükségünk van. Ez 
enyhitgeti a bánatot, ez segít emelni a 
gyenge terheit ez öleli magához az 
árvát, ez osztja meg kenyerét, hajlé
kát az éhezővel, a hajléktalannal. 
Erre a nagy szeretetre itthon is nagy 
szükségünk van, nemcsak egymás 
iránt, hanem a harctéren küzdők 
miatt is. Ez a szeretet imádkozik az 
ő életükért, az ő győzelmükért. Ez 
a szeretet megtanít koplalni, hogy 
elküldhesse utolsó falatját a harctérre. 
Azoknak éhezni nem szabad, mert 
éhező katonákkal csatát nyerni nem 
lehet.

Mindeneknek előtte a szeretetre 
egymás iránt hajlandók legyetek 1 
Ugyan miért is van még szükségünk 
erre a szeretetre ? Azért, mert „az 
atyafiúi szeretet elfedezi a vétkeknek 
sokaságát“. Mióta a világháború ki
ütött, azóta elhallgatott a nemzetiségi 
villongás, megszűnt az áldatlan párt
harc. Szünetel a felekezeti féltékeny-
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ség, ledőltek a korlátok az emberek 
• között. A nagy úr, a herceg, a gróf 

ott küzd a lövészárokban, talán 
aratójával, talán cselédjével együtt. 
Még a pörös felek is mintha kibékül
tek volna, még a haragosok se kez
denek új port. Ezt a csodát tette a 
szeretet, a „hazaszeretet.“ Most érez
zük, mióta békességünket elvesztet
tük, mily nagy bűnt követett el ez a 
világ akkor, mikor nem tudott min
deneknek előtte szeretni. Ha az em
berek egymást szerették volna, egy
mást könnyebben megértették volna, 
a béke olajágát össze nem törték 
volna. íme, amely országban szere
tet nincsen, ott még a békés pol
gárokat is üldözik. Legyünk meg
győződve, hogy a mit a gyűlölet 
össze hozott, a gyűlölet szét is vá
lasztja. Ellenségeinket a féltékenység,. 
a kapzsiság és gyűlölet hajtotta el
lenünk. Ez a gyűlölet veri majd meg 
őket és a saját bűnük miatt buknak 
el. Minket szövetségesünkkel az egy
másmegértés kapcsol össze. Mind
kettőnknél a haza szabadsága forog 
kockán. Ezért küzdünk, ezért har
colunk. Hazaszeretetünk fegyvert ad 
kezünkbe, de azért nem gyűlölkö
dünk, hanem tudunk szeretni és meg
bocsátani.

A másik tanácsa az apostolnak 
„gazdálkodók legyetek egymásnak min
den zúgolódás nélkül.“ Távol vannak 
az igazi munkás kezek. A munka 
eszközei helyett fegyvert forgatnak. 
Amit az erős karok végeztek eddig, 
most gyenge kezekre bízatnak. Gyer
mekek, asszonyok, fáradt öregek 
állnak munkába. A gyenge erő csak 
úgy bírja el ezt a nagyobb terhet, 
ha egymásnak segítségére sietünk, 
zúgolódás nélkül mondja az apostol. 
Vállvetett munkássággal ez is sikerül, 
íme ott a csatatéren az ép bajtárs 
vállára veszi sebesült társát, kiviszi 
a csatatérről, száz veszélyek közül 
a kötöző helyre. így tegyünk mi is. 
Siessünk egymás segítségére, nem
csak megosztva a falatot azzal, kinek 
annyija sincsen, hanem a gazdaság
ban is és pedig minden zúgolódás 
nélkül.

„Amint minden ember vette az aján
dékot, azonképen sárfákodjatok abból 
egymásnak, mint az Istennek különb 
különbféle ajándékának jó sáfárai.“ 
Az egyiknek adta az Isten a léleknek 
erejét, a bölcseségnek beszédét, a 
vigasztaló szavak tehetségét. A má
siknak adott erőt, munkabíró erőt, 
tehetséget a testi munkára. Az egyik
nek adta a gazdagság sokaságát, a 
másiknak a tapasztalás bő tanácsát.

Amiben erősnek érzed magadat, ab
ban siess a gyengébb, felsegítésére. 
És ha semmid nem volna, sem böl
cseségnek lelke, sem gazdagság soka
sága, sem tapasztalás bősége, ha 
gyenge vagy, mert még gyermek vagy, 
mert asszony vagy, mert az öregség 
tehetetlensége kísér, még akkor is 
sokat tehetsz. A szerető szív mindig 
megtalálja módját annak, hogy em
bertársáért mit tehet.

Még egy tanácsa van az apostolnak 
e nehéz időben. A ki szól, szólja 
mint Isten beszédét. A ki szolgál, 
szolgáljon úgy, mint Istentől adatott 
ajándékok szerint, hogy mindenekben 
dicsőítessék az Isten a Jézus Krisz
tus által, kinek dicsősége s biro
dalma vagyon mind örökké. Amen.

Tanulságos történe
tek a világháborúból.

Közli: C zipott Géza.

Egy istenfélő szülőnek volt egy 
katonaköteles korban levő fia, aki 
életében nem egyszer „megcsufolta 
atyját és megutálta anyjának taná
csát,“ azon a széles úton rohant 
feltartózhatatlanul előre, mely tágas 
kapun át az örök kárhozatra vezet. 
A fiúnak gyászos viselkedése idő 
előtt összetörte a szegény apát és a 
sírba vitte.

Halálos ágyán azonban még egyszer 
magához szólította az apa a fiát. 
„Fiam — szólt az ' apa el-elcsukló 
hangon — nem igen remélem már, 
hogy megváltozol az idő folyamán 
és megtérsz. Ezúttal azonban mégis 
van hozzád egy utolsó kérésem. Ha 
engem már kikisértek innen a csen
des temetőbe, ígérd meg, hogy eb
ben a szobában, ahol én nemsokára 
visszaadom lelkemet a teremtő Is
tennek, naponként egy-egy rövid 
szakaszt olvasol a bibliából. Csak 
egy esztendőn át, csak 365 napig, 
azután tégy, amit akarsz.“

A temetés utáni első napon kivá
laszt a fiú egy rövidke zsoltárt a 
bibliából. így tesz a második és har
madik napon is. Később azonban 
már mindig hosszabb és hosszabb 
szakaszt választ ki magának és ol
vassa nagy lelki gyönyörűséggel. 
Ahogy közeledik a 365-dik nap felé, 
már imádkozik.

Mielőtt azonban a maga teljessé
gében eleget tudott volna tenni a 
gyermeki fogadalomnak, kiütött a 
törtelmes világháború. Elrendelték az 
általános mozgósítást, neki is menni

kellett. Csakhamar az első tűzvonalba 
került, ahol is Istenbe vetett erős 
hittel fényesen állotta meg helyét. 
Az első csendesebb, nyugodtabb 
napon azután levelet irt szegény 
özvegy édes anyjának: „Mindeddig 
megsegített az Ú r! Golyó záporban, 
srapnell tűzben, midőn lelkem haza 
felé száll, csak egy kérésem van 
jó anyám: küldd el nékem a szent 
bibliát.“

#
Körülbelül 100 évvel ezelőtt a 

nagy francia gondolkodó és isten
tagadó Voltaire, Párisban egy ház
ban azt a nagy kijelentést tette, 
hogy száz év múlva a biblia, mint 
ismeretlen könyv, legfeljebb a régi
ség gyűjteményben lesz feltalálható, 
ahol is mint egy letűnt nemzedék szel
lemi gyengeségének bizonyítékát 
fogják mutogatni. Ma Párisban ebben 
a házban székel a brit és külföldi 
biblia társaság, mely innét százezré
vel szállítja a harcvonalba induló 
katonák részére a bibliákat.

*
Egy katonai tartalék kórházban 

történt. Az egyik teremben kétsébe- 
esetten hányja-veti magát a beteg 
ágyon egy súlyosan sebesült altiszt. 
Egyszer csak nyilik az ajtó s Krisz
tusnak egy szelíd lelkű szolgája lép 
be rajta, s részvevő szívvel közele
dik a súlyosan sebesült hős ágyához.

— Amit maga nekem — Tisztelendő 
úr — mondani akar, aztr-én már jól 
tudom — szólalt meg a beteg — én 
egyébként is felekezetnélküli vagyok. 
A civil életben Kantot (leghíresebb 
német filozófus) tanulmányoztam; 
az az én emberem.

— Nagyon jól van — feleli a lel
kész — akkor mi ketten legalább 
Kantról is beszélgethetünk. És mit 
olvasott Kantról?

— A tiszta ész bírálatát.. .
— Természetesen akkor Kantnak 

„a gyakorlati ész bírálata“ című mű
vét is ismeri. . . ?

— Ezt nem olvastam. Irt Kant 
ilyen című könyvet is ? ...

— Óh igen és még hozzá nagyon 
tanulságos dolog mind, ami benne 
van. Itt van például Kantnak egy 
arany mondása belőle: „Minden em
ber úgy éljen, ahogy szeretné, hogy 
mások éljenek.“ Elmondhatja ön ezt 
magáról nyugodt lelkiismerettel, ked
ves barátom ?

— Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy igen, válaszol az altiszt csen
des hangon.

— Akkor Kanttal — feleié a lel
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kész — aki pedig nagyon erkölcsös 
életet élt, nem fog találkozhatni odaát.

Három nappal később ismét meglá
togatja a lelkész a sebesült hősöket. 
A teremben azonban ezúttal néma 
köszöntéssel haladt el a súlyosan 
sebesült altiszt ágya mellett.
„ — Hozzám nem fárad el lelki 

atyám ?. . .  sóhajt fel a beteg .. .
— Magának nincs már mondani va

lóm, maga úgyis mindent tud.
— Óh jöjjön csak kérem, azóta, 

hogy itt volt, nem tudtam aludni. Ér
zem, meg kell halnom s valami úgy 
bánt, valamitől úgy félek, mint még 
soha. Könyörüljön rajtam.

Pedig, édes jó barátom, — szólal 
meg a lelkész — ne féljen semmitől, 
ahogy Kant is mondotta: Ha szinte 
a halál árnyékának völgyében járok 
is, nem félek, mert te velem vagy. 
— (Kant ugyanis azt mondotta a 23-dik 
zsoltárról, hogy a sok ezer könyv 
közül, melyet végig olvasott, ez tudta 
őt egyedül megvigasztalni.)

— Kant? kérdi el-el csukló hangon 
az altiszt.. .  És hol van megírva, 
nem kaphatnám én meg azt a könyvet ?

— Óh igen, itt van! S a lelkész át
nyújtja a bibliát.

Másnap jelentik a lelkésznek: a 
sebesült altiszt bibliával a kezében, 
nyugodtan kilehelte lelkét. Utolsó 
szava a zsoltáros dalnok hitvallása 
volt: Ha a halál árnyékának a völ
gyében járok is, nem félek, mert te 
velem vagy 1

A hadakozó nagyhatalmak.
Irta: Kapi Béla.

III. Anglia.
A nagyhatalmak mostani elhelyezke

désében Anglia az egyetlen nagyhata
lom, melyet külső és belső körülmé
nyei a nagyhatalmi állás betöltésére 
képesítenek. Nagyszerű fekvése a 
legalkalmasabb természeti határokkal 
látja el. Minden oldalról tenger veszi 
körül, úgyhogy méltán nevezik „szi
get-országnak.“ Óriási kiterjedésű 
gyarmatországai messze túlszárnyal
ják az anyaországot. Ellátják minden 
terménnyel, érccel, szénnel, fűszerrel, 
úgyhogy magában is erősnek érzi

magát. Népe egységes, egy nyelvet 
beszélő nép. Az anyaország lakosainak 
száma 47 millió, de az összes angol 
alattvalók száma meghaladja a 438 
milliót. Az angol nyelv 125 millió 
embernek anyanyelve s 550 millió 
ember használja és érti. De a nyelven 
kívül, hatalmas, összetartó erő van 
az egységes nemzeti érzésben. Az 
angol büszke hazájára, büszke arra, 
hogy ő a nagy angol nemzethez tar
tozik. Lelket eltölti az a tudat, hogy 
nemzete nagy feladatokat töltött be 
a világtörténelemben, sokat tett az 
emberiség javáért és meg van győ
ződve arról, hogy még nagy hivatás 
vár rá a jövendőben is.

Az ország földjének csak kisebb 
része áll művelés alatt. A lakosok 
nagy része iparral foglalkozik, csak 
kicsiny része földmívelő. A föld a 
lakosok V3-ad részét képes eltartani, 
így tehát természetes is, hogy a la
kosság zöme az ipari pályához for
dul. Még természetesebbé teszi ezt 
az a körülmény, hogy az ország 
hegyei rendkívül gazdagok érc- és 
szénbányákban A természet ezen 
gazdagsága Angolországot természet
szerűleg ipari állammá teszi. Érde
kesek a lakosságnak a különböző 
foglalkozások közt megoszlásra vo
natkozó számadatok. Bányászattal 
(1901 évi adat) 805,185 ember. Ezek 
közül 643,654 szén- és palabányában, 
17,027 vasbányában, 72,336 kőbá
nyában dolgozik. Halászattal 300,000 
ember foglalkozik. Szövő és fonóipar
ral 1.155,397, pamutiparral 534,743, 
fémiparral 1.237,196 ember keresi 
meg kenyerét.

Angolországot kedvező fekvése 
lassanként egész Európa kereskedő
jévé tette. Nagykiterjedésü gyarmatai, 
meg biztos tengeri hatalma kiváltságos 
állást biztosítottak neki a többi nem
zet sorában. Volt szorgalma, kitartása, 
tudása, volt egy nagy adag önzése 
is, minden alkalmat megragadott és 
könyörtelenül kihasznált a maga elő
nyére és erősítésére. így azután nem 
csoda, hogy hatalma növekedett s a 
fényesen csillogó tengeri útakon öm
lött az arany és a sok-sok pénz a 
kiválasztott országba.

A nemzet benső élete is elég nyu
godt. Nincsenek szélső irányok, nin

csen örökös küzdelem. Az utolsó 
években voltak ugyan nagy sztrájkok 
és egyéb zavargások. A szegény, 
földnélküli nép -nyomora s az előke
lők gazdagsága és tékozló életmódja 
közt is jobban kiéleződött az ellentét. 
De ügyes angol politikával s a nyo
mort enyhítő törvényes intézkedések
kel sokat segítettek ezeken a bajokon 
is. Ezek közül az intézkedések közül 
csak azt az egyet említjük, mely a 
szegényügy ellátását a községek kö
telességei közé sorozza. Az 1908-ban 
hozott törvény szerint: minden va
gyontalan, 70 éven felüli öreg ember 
nyugdíjat kap és pedig hetenként 5 
schillinget, havonként mintegy 25 
koronát. Szépek azok az adatok, 
melyek a szegényekről és nyomoré
kokról való gondoskodást tárják fel. 
1908 bán 51,424nyomorékról, 236.349 
szegényről gondoskodtak; kórházba 
helyeztek 89,547 embert. Pénzsegélyt 
kapott 68,638 nyomorék és 483,454 
szegény. Ébben és más intézkedések
ben is irigyelhetjük Angliát 1

Ami a politikáját illeti, kevés nem
zet dicsekedhetik azzal, amivel az 
angol dicsekedhetik. Azzal tudniillik, 
hogy elejétől fogva, határozott terv 
szerint, tudatosan törekszik nemzeti 
álmainak megvalósítására. Teljesen ő 
akarja uralni a tengert. Minden ve- 
télytársát le akarja gyűrni. Jól tudja, 
hogy ha tengeri hatalmát elveszíti, 
akkor ezzel együtt elveszítette világha
talmi állását, gazdagságát s gyarmatai 
nagy részét. Ezért az egymásután 
következő történelmi korszakokban 
legyőzte Spanyolországot, Hollandiát, 
Franciaországot. De sohasem elégedett 
meg az európai vetélytársak legyő
zésével, hanem mindig újabb és újabb 
gyarmatot hódított a régiek közé. 
Mindegyik világrészre kiterjesztette 
hatalmát, úgyhogy jelenleg valóság
gal szédítő birodalmat egyesít magá
ban Nagybritánnia.

Az ember első pillanatban nem is 
érti, hogy tulajdonképpen micsoda 
érdek sodorhatta bele ebbe a rette
netes világháborúba Angliát ? Azaz, 
tulajdonképpen nem is így kell ma
gunkat kifejezni. Mert hiszen, Anglia 
nemcsak beleavatkozott a világhábo
rúba, hanem egyenesen ő csinálta, ő 
okozta a világháborút. Ha az angol

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

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez
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nem áll a francia mellé, akkor az 
egyedül nem mer megindulni a né
metek ellen. Ha hiányzik a francia 
segítség, akkor az orosz is jól meg
gondolja, hogy vájjon odaálljon-e a 
kicsiny Szerbia mellé s fedezze-e an
nak nemzetünk egységét megbontó 
törekvéseit. Az azóta kiadott hivata
los okmányok is világosan mutatják, 
hogy a világháború megindulásáért 
Angliát terheli a nagy felelőség.

Dehát mit akar tulajdonképpen 
Anglia ? Ki bántotta birodalmát, ki 
veszélyezteti létét, hogy kénytelen a 
világra zúdítani egy rettenetes világ
háború minden borzalmát ?

Anglia érthetetlen beavatkozását 
nem indokolja valamely nemzeti érdek 
jogos védelme. Hiszen senkise bán
totta Angliát. Az is csak nevetséges 
mese, amire ő hivatkozott, hogy az 
kényszerítette kezébe a fegyvert, mert 
Németország Belgiumon át vonult 
francia földre s igy megsértette Bel
gium semlegességét. A háború meg
indulásakor az angol közvélemény 
nagyon lázongott a háború ellen. Egy 
angol tudós nyilt kérdéseket intézett 
a kormányhoz s ezek között felvette 
a kérdést: vájjon Anglia Franciaor
szág ellen fordult volna-e akkor, ha 
az megelőzi Németországot s Belgium 
semlegességének megsértésével be
vonult volna Németországba ? De tu
lajdonképpen felesleges volt a kérdés 
felvetése, mert azóta kiderült, hogy 
még mielőtt német csapatok belga 
földre léptek, a franciák seregeket 
szállítottak Belgiumba. Tehát Belgium 
semlegességét a franciák sértették 
meg először. Azóta a németek egy 
elfoglalt belga levéltárban megtalál
ták azt az 1906-ban kelt angol, fran
cia, orosz és belga megállapodást, 
mely egy esetleges francia német há
ború esetén a belga földet jelöli ki a 
hadműveletek teréül. Még néhány adat 
megvilágítja azt az igazságot, hogy 
Anglia csak ürügyül használta Belgium 
semlegességének megsértését. Mikor 
egész Európa felett vészthozón le
begett a világháború veszedelme, a 
német nagykövet kérdést intézett az 
angol külügyminiszterhez, hogy vájjon 
beleavatkozik-e Anglia a háborúba 
akkor is, ha Belgium semlegességét 
Németország megóvja? De az angol 
külügyminiszter nem adott határozott 
választ. Éppen így nem foglalta pon
tokba azokat a feltételeket, melyek 
mellett semlegességét biztosítja. Pe
dig Németország kijelentette Angliá
nak, hogy Belgium és Franciaország 
területi épségét nem sérti meg. Tehát 
nem igaz, hogy a nagy Anglia a ki

csiny, semlegességében megsértett Bel
gium védelmére fogott fegyvert. A tör
ténelem sok példával bizonyítja, hogy 
Anglia mindig csak akkor veszi vé
delmébe a kisebb államokat, ha ebből 
hasznot akar húzni. Most is egészen 
más körülményekben kell keresnünk 
az angol beavatkozás magyarázatát.

Anglia beavatkozását az irigy, kal
már szellem hatalomra jutása magya
rázza. Félténykedett Németországra. 
Megfélemlítette ennek a szorgalmas, 
törekvő népnek előmenetele. Eddig 
ő volt az ipari élet koronázatlan ura. 
Most érezte, hogy uralmát meg kell 
osztania a némettel. Ezt nem tudta 
elviselni.

Minden sok beszédnél jobban meg
világítjuk a helyzetet, ha a két álla
mot egymást mellé helyezzük. Azt 
úgyis tudjuk, hogy mezőgazdaság 
tekintetében Németország nagy előny
ben volt Anglia felett. Ennek az 
előnynek a nagyságát a következő 
számok mutatják: Németországban 
1912-ben volt 20 millió szarvasmarha, 
Angliában 7 millió; Németországban 
22 millió sertés, Angliában 21h  mil
lió ; Németországban termett 4%  m. 
tonna búza, Angliában 1 x/2; Német
országban llVa m. tonna rozs; An
gliában alig számbavehető. Német
ország megművelt földje 35 m. hek
tár volt, Angliáé 13- m. hektár. Ha 
mindezt tekintetbe vesszük, úgy 
természetesnek találjuk, hogy Anglia 
mezőgazdasági bevitele 50%-kal emel
kedett.

Ez maga még nem rejt magában 
Angliára veszedelmet. Végtére is 
Anglia kimondottan ipari állam. De 
bajt látott Anglia abban, hogy az 
ipari téren is veszedelmes vetélytár- 
sára akadt a németekben. Mert Né
metország egyik főereje éppen abban 
van, hogy nem merül ki egyoldalú
ságokban, hanem az erőértékesítés 
minden módját megragadja. Tökélyre 
emeli mezőgazdasági, de éppenúgy 
ipari termeléseit is. így azután An
glia egy szép napon arra ébredt, 
hogy veszedelmes versenytársa akadt 
Németországban. Beszéljenek a szá
mok. Németország gyapjuáru kivi
tele 40%-kal nagyobb, mint Angliáé. 
A többi ipari cikkekben, fém-, szén-, 
és vasiparban is oly óriási léptekkel 
haladt, hogy kivitele 1906—1912-ig 
15V2 milliárdról 2 HA milliárdra emel
kedett (33%), míg ugyanezen idő 
alatt Anglia kivitele 21% milliárdról 
csak 271A milliárdra emelkedett (25%).

Anglia elveszítette a világpiacon 
egyeduralkodói hatalmát. Ezt nem 
tudta elviselni és ezt nem tudta meg

bocsátani. A kalmár irigység, a ha
talmi féltékenykedés kezébe adta a 
fegyvert. Tehát nem a gyöngék vé
delme, hanem a saját önző érdeke, 
a saját nyerészkedési vágya. Ez 
sodorta Angliát háborúba és ez zú
dította az egész világra egy rettene
tes háború minden borzalmát.

Ezenkívül egész politikája bele 
kényszerítette Angliát a háborúba. 
Egy komoly tudós írja egyik könyvé
ben, hogy az angoloknak csak egy 
politikájuk lehet: támadó politika. 
Nem elégedhetnek meg meglévő 
birtok állományukkal, mert akkor a 
régit is elveszítik. Hozzájárul ehez, 
hogy szanaszét fekvő birtokait csakis 
akkor tudja egy egységben össze
tartani, ha tengeri nagyhatalmának 
kizárólagosságát biztosítja s meg
teremti ezeket a birodalmakat egy
mással összekötő tengeri útakat. 
Minden olyan törekvés, mely egy 
más állam tengeri hatalmát növelni 
akarja, szükségképpen beleütközik 
Anglia féltékenységébe. Németország 
saját érdekében kénytelen volt ten
geri hatalmát kiépíteni s egyszerre 
szembentalálta magát Angliával. Si
került neki Németországot elszigetelni. 
Sikerült Francia-, Oroszországot egy 
szövetségbe összehozni. Sikerült Olasz
országot rávenni, hogy szövetségesi 
hűség-esküjét megszegje. Sikerült 
egymásra uszítani a félvilágot. De ő 
maga amennyire csak lehet vissza
húzódik s engedi, hogy milliók vé- 
rezzenek Anglia érdekéért. Mert előbb- 
utóbb kiderül, hogy mindenki az 
önző pénzszekrényt, Angliát erősíti 
és gazdagítja.

Angliának ezt a csúf szerepét a 
mostani világháborúban, annál job
ban sajnáljuk, mert a nép vallásos
sága, műveltsége, tudománya nagy 
értékeket képvisel az egész emberi
ségre.

A derék anyóka.
Németből: Pulay Vilma.

Németország egy kis északi vá
roskájában nagy ünnepséget rendez
tek a közeli tó szilárd, keményre be
fagyott jegén. Mindenki eltávozott 
hazulról, csak egy öreg tehetetlen 
anyóka maradt vissza a városban. 
Házikója egy magaslaton feküdt s 
ablakából egyenest a tengerrel össze
függő tóra láthatott. Estefelé midőn 
újból a tengert szemlélte, a távolban 
egy kis felhőt vett észre az égbolto
zaton. Az öreg anyóka erre nagyon 
megijedt, mert jól tudta, mit jelent
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ez a parányi kis fehér felhő. Fiata
labb korában sokat járt a tengeren 
s jól ismerte a vihar kitörésének 
előzményeit.

Egy óra múlva ki fog törni a zi
vatar teljes erejéből s akkor mind
nyájan elvesznek, akik a jégen van
nak, gondolta magában. Hogy a kö
zelgő veszedelemre figyelmeztesse a 
tavon levőket, elkezdett hangosan 
kiáltozni. Figyelmeztető szavait azon
ban nem hallották meg. Ez alatt a 
felhő mindig nagyobb és feketébb 
lett. Még csak pár pillanat s a vihar 
kitör.

Az öreg asszony erre minden ere
jét összeszedve a hályhához vánszor- 
gott, honnét parazsat vett ki azt 
ágyába dugta. Azután igyekezett a 
szobából menekülni. A házacska pár 
pillanat múlva lángokban állott s mi
dőn a jégen levők a tűzvészt észre
vették, gyorsan a partra rohantak.

Már erősen zúgott a szélvész ko
romsötét volt az égboltozat, a jég 
recsegni kezdett. Éppen az utolsó 
ember tette lábát száraz földre, egy
szerre csak iszonyú recsegés, dübör
gés hallatszott, a jég beszakadt, 
a hullámok a part töltésén hömpö
lyögtek.

így mentette meg a szegény öreg 
asszony az egész város lakosságát. 
Feláldozta saját vagyonkáját a köz
jóért

NEHÉZ_ÓRÁK.
Könyörgés.

Atyám, űzd el bús éjszakám, 
Szép napodat derítsd reám,
S add, verjen benne gyökeret 
A hozzád való szeretet.

Szivem nyugalomért eped,
És várja segedelm edet;
Ne várj Uram, soká vele,
Mert lelkem elcsügged bele.

Gyógyítsd m eg ezt a bús szivet, 
Erősítsd meg térdeimet;
Lásd meg fáradt lelkem baját, 
Halld meg epedő sóhaját.

Méltó hozzád nem lehetek,
De amióta szenvedek:
Gyarló szolgádnak kebele 
Hittel, hálával van tele.

Homály fog be köröskörül, 
Miként ha volnék egyedül; 
Nincs oltalom nincs menedék, 
Csak egy ajtó van nyitva még.

Kegyelem ajtaja te vagy,
Óh üram, zörgetek, ne hagyj. 
El nem bocsátlak tégedet,
Míg meg nem áldasz engemet.

Isten törődik velem.
Tegnap azt kérdeztem magamtól: 

vájjon igazán áz Isten szeretetét mu
tatja-e az, hogy szenvedést bocsát 
mi reánk ? Egy egészen egyszerű 
gondolat megerősítette lelkemet. így 
okoskodtam: ha az Isten a szenve
déssel gyermekévé akar nevelni, ak
kor a szenvedés nem egyéb, mint 
törődés az én telkemmel. Azt bizo
nyítja, hogy az Isten figyelemmel 
kiséri életemet. Nem engedi, hogy a 
világ kisértései elhatalmasodjanak fe
lettem. Nem engedi, hogy belemerül
jek az önzésbe, bűnbe, hanem ő 
maga beleavatkozik életembe, meg
fogja kezemet, erős kézzel kiszakít 
környezetemből s biztos útakon vezet. 
Hogy az út tövises és szakadékos, 
az semmitsem változtat magán a sze
retetem Isten a célt nézi és nem az 
eszközt. Előtte életünk megjobbulása, 
lelkünk üdvössége a fontos és nem 
az az út, melyen vezet. Bárcsak én 
is ezért az egyetlen, legfontosabb cél
ért, felejteni tudnám sok szenvedé
semet. Bárcsak ne nézném mindig a 
tövises útat, a sötét éjszakát, az előt
tem tátongó feneketlen szakadékot, 
az útamat szegélyző romokat és sír
halmokat, hanem néznék előre, néz
nék fölfelé és látnám meg a célt, a 
miért szenvedek. Akkor talán kiérez- 
ném minden szenvedésből azt a bol
dogító gondolatot: nem vagyok el
hagyatva ! .Szerető, gondviselő, jót 
akaró lélek melegségét érzem magam 
körül. Az Isten törődik velem!

Nem jobb-e ezzel az érzéssel ván
dorolni a szenvedés útat, semmint a 
boldogság-útját járni, de azzal a tu
dattal, hogy senkisem törődik velünk ?

Találkoztam ilyen emberekkel. Ta
láltam köztük szerencséseket és sze
rencsétleneket, boldogokat és boldog
talanokat. De mindig mélyen sajnál
tam őket, mert mindig úgy éreztem, 
hogy életükből hiányzik egy meg
nyugtató szép vonás, az, hogy valaki 
törődik velük. Jönnek, mennek és 
senkise kérdezi tőlük: hova mégy ?

Csaponganak féktelen kedvteléssel, 
tapossák a törvényt, legázolják az 
erkölcsöt, a nemes érzést és senkise 
fogja meg kezüket és senkise mondja 
nekik : vigyázz! mit csinálsz ? Nincs, 
aki magára vegye szenvedésük egy 
részét. Nincs, aki örömüket megossza. 
Nincs, aki velük éljen, értük éljen, 
jövőjüket vigyázza s boldogságukért 
imádkozzék. Ha még olyan nyugodt 
lenne is ez az élet, nem kívánom és 
nem irigylem. Hidegnek érzem, üres
nek látom. A sírbolt nyirkos levegője 
dideregteti meg lelkemet, mihelyt rá
gondolok. Fázom attól a gondolattól, 
hogy ezekkel nem törődik senkisem.

Nehéz a szenvedés. De nyugodtan 
elviselek minden szenvedést, ha azt 
érzem, hogy az Isten törődik velem. 
Gyötrő fájdalmakban, nehéz lemon
dásokban az írás szava vigasztalja 
lelkemet: „hogyha dorgálás nélkül 
valók vagytok, melyben mindenek ré
szesek, akkor bizonyára korcsok vaqy- 
tok és nem fiák. Én pedig nem aka
rok elfelejtett idegen lenni, én az Is 
ten gyermeke akarok lenni. Még a 
szenvedés árán is Isten gyermeke 
akarok lenni.“ (Zsid. 12, 8.)

A magyar gazda a csatatéren.
Ezer esztendőnek előtte lovasembe

rek jöttek kelet felől. Apró mokány 
paripáik úgy futottak, mint a szellő 
s bárány bőr-süvegjük mellett sastoll 
hegyeskedett. És a krónikások meg
írták, hogy vad nép, kegyetlen, po
gány, aki a szélistennek, meg a hold
istennek áldoz paripát s a földisten
hez fohászkodik, amikor meghasad 
a folyamok hátán a jég. Ebből a 
vad, harcos, pogány nemzetségből, 
a magyarból szelíd, békességes em
bersereg lön. Egy Istent imádnak, 
s benne imádjuk azt a gondviselőt, 
aki a kalászt, a magot, az életet 
adja. Tisztelik verítékkel, szolgálják 
munkával, izmos karjuk minden 
erejével. Ds azért megmaradtak 
vitéznek, szilaj nak s amikor vesze
delemben van a föld, kifogja régi 
harcos szolgáját, a lovat az eke elől 
és arra felé küldi huszárfiait, ahon
nan ellenséges lovak nyerítése hallik. 
Hosszú ezer esztendőkön keresztül 
így volt és így lesz a jövőben is. 
A magyar katonának nincsen párja, 
kerek e világon, s a magyar katona 
a magyar gazdából, a magyar föld- 
mivesből lesz. Róluk szólnak a vitézi 
énekek, őket csodálja a nagyvilág. 
A hősi virtus, a katonavitézség benne 
piroslik a vérükben és még a ke
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mény porosz ezredek is a magyar 
bakától tanulták meg ebben a há
borúban, hogy kell szuronnyal, pus
kaagyakkal kiemelni árkából az oroszt, 
a szerbet. Csodás érzések vesznek 
erőt rajtuk, hallva a magyarnak 
vitézségét és mintha besirna hoz
zánk a szobába valami távoli ének, 
amelynek a ritmusát a magyar 
lélek szabta meg és amely úgy 
szól, hogy nincsen párja a magyar 
katonának. És ezt nemcsak mi tud
juk, hanem tudják mások is. Boro- 
evics gyalogsági tábornok, a ki a 
földetturó magyar gazdából lett ka
tonát ismeri, igy nyilatkozott róluk:

A magyar gazda, a nemzet e 
gyöngye, kiválóan harcol. Vitéz, ki- 
tartó; az időjárás viszontagságaival 
és a nélkülözésekkel szemben majd
nem érzéketlen, mindig jókedvű, en
gedelmes és ragaszkodó, mint egy 
jó gyermek. A magyar gazda öröm
mel adja oda verejtékének és véré
nek utolsó cseppjét is.

Én 36 évvel ezelőtt, Szerajevó 
ostrománál megtanultam a magyar 
gazdát becsülni, ma Tomaszow, Gro- 
dek, Przemysl és még sok más csata 
után csodálom.

Az Isten tartsa meg Magyarország 
legerősebb oszlopait: a magyar gaz
dákat 1 Boroevics, gyalogsági tábornok.

Régen tudtuk ezt az igazságot, 
tudtuk, hogy a vitéz magyar katona 
megérdemli ezt a dicsértetet, de azért 
jól esik ezt megfelelő, illetékes hely
ről hallani.

r

Oh istápoljatok ...
Derűs szemekkel ki nézi a világot,
Mélázva hallgatja a madár dalát,
Fürge lábaival ki ropja a táncot:
Nem érzi még az a mások ba já t. . ,

Hullámzó rónákon vágta a szép rendet 
Az acélos kar, mely íme, mostan reszket... 
Nem peng a sarkantyú hetykén csizmáján 
—  Mankó van helyette szegénynek lábán.

Imádni Istenét, — mely messziről hívja 
Az ájtatos hívőt —  nem hallja már ezt ő 
A hívó harangot, zsolozsmát és papot,
Oly régen hallá már e sokat szenvedő.

Arcát feléd fordítja —  volt, deli legény,
Hogy mit se lát többé? —  nem hitte azt szegény, 
\?ad népe Szerbiának megfosztá szemétől. . ,  
Oh szállj magadba ember, ilyenek könnyétől I

*•'& ; ' V

Ki vakon, ki bénán, ki hallását vesztve,
Némán jár e földön keresztre feszítve . . .
Ily hősöket ugye kedves honleányok 
Szívetek sugallja : —  Óh istápoíjátok I . . .

SARKÁN? KÁLMÁNNÁ.

K önny é s  mosoly.
Kicsiny dolgok a nagy háborúból.
Megható históriát közölnek a német 

lapok. A német hadsereg egyik tar
talékos hadnagya valahol Varsó kö
rül azt a parancsot vette, hogy gyújt
son fel egy falut. A parancsnak meg
felelően, mondja a hadnagy, öt helyen 
meggyújtatta a falut. A száraz szal
matetőkből haragos lángnyelvek csap
kodtak az égnek és mi hamarosan 
visszahúzódtunk lövőárkainkba, mert 
félő volt, hogy az oroszok, akiket 
a faluban sejtettünk, megtámadnak 
bennünket. Alig, hogy bevettük ma
gunkat állásainkba, lángtenger borí
totta el a viskókat. Esteledett. A rőt 
fény kísérteties játékkal sziporkázott 
a havon s egyszerre az egyik kato
nám elkiáltja magát: -

— Állj I Ki vagy ?
A puskák závárja megcsattant s 

lövésre készen feküdtek a legények. 
A falu végéről ugyanis egy alak kö
zeledett felénk. A tűz-világítás kísér
tetiesre növesztette alakját. Jobb kezét 
magasra tartotta, mint a ki megadja 
magát. Bal kezét védőén terjesztette 
ki, mintha félne valamitől. Tétova, 
csendes, kisértetszerű volt a járása, 
mint az alvajáróké.. A rajvonal 
ismét rászólt:

— Állj I Ki vagy ?
Az alak azonban közeledett. Már 

ki lehetett venni ruháját. Orosz gya
logos volt. Lassan, bizonytalanul 
lépkedett, mint a ki fél, hogy elvágó
dik. A mellettem álló katona célba 
vette. Visszatartottam. Láttam, hogy 
a dolog valahogyan nincs rendben. 
Két szuronyos katonát küldtem az 
oroszért, a ki ellentállás nélkül kö
vette katonáinkat. Kitűnt, hogy a 
szerencsétlen ember világtalan. Lövés 
érte a fejét és mind a két szeme 
világát kioltotta. Bekötöztük sebét, 
enni, inni kapott, cigarettát tettünk 
a szájába. És elmondotta, hogy ék
szeres Szebasztopolban. Négy gyer
meke van. Tudja, hogy soha sem 
látja meg a napot. Vigasztaltuk. Erre 
vállat vont és odavetette azt a ren
des orosz mondást, mely valóságos 
nemzeti kincse az elnyomott orosz 
millióknak:

— Nicsevo. . .  Mindegy. . .
*

Az untauglichok sorozása alkalmá
val történt, hogy a bizottság előtt 
egy vézna, horpadt mellű és minden 
tekintetben untauglichnak mutatkozó 
legény jelent meg. Elég jól volt öl

tözködve, de ruhái úgy lötyögtek 
rajta, mint a madárijesztőn. Csak 
félig vetkezett le és az orvosok már 
is intettek neki, hogy elég, ne fárad
jon, ilyen testalkattal és horpadt mel
lel nem lehet valaki katona. A fiatal-, 
ember feléjük fordította sápadt arcát 
és rájuk szegezte égő tekintetét. És 
megszólalt:

— Mondják meg doktor urak, mi
ért nem vesznek be ?

— Azért barátom, mert magának 
nagyon szűk a melle.

A fiatalember hallgatva simította 
végig magas homlokát s egy kis 
pauza után így felelt:

— Szűk a mellem ? Talán még 
elég nagy arra, hogy elférjen benne 
egy orosz golyó és elég széles arra, 
hogy elférjen rajta egy vitézségi érem ?

E felelet hallatára a tetszés moraja 
vonult végig a bizottságon. A főtörzs
orvos odalépett a sovány ifjú elé, 
megveregette a vállát, megszorította 
a kezét és harsány hangon így ki
áltott :

— Tauglich 1 Ennek a fiúnak he
lyén van a szive és nekünk ilyen 
emberekre van szükségünk. Isten 
éltesse, ifjú barátom!

A katonának bevett ifjú boldogan 
távozott. *

A kengyeli puszta Jásznagykun- 
szolnok vármegyében található s mos
tantól fogva drága jó televényén kí
vül egyébről is nevezetes. Ott sirdogál 
ugyanis, vagy vidáman gügyög, pil
lanatnyi kedve szerint, egy öklömnyi 
fiúcska, Fekete Péter derék magyar 
béresnek a csöp gyereke, akit nem 
hívnak másképpen, mint Fekete Hin- 
denburg. A Hindenburg név ezúttal 
a jól ismert Károly, István, György 
avagy éppen a Péter nevet pótolja 
sajátságos módon, a kengyeli béres 
nagy, makacs akaratának eredménye
képpen. Mivelhogy Hindenburg tá
bornagy neve és dicsősége elhatott 
Fekete Péter házatájára is, az alföldi 
magyar roppant tisztelője lett a né
met hadvezérnek, noha bizonyos, hogy 
annakelőtte nem volt túlságos véle
ménnyel a német vitézségről. Annál 
inkább belekáprázott a szeme a nagy 
oroszgyuró nevének a ragyogásába s 
mert éppen most született gyereke, 
még pedig flu, elhatározta, hogy Hin- 
denburgnak keresztelteti a legénykét 
a pappal. Ilyetén nyakas elszánással 
állított be a minap a törökszentmiklósi 
parókiára s előadta sajátságos ké
relmét a plébánosnak.

— De, édes fiam, ilyen keresztne
vet nem ismér a kalendárium, sem



1915. június 13. HARANGSZÓ.

ilyen szentet az anyaszentegyház — 
magyarázta a pap Fekete Péternek. 
— Tiszteség a nagy német vezérnek, 
de a ,neve sehogysem alkalmas a — 
kefesztelésre.

Ámde Fekete, Rétér tiem azoktól 
származott, akinek hajlítható az aka
ratuk. Ő is megmaradt a magáénál 
és bizony a plébánosnak kellett en
gednie. Ilyenformán esett az, hogy 
Bagi földesur kengyeli pusztáján ma
gyar név lett a nagy német vezér 
diadalmas nevéből. . .

*

Ez is ilyenféie történet. Borovszki 
András hernádtihanyi földmivest, aki 
valahol északon szolgálja a hazát, 
meglátogatta a felesége. A menyecske 
a harctéren egészséges fiúgyermek
nek adott életet. Ejnye, ejnye, bizony 
furcsa dolog ! Ilyesmivel nem szoktak 
a harctéren vesződni! De hát azért 
se baj! A katonák egy távolabbi kis 
városkából tudós asszonyt hoztak és 
bejelentették a furcsa esetet a pa
rancsnoknak. A századparancsnok 
jelentést tett Hadfy Imre hadosztály- 
parancsnoknak és egyúttal fölkérte a 
keresztapaságra, ki e megtisztelést el 
is vállalta. így a kis Borovszki fiút, 
aki a keresztségben Imre, Ferenc 
József, Vilmos nevet kapott, maga a 
tábornok úr tartotta keresztvíz alá. 
Alighanem az ágyúk is dörögtek, mi
kor keresztelték!

A világháború eseményei.
Seregeink páratlan vitézsége min

den akadályt leküzdő kitartása, kiváló 
sztratégiai képzettsége s lelkesült 
hangulata meghozta a lefolyt hét 
legszebb hadieseményét: Przemysl 
várának visszafoglalását, jeléül annak, 
hogy nem ijedünk meg legerősebb 
s legveszedelmesebb ellenségünktől 
sem, hanem útját álljuk, szembeszál- 
lunk vele s nem engedünk, míg ere
jét meg nem törjük, az országból 
ki nem kergetjük. Hadd lássák a 
többiek, mi sors vár itt nálunk a 
rabló hadjáratok rendezőire és vité
zeire.

Küzdelem az oroszok ellen.
Május végén kezdtek seregeink 

Galíciában, a Szán folyó keleti part
ján előrenyomulni. 26-án megkezdő
dött Przemysl bombázása. Ugyanak
kor a Dnyeszter mellett is előretör
tek hadaink. Néhány nap múlva 
Przemysl körül hevesebbé vált a 
harc. Vitéz seregeink megszállották

a várhoz vezető legfontosabb utakat. 
Majd megkezdődött a vár ostroma. 
Külső érődéi csakhamar elestek. A 
várra június 3-án kora reggel került 
sor. Észak felől a német, délnyu
gat felől a, magyar és osztrák csa
patok támadtak. Rövid küzdelem 
után a bátorságát és hitét vesztett 
or ĵsz tömeg megindult s a nyitva 
maradt keleti oldalon menekülve 
hagyta el a várt. Vitéz seregeink 
nem törődve fáradalmaikkal, sem az 
eddig elért eredménnyel, üldözőbe 
vették a megfutamodott ellenséget, 
mely útját a Dnyeszter felé vette. 
Március 22 én vesztettük el Przemysl 
várát. Öt hónapig hiába viaskodott 
érte az óriási orosz haderő. Nem 
boldogult vele. Kapuit nem az ellen
ség fegyvere, hanem az éhség nyi
totta meg. A bevonuló orosz sereg 
tisztelettel hajolt meg vitéz katonáink 
előtt. Június harmadikának hajnalán 
a magyar, osztrák és német csapa
tok hősi bátorsága s ritka katonai 
ereje törte be a vár kapuit. Az el
lenség futva futott, amerre futhatott. 
Seregünk hősiesen üldözte őketsjúnius 
1—7-ig 33.800 orosz került fogságba. 
Ez a különbség Premysl akkori és 
mostani eleste között. „A világtörté
nelem — mondja egyik napilapunk 
— egymás mellé fogja állítani ezt a 
két dátumot, ezt a két tényt és Ítélni 
fog, mert a világtörténelem a világ
ítóiét.“ A vár elfoglalása után a né
met hadak keletre és északkeletre 
rontottak előre, hogy megtörjék a 
menekülő orosz hadak utóvédjeit. 
Az orosz centrumot Medikától Mosz- 
tyekáig szorították vissza. A magyar 
és osztrák csapatok dél felé siettek 
s áttörték az oroszok védelmi vonalát. 
A sztryji vonalon Linsingen űzi-hajtja 
az ellenséget észak felé. Lengyelor
szágban a németek megtámadták az 
orosz hadállásokat. Nincs menekvés. 
A tragédia utolsó felvonása követ
kezik.

Az olasz harctéren

nevesetesebb esemény nem fordult 
elő. Úgy látszik, az olasz hadvezé
reket gondolkodóba ejti a milliós orosz 
hadsereg tragikus sorsa. Az olasz 
csapatok elérték a tiroli és karintiai 
határt. Itt-ott voltak kisebb csatározá
sok. Karfreit-tói keletre és a Lava- 
rone-fensikon vereséget szenvedtek 
az olaszok. A tiroli hadsereg fővezé
révé Danklt nevezte ki a király. A 
tiroliak önkéntes csapatába tizenkét- 
ezeren jelentkeztek, köztük 1500 olyan, 
aki 65 éves már elmúlt.

24?.

Küzdelem a franciák és angolok ellen.

A nyugati harctéren csak kisebb 
csatározások fordultak elő. A múlt 
hó végén az ellenség uj támadást 
indított a németek ellen. Célja az 
volt, hogy ezek frontját áttörje. A 
támadás azonban nem sikerült. A 
rajnai és bajor ezredek Arras és 
Neuville között megverték. Ypernt a 
németek mindjobban körülzárják.

Angliát folyton nyugtalanítják a 
zeppelinek londoni látogatásai. Eddig 
azt hitték, hogy az angol fővárost 
nem érheti semmi baj. Most már 
kénytelenek e boldogító tudatról le
mondani, valamint arról is,* hogy az 
angol tengeri erő legyőzhetetlen. A 
múlt héten megint két nagy hadiha
jót sülyesztettek el a német búvár
hajók.

Küzdelem a Dardanellákért.
Az ántánt hatalmasságai a Darda

nelláknál tehetetlen bábok. Hiábavaló 
minden erőlködésük. Nincs szeren
cséjük sem a vizen, sem a szárazon. 
Május 30-án Ariburu táján támadták 
meg az angolok és franciák a törö
köket, de véres vereséget szenvedtek. 
Époly sikertelen volt a centrumban 
való támadásuk.

Egyéb hírek.
Az oroszok vesztesége májusban: 

NyementőJ keletre 24.700 fogoly, 16 
ágyú, 47 géppuska; a Nyemen és a 
Pilica közt 6943 fogoly, 11 géppuska 
és egy légi járómű. — Június 4-én 
s 5-én a német léghajók megtámad
ták Harvich angol várost nem mesz- 
sze a Temze torkolatától, hogy a 
kikötő- és flotta-telepet, valamint a 
vasúti állomást bombázzák. — A 
franciaországi harctereken nagy a 
pusztulás a színes ezredeklen. Ypern 
mellett kilencezer embert vesztettek 
a színesek. A nép irtózik a színes 
sebesültektől és halottaktól, főképen 
azért, mert sok közöttük az undort 
keltő járvány. Hogy a színesek nem 
szívesen harcolnak Európában, mu
tatja gyakori lázadásuk. A szenegáli 
szerecsenek nem rég megtagadták 
az engedelmességet. Elrettentő pél
dául egy fél századot a franciák 
agyonlőttek.

A HARANGSZÓ terjesztésére be
gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk* a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban 1
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A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
A zalaszentgróti evang. gyülekezetben 

Molnár Esztike és Vilma, és Adorján Em- 
muska a Galíciából hazánkba menekült 
evangélikus hitrokonaink részére a követ
kező adományokat gyűjtötték : Molnár Esz
tike és Vilma 1'20 K, Hermán János, Már
kus Lajos Adorján Ferenc, Kiss Józsefné 
1—1 K, Kovács Zsigmondné 60 f, Németh 
Kálmán, Takács Teréz, Szűcs Imre, Hern- 
stein József izr. 50—50 f, Frankovics Fe
renc, Péter József, Vattay Jenő, Vattay Dé
nes, özv. Simán Ferencné, Gaál Józsefné rk. 
Futácsi Györgyné 40—40 f, Jobbágyi József, 
Sztrókayné, Fodor Lajosné, Mejlinger Er
zsébet, Mejlinger Józsefné 30—30 f, ifj. 
Kovács Zsiga, Földvári Józsefné, Vendi 
Rózsi, Kákosy, Németh Emil, Schneider Já- 
nosné, Kiss Sándorné rk., Kiszling Lajosné, 
Fodor Sándorné, Baráth Lajosné, Korok- 
nyainé, Kertész Zsigmondné, Tóth Sán
dorné, Simánn Istvánné, özv. Sinkó Ist
vánná 20—20 f, Papp Mihály, Szabó József, 
Krenn Rezső rk., Sterlek Tamásné 10—10 f.

A  galíciai m enekültek részére újabban 
adakoztak: Bókon Erzsébet Csönge 1 K, 
Németh János Bana 5 K, Zalagalsai nőegy
let s a kisberzsenyi hívek adománya 23 K.

Pünkösdi üzenetre utólag még a mer- 
sei ev. hívek küldtek 2 koronát. 25 példányt 
elküldöttünk kórházba.

Lelkészbeiktatás. A gyülekezet és a 
távoli vidék nagy érdeklődése mellett iktatta 
hivatalába Varga Gyula kemesaljai esperes, 
a vassimonyi gyülekezet új lelkészét, Mód 
Aladárt. A lélekemelő beiktató beszéd után 
az új lelkész tarto tt szívhez szóló prédi
kációt. Mint a gyülekezet hálájának és ra
gaszkodásának szép bizonyságát megem
lítjük, hogy Mód Aladárral a harmadik 
nemzedék foglalja el a buzgó gyülekezet 
lelkészi állását. Az uj pap elődei voltak: 
öregapja, Mód Mihály, kit követett az uj 
pap édesapja, Mód Lénárd. Midőn 38 esz
tendei munkálkodás után az ősz lelkipásztor 
nyugalomba vonult, a gyülekezet bizalma 
a fiút állította az öregapa és apa helyére. 
A jó Isten vezesse és segítse az ifjú lelkészt 
elődei nyomdokain!

Lelkészválasztás. A zajagalsai gyüle
kezet Zsirai Lajos nagyvázsonyi lelkészt 
választotta meg lelkészének. — A veszprémi 
gyülekezet is betöltötte megüresedett lel
készi állását s egyhangú bizalommal Ló- 
rántffy Pétert választotta meg. A jó Isten 
erősítse meg az elhívott szolgák m unkáját!

A felpéczi ev. gyülekezet hívei meg
értvén a kor intő szavát, a háború kitö
rése óta, a bevonultak családjai részére 
72-50 K, a sebesültek részére 112.90 K, 
imakönyvekre s vallásos iratokra 74 44 K, 
hadifoglyok segélyezésére 92 K, adakoztak. 
Természetbeni adományokban, a hósapkák
tól eltekintve befolyt 20 vánkos, 35 lepedő, 
58 törölköző, 40 ing, 70 darab külömböző 
fehérnemű.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

I t t h o n r ó l .
Az ellenzéki vezérek a királynál. A

király Apponyi, Andrássy és Zichy ellen
zéki vezéreket kihallgatáson fogadta. A ve
zérek nyilatkozata szerint a király a nem
zet közhangulatáról tájékozódott. A király 
egészségi állapotát mindannyian kitűnőnek 
mondják.

Gróf Károlyi Mihály szakaszvezető.
Gróf Károlyi Mihály, a függetlenségi párt 
elnöke, a képviselöház ülésszakánnk bere
kesztése után, múlt hét végén ismét be
rukkolt szolgálatra az 1. honvéd huszárez
redhez, ahol szakaszvezetővé léptették elő.

Megjavul a tábori postacsomagfor- 
galom. Legközelebb ismét nagyobb mér
tékben teszik lehetővé a tábori postacso
mag küldését. A közlekedési vonalak meg
javításával a tábori postaforgalom is fől- 
lendül és a csomagok fölvételeinek és 
továbbításának egyik nagy akadálya meg
szűnik. A meleg időjárásra való tekintettel 
élelmiszerek küldését nem engedélyezik, 
ahelyett azt ajánlják a közönségnek, hogy 
toalettszereket, szappant, izzadás elleni po
rokat, hűsítő pasztillákat, szúnyoghálót, 
tüllt és dohányfélét küldjön a hadbavonul- 
taknak. A postaforgalom megkönnyítéséről 
esetről-esetre hirdetéssel fogják értesíteni 
a közönséget.

A második hadikölcsönre szép ered
ménnyel folytak a jegyzések. Úgy halljuk, 
hogy az eredmény meghaladja az első hadi- 
kölcsön eredményét. Vártuk is ezt a szép 
eredményt I Vártuk, hogy magyar népeink 
lelkesedéssel, áldozatkézséggel siet hazája 
védelmére, örül a lelkünk, hogy nem csa
lódtunk. A sok millió között azonban azok 
a kisebb hadikölcsönjegyzéseknek örülünk 
leginkább, melyek a szegény emberek meg
takarítottpénzecskéjét mozgatták meg. A sok 
közül ime egy példa. Koltai Vidos Benő föld- 
birtokos merseváti urodalmi cselédségéből a 
következők jegyezték megtakarított pénzü
ket a külsőváti postahivatalnál hadiköl
csönre : Kelemen Sándor 800 K, Pirka Fe
renc 300 K, Csóka Imre, Józsa Dániel, Or
bán József, 100—100 K. Ezenkívül a 
merseváti evangélikus fiók gyülekezet 300 
koronát jegyzett.

A  n a g y v i l á g b ó l .
A görög király állapota komolyra for

dult. Megoperálták.
Edison a háborúról Edison, a világhírű 

föltaláló, a kit az amerikai lapok a nagy 
varázsló néven szeretnek emlegetni, egy 
amerikai újságíróval elbeszélgetett a hábo
rúról és megkísérelte a jövőt néhány vo
nással megrajzolni. Az 1914. év, mondotta, 
nagy csapást mért a civilizációra, művé
szetre és tudományra, azonban a civilizáció 
hamar ki fogja heverni, mihelyt a háború 
véget ér.

— Mikor lesz vége ? — kérdezte az új
ságíró.

— -Félek, hogy két éven belül alig. Az

uj háború arra tanította meg az emberisé
get, hogy az emberölés tudományos dolog. 
A rombolás eszközeinek tökéletessége és 
a tervek kidolgozottsága mellett a háború 
belenyúlhat a végtelenségbe. A háború most 
nem ta rt 30 évig, de harminc hónapig el- 
huzódhatik, bár én a magam részéröl kö- 
nyörgök, hogy minél előbb vége legyen. 
Nagy fontosságot szerzett magának a há
borúban a búvárhajó. Bár nem szüntettük 
meg a dreadnoughtot, értékét mégis csök
kentették. De én azt hiszem, hogy Anglia 
olyan hajókat fog építeni, melyek védettek 
lesznek a torpedók és búvárhajók táma
dásaitól. A robbanás erejét a hajó belső 
szerkezetével csökkenteni lehet, s azt hiszem, 
hogy a szövetségesek most arra fognak 
törekedni, hogy ilyen hajókat építsenek.

— Életem alaptörvénye a munka, mon
dotta. Ennek a törvénynek követésében 
engem nem tud megakadályozni a pénz- 
veszteség. Semmi olyan nem égett el, a 
mit ú jra föl nem lehetne építeni. Az épü
letek olyan gyorsan fognak felépülni, hogy 
rekordot érek el velük. Milyen kicsinynek 
tűnik föl az én veszteségem és az én gon
dom ebben az időben Ha a lövőárkokban 
küzdő müliókra gondolok, megsemmisül 
az egyes ember minden gondja az emberi
ség gondja mellett. Meglepett, hogy az 
amerikaiak milyen gyöngeszívüek lettek a 
háború miatt, mert kereskedelmük pang. 
Ez azonban nem áll. De el lehetünk készülve, 
hogy az ipar és kereskedelem a háború 
után csodálatos lendületet vesz föl s kár
pótol minden kárért.

A H a ra n g szó  perselye.
A HARA NG SZÓ  te r je s z té s é re  (kór

házba küldendő példányokra) eddig befolyt 
316 kor. 98 fill. Újabban adakoztak özv. 
Faluba Andorné Várgede 1 K, Sztik Gusz
táv ev. lelkész Felsőpetény 60 HU., Balikó 
Mihály ev. tanító Rábaszenttamás 2 K, 
Jobbágyi Károlyné Rábaszenttamás 2 K, 
Jobbágyi Károlyné Rábapüspöki 1 K, özv. 
Fischer Jánosné Misérd 1 K, Mátis István 
Sopron 30 fill., Tóth Józsefné Körmend 1 K, 
özv. Kakas Istvánné Devecser 2-50 koronát 
Öszszesen 326 38 K .

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

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

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

Június 13. vasárnap, Bírák 16, 15—22.
ff 14. hétfő, 16, 23—31.
f f 15. kedd, Rúth 1, 1—14.
f f 16. szerda, n 1. 1—14—22.
n 17. csütört., » 2, 1—14.
» 18. péntek, V 2, 15—23.

19. szombat, f f 3.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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T A R T A L O M :  H o rv á th  L a jo s :  Elmentél- jó anyám. (Vers.) — E n d re ffy  J á n o s :  Diadalérzés. — K a p i  B é la :  Eev marék virágszirom. 
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órák. G ero k — M a d á r : A szivárvány. (Vers.) kb. Mindenek. — A világháború eseményei. — Levelek a harcmezőről. — Ország-Világ.

Elmentél jó anyám.
Elmentél jó anyám, itt hagytad gyertnekid, 
hiába hullanak utánad könnyeik,
Nem térsz többé vissza.

Itt hagytad házad, melynek lelke voltál, 
A kis gazdaságot, hol annyit fáradtál 
Féltett gyermekidért.

Nem láttam, de tudom, nehéz volt halálod, 
Három fiadtól is búcsú nélkül válnod, 
Kiket úgy szerettél.

Kettő a harctéren, én meg itt betegen, 
Imádkoztunk érted forrón és melegen, 
Mégis halnod kellett.

Immár alszol anyám, nem ébredsz föl
[többet,

Sok gondtól és bajtól elcsigázott tested 
Örökre elpihent.

De lelked odafent Jézusom kezében, 
Emléked idelent szerettid szívében 
Örökké élni fog,

H O R V A T H  L A J O S .

D  ia d a lé r z é s .
Irta: Endreffy János.

1 Kor. 15, 57: De 
hála az Istennek, aki 
a diadalmat adja ne
künk a mi Urunk Jé
zus Krisztus által.

A diadalérzés nem hétköznapi érzés. 
Tele van ünnepivel, örömmel és fen
ségessel. A diadalérzésben elnémul 
bennünk, ami közönséges és alant
járó, hogy helyet adjon a nemes és 
boldogító kitöréseknek. A diadalérzés 
csupa emelkedettség, erő és tűz, mely 
úgy elharapódzik a lelkeken, mint 
szélben a tűzvihar. — Örökre felejt
hetetlen marad előttem az a csodás 
élmény, melyet Drinápoly elestekor 
tapasztaltunk. A balkán háború leg
kiemelkedőbb csúcsai közé tartozik. 
Nemcsak azért, mert rokonszenvez
tünk a rokonszenves bulgárokkal s 
kalapot emeltünk becsületes odaadá
suk előtt, hanem mert tényleg fensé
ges lehetett az a jelenet, mikor az 
emberfölötti erővel végrehajtott vár
ostrom után, a rongyos, füstös ala
kok, az oroszlánszívű bulgárok be
vonultak az égő, rommá lőtt városba

s a félholtak újjáéledtek, a betegek 
majd szétpattantak az egészségtől a 
csodás varázsú diadalérzésben, amint 
ott lépkedtek a füstös falak között 
fekete lángnyelvekben és a katona
banda húzta a bulgár himnuszt I. . .  
Emberfölötti érzések lehettek ott a 
keblekben ! Talán könnyek sem gördül
tek el a meghatottságtól, mert a túlfe
szített lelki háborgásra már a könny 
is kevés. A könnyön túli érzéseknek 
csak a némaság és önkivület a kife
jezője. Úgy mondja a régi történet
— hol van megírva már nem tudom
— hogy egy egyptomi királyt ellenségei 
arra Ítélték, hogy saját szemei lát
tára becstelenítették és ölték meg 
nejét és lányait. Tajtékzó dühhel les
ték a kínzók a király elfolytott gyöt
relmeit. De az néma maradt és nem 
síri. Megkérdezték tőle, hogy miért 
nem hullnak könnyei ? Mire így fe
lelt az elgyötrött király: Sokkal mé
lyebb az én bánatom, semhogy még 
sírni tudnék! Ezek is könnyön túli 
érzések...

Most is átvonaglott lelkűnkön a 
diadal érzése. Przemysl elesett I A 
fáradalmak, vértengerek gyümölcse. 
Keservünk és reményünk tanyája. Mi
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lehetett ott, midőn a mieink is Prze- 
mysl piacáig értek? Talán a lelkűk 
ült ki arcukra, talán már zokogni 
sem tudtak! A diadalérzésben fölol
vadt a lelkűk s érzés volt egészen!

A diadal a lankadatlan kitartásnak 
eredménye. Aki mindvégig kitart azé 
az örök élet koronája. Légy hű mind
halálig és neked adom az élet koro
náját — mondja a Szentírás. Állan
dóság, megmaradás, kitartás, — ez 
minden diadal kulcsa. Csupa nemes, 
öntudatos, férfias és keresztyén tu
lajdonság. A kitartásban nyilatkozik 
meg az ember legbensőbb mivolta 
szerint. Ez az ember és a nép mi
nőségének próbaköve. A kitartásban 
válik el, hogy mi lakik az emberben. 
Nem abban, hogy pillanatnyi fellán
golásában mit mond és tesz, nem ez 
még csak a felület-ember képe. Az 
igazi ember a folytonosságban takarja 
töl belsejét, értékét vagy értéktelen
ségét. A legnehezebb feladat, ami 
csak van a világon: légy hű önma
gadhoz, az emberekhez és Istenedhez!

És most szálljon át lelkünk a harc 
mezejéről a vallás mezejére. Ez is 
harcmező, csakhogy itt fegyvereink 
nem testiek. A lélek birodalma ez, 
élet az Istenből. Az örök ellenség a 
rossz, a bűn, mellyel nem köthetünk 
békét soha. Ha békét kötnénk a 
bűnnel, akkor a kárhozat és halál 
országába jutnánk. A bűnnel harcolni 
kell, állandó fegyverállapotban. Vi
gyázattal, éberséggel, imádsággal. A 
bűn szereti az alattomos, éji táma
dást. Résen kell lennünk, hogy be ne 
törjön szívünk várába. Harcolnunk 
kell kitartással, állandósággal, meg
maradással, szívóssággal.

Ha a bűn támad s én erőtlenül 
megadom magam, akkor másodszori 
támadása már könnyebb lesz, har
madszori még könnyebb és így to
vább. De ha a támadásra ellentáma
dással válaszolok és kitartással, én 
nyerek erőt, úgy hogy a másodszori 
támadást már könnyebben verem 
vissza, a harmadikat még könnyeb
ben és így tovább. A bűn elleni harc
ban az Ur Jézus Krisztus a vezérem. 
Ő maga harcolta végig ama nemes 
harcot, végezetül eltétetett néki az 
igazság koronája. Nem küld előre 
elsőnek a tűzvonalba, hanem végig- 
küzdi maga a harcot s azután így 
szól szelíden: Jer és kövess enge- 
met. Küzdenünk kell Jézussal élün
kön ama rendületlen bizonyossággal, 
hogy győzni fogunk. Hit által min
den lehetséges. Mindent cselekedhe- 
tem a Krisztus által. Ne mondd azt, 
hogy nem tudod elviselni a nehéz

bizonytalanságokat és a mostani fojtó 
életet. Ne mondd, hanem szorítsd 
jobban a vezér kezét. Legyen hited 
Istenben. Ha valaki azt mondja en
nek a hegynek: Kelj fel és dőlj a 
tengerbe és szivében nem kételkedik, 
hanem hiszi, hogy amit mond, meg
történik, meg lesz néki, amit mon
dott. (Márk 11, 22—23.) Érted az 
igét, ez a vezér hadiparancsa ? 1 Higyj 
diadalodban a küzdelem hajnalán. 
Hittel indulj a küzdelembe. Ha nem 
él benned elevenen a hit, kérd imá
ban és megkapod. Ingatag szívvel 
ne küzdj, mert elbukol. Tudnod, 
érezned kell, hogy győzni fogsz. Ne 
gondolj arra, hogy esetleg légy őze tel. 
Ez gyengeséget rejt magában. Ha 
Isten velünk, kicsoda ellenünk ? De 
a vezér nélkül ne indulj a harcba. 
Nálam nélkül semmit sem cseleked
hettek — mondja ő maga. De általa 
Isten nekünk adja a diadalmat. Él
tetni fog a szent diadalérzés s ben
sőd csendesen imára magasztosul: 
Hála az Istennek, aki a diadalmat 
adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisz
tus által.

Egy marék virágszirom.
Bevezetésül igaz történetek elé.

Irta: Kap! Béla.
Száraz zivatar zúg végig a hatá

ron. Korai rekkenő fekszi meg a má
jus eleji tájat. A fák fiatal, zöld 
lombja fáradt csüggetegen verődik 
össze, s a szentgyörgy virág barnásra 
ványadt csengetyüje lankadtan húzó
dik kardos levele mögé. Haragos vi
harfelhő feketíti az eget, amott meg 
lassan mozduló szürkés-barna felhő 
gomolyog elő a hegyek mögül, mintha 
tarajos kucsmát rajzolna az erdős 
hegyóriás fejére.

Csapódik a kertajtó. Hajlott hon
véd zuhantja vállával a szél ellené
ben. Mindkét kezében bot. Lassan 
botorkál, olyan különös furcsa for
mán, hogy minden lépésnél végig- 
vonaglik egész teste. Látunk most 
ilyen embereket, kik vállukkal is 
dolgoznak, amikor mennek.

— ítéletidői — mormogja csön
desen.

— Az bizony, hagyom rá, s az 
arcát fürkészem. A betegség sápadt 
álarca mögött megtalálom az isme
rős vonásokat.

— Maga az, Tóth János?...
— Én vagyok.
— A kulcsos-utcai Tóth János ?
— A kulcsos-utcai Tóth János.

j Hallgat egy pillanatig s az elérzé- 
kenyedését rejtegeti a bajusza alá.

— így jöttem haza, két bottal.
— Meg a nagy vitézségi arany

éremmel, tódítom hozzá.
— Azzal.
— Meg még csillagokat és egy 

stráfot is szerzett a gallérjára.
— Azt is szereztem.
Hallgatás. Csöndesen néz maga

elé, míg én szavammal lassan össze
fűzöm a múltat a jelennel. Hogy is 
volt csak, mikor utoljára itt járt, 
mikor nekiindult a nagy háborús 
országúinak, mi is történt azóta ide
haza. Titokban megnézegetem az 
arcát, amin nélkülözés, szenvedés, 
borzalmasságok látása, megkeményí
tették a kifejezést. Számítgatom, hogy 
négy éve nősült, lehet vagy 28 éves. 
A szeméből mégis a 40 évesek élet
komolysága néz felém.

Lassan indul ajkán a szó, de azu
tán olyan egyformán pergeti, mint 
ahogyan a hegytüremlésből, kavicson, 
zöld mohán keresztül, elapadás nél
kül, egyforma gazdagságban gyön
gyözik alá a tiszta forrásvíz.

— Bevonuláskor közlegény voltam. 
Mikor bokrétás szalagos sapkával 
még egyszer utoljára bejártuk a vá
rost, az egyik utcasarkon haptákba 
állított a P. százados úr harsány 
hangja.

— Hova indulsz, fiú, azzal a sok 
pántlikával ?

— Százados úrnak alássan jelen
tem, a lakodalmamra megyek!

Pedig hej, mit tagadjam, olyan 
félve, olyan ijedősen szaladgált lel
kemben a harci kedv és keserűség, 
mint az arany gyíkocska, mikor kinn 
sütkérezik a napsütéses homokban 
s a csintalan gyerekek megfuttatják 
a kavicsos és töldtúrásos búvókák 
közt.

De odakinn mindenki megváltozik. 
A „ki a legény a csárdában“-féle 
alakok hetvenkedése elhallgat. El- 
csöndesednek a káromkodók. Maguk 
elé méláznak a gúnyolódók. Hogy 
megremeg az ember lába alatt a föld 
s kormos, füstös éjszakákon, vilá
gító falvak rőt tűztengerén vezet ke
resztül a menetirány, kevesebb lesz 
a szó és több az érzés. Az útak 
mellett lábukkal felfelé fordult, puf- 
fadt testű lovak hevernek. Temetet- 
len holttestek. Messzire vitt, leszakí
tott testrészek, fejetlen, csonka tör
zsek. Üszkös ház sorok, gránát ál
tal kivájt mély üregek. Azután a ke- 
resztül-kasul húzódó lövészárkok, 
szétdöntött fakalyibákkal, földbe vájt, 
kiszúrt ablakszemü húzódó helyekkel.
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Mikor tovább megyünk megélénkül 
körülöttünk minden. Süvit, sír a 
gránát, bömböl az ágyú, kattog a 
gépfegyver. Füst és tűz. Még tovább 
megyünk, ott már emberhangok is 
beleelegyednek a nagy zajongásba. 
Halálhörgés, jajgatás. Hogy mit érez 
az ember?

Nem félelmet, hanem valami kü
lönös belső remegést. Lázban ég a 
szem, éjszaka valósággal világít, mint 
az izzó zsarátnok a szürke hamu
takarón keresztül, az ököl meg mind
jobban összeszorúl, úgyhogy a kö
röm vérserkedésig belevágódik a te
nyérbe. Mikor azután bele sodródunk 
a tűzvonalba, akkor már nehéz volna 
megmondani: mit érez az ember.

— Hát az Istenre gondolnak-e ?
Kezével int s szemével végigméri

az eget.
— Sohase kérdeztük: milyen tem

plom és sohase mondtuk: nincsen tem
plom. Ott mindenütt, mindenki imád
kozik.

Messze maga elé néz. Talán azt 
a láthatatlan útat nézi, melyen a 
háború förgetege Istenhez sodorja a 
tévelygő, bűnös lelkeket.

— Hamar előléptettek. Tizedes 
lettem. Még a háború elején voltunk, 
mikor patrullba küldtek. Kedvezett a 
szerencse, eltogtunk egy őrjáratot s 
fontos híreket vittünk haza. Szakasz
vezető lettem.

— Hát az őrmesteri stráf és az 
arany vitézségi érem ?

— Annak hosszabb a sora. Van 
olyan része is, melyről nem szívesen 
beszélek. De hát hiába, a háború csak 
háború. Akkor is patrullba mentünk. 
Szép csöndesen, óvatosan húzódtunk 
az erdő felé. Egyszerre csak a hegy- 
hajlásnál tűzet kapunk. Lehasalunk, 
azután csúszva egy kis fedezéket 
keresünk. Sehol semmi. Megint dör
ren az erdő felől. Egy somogyi fiú 
végignyúl a füvön. Az erdőszélről 
átkiabálnak. Biztosan azt kiáltozzák, 
hogy adjuk meg magunkat. Lövés
sel felelünk. Megint egy dörrenés. 
Fejem mellett süvit a golyó. Mit 
csináljunk ? Biztos fedezékből dol
goznak, mi meg egészen csupaszon 
állunk.

— Mit csináljunk, fiuk ?
— Nem adjuk meg magunkat, —

kiáltja egy zalai cimborám, — s lö
vésre kapja puskáját,

Ebben a pillanatban az erdőelötti 
fedezékből 20 — 30 puskacső emel
kedik ki, azután megint csöndesen 
vízszintesre igazodik. Megértettem.

— Fiuk, minden hiábavaló ! Sokan 
vannak. Egymás után Upufogtatnak. 
Megadjuk magunkat.

Felemeltük kezünket. Mikor elvették 
fegyverünket s maguk előtt hajtottak, 
azt hittem, szétdobja a szívemet a szé
gyenkezés. Most már nem szégyenlem. 
Csak az otthon üldögélők mondják fej
csóválva: megadta magát a hitvány 
gyáva! Akik voltak harcban, azok tud-' 
ják, hogy megadni magát sokszor nem 
gyávaság, hanem okosság- Néha na
gyobb bátorság kell hozzá, mint a 
meghaláshoz. Azt is tudják, hogy 
megadni magát néha kötelesség, kü
lönösen ha az ember kezére többek 
élete van bízva.

Egy kis faluba vittek. Már több 
fogoly volt a mieink közül. Velünk 
együtt huszonheten voltunk.

Mindjárt másnap történt. Gránátok 
csaptak le a faluba. Hamar kitelepí
tettek minket a rétre. Alighanem va
lami rendelkezést vártak még, mert 
a fegyvereinket is kicipeltették velünk 
s halomra dobatták. Zimankós tél 

.volt, a velőnket is átjárta a nagy hi
deg. Szitált a hó s a tűalakú fa
gyos pihék a vastag ruhán keresztül 
szurkálták testünket. Száraz fát hord- 
tunk, tüzet raktunk. Egyszer csak 
futva jön egy orosz katona, paran
csot hoz, azután hárommal tovább 
siet. Ketten maradtak velünk. Mi meg 
27-en voltunk. A hold tányérja rávi
lágított a nagy fagyos fehérségre. 
Csillogott a vastag hótakaró s a szi
táló pihék úgy szikráztak a holdfény
ben, mintha a két havas hegy között 
ezüst-gyöngyös fátylat lebegtetett 
volna a téli szél. Közelebb húzódtunk 
a tűzhöz. A két őr lassú duruzso- 
lással beszélget.

— Beléjük fojtjuk a szót, — mondja 
a zalai, — s a kezével lassan nap
nyugat felé mutat.

— Lövésre kész a puskájuk, súgja 
egy másik.

— Ha a kezem elér addig, — egyik- 
se lő soha többet.

Öten a tűz mellé kérezkedtek. Egy

szerre egy kézcsattantásra végeztünk 
a két orosszal. Még csak nem is ki
abálhattak. Tűzbe fojtottuk mind
egyiket.

Menekültünk. Négykézláb, hason 
csúszva elértük az erdőt. Ott már 
bátrabban törhettünk előre. De cso
dálatosan semmitse láttunk és semmitse 
hallottunk. Egyetlenegy tájékozódási 
pontunk sem volt. Egy nagy erdő
ségbe vettük be magunkat s jóllehet 
az éhség és sok bujkálás erősen el
csigázott, minden óvintézkedést meg
tettünk, hogy az oroszok meg ne 
lephessenek. Két nap múlva reggel 
egy nagy fenyőfa sudaráról különös 
megfigyelést tettem. Az előttünk el
terülő mezőség szélén, egy meglehe
tős erős orosz csapat helyezkedett el. 
Egészen nyugodtan jártak-keltek, mert 
a patrul tisztának jelentette a mezőt 
eltakaró erdős hegyet. Arra meg nem 
gondoltak, hogy az ellenség valahogy 
átcsúszik* az ő járőreiken, meg fel
fejlődő arcvonalukon s ott üt tábort, 
ahol ők tegnap pihentek. Ami azután 
következett, az néhány óra alatt le
játszódott.

Úgy látszik, a mieink közelebb 
voltak, semmint az oroszok sejtették. 
Egyszerre a csapat rohamléptekkel 
nekiindul s elhelyezkedik az erdős 
hegytüremlés fedezékében. Ugyan
ekkor a gépfegyvert felállítják a mi 
erdőnk szélén. Gyorsan leszálltam s 
halotti csendességben összekészültünk. 
Alulról megindult a harc. Nem láttuk, 
de sejtettük, micsoda rettenetes ne
hézségekkel törnek felfelé a mieink. 
De azért lehetett valami fedezékük. 
Eleinte alighanem a mi erdőnkben 
keresték az orosz főerőt, mert ugyan
csak erre felé tüzeltek. A hóval és 
jéggel fedett fenyőfák közt pusztítva 
szaladt a golyó, sírt, zizegett, nyö- 
szörgött, csengett-bongott, zúgott az 
erdő, mintha kicsiny és nagy üveg
poharakat ütögetnének ezüst kana
lakkal, vagy mintha egy erőszakos 
ágyúgolyó egy nagy-nagy üvegkeres
kedést döntene romba. Majdnem sa
ját katonáink golyója ölt meg ben
nünket.

Az erdőszélen elkezdett kattogni az 
orosz gépfegyver. Elérkezett a mi 
óránk. Kiadtam a parancsot, hogy a 
fiuk minél szélesebb láncba fejlődje-

\
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nek s az adott jelre kezdjék meg a 
tüzelést. Mi meg négyen csúszva kö
zeledtünk a gépfegyver felé. A hó 
csikordulását is eltompítottuk, a fa- 
gályát is elkerültük, olyan óvatosan 
közeledtünk az oroszokhoz. Ezekkel 
is csöndesen kellett végezni, nehogy 
a fedezékben levők segítséget küld- 
hessenek. Már tisztán kivettük az 
alakokat. Egy tiszt és négy ember. 
Tovább csúszunk. Látjuk, amint táv
csövei nézik az ellenséget, halljuk a 
beszélgetést. Egyszerre a tiszt elkapja 
szeme elöl a távcsövet, a kezével 
hevesen int, azután néhány vezény
szót kiált. A gépfegyvert megállítják, 
hirtelen felkapják s szaladni akarnak 
vele.

— Előre ! — kiáltom, s a követ
kező pillanatban puskaagygyal ütjük 
őket. Egy dörrenés. A tiszt ránk süti 
revolverét. Szegény zalai cimborám 
véres tejjel előrebukik. Hamar vég
zünk mindannyival. Néhány perc 
múlva újra kattog a gépfegyver, de 
most már az oroszokra ontja a gyil
kos golyót. Ugyanakkor elkiáltom a 
vezényszót s mintha egy századot 
rejtene az erdő sűrűje, hosszú vo
nalban felzúg a hurrá s a puska
ropogás.

Micsoda fejetlenség 1 Micsoda kap
kodás 1 Hogy menekülnek a két tűz 
közé szorult oroszok. De csak egy 
percig tart az egész. A következő 
pillanatban felemelkednek a karok s 
a levegőben nekilóbáíkozik a fehér 
zászló.

Hanem ami azután következett, 
azt sohasem felejtem el. Számba vet
tem a fiúkat. Ketten bizony elestek. 
Mi meg 24-en bevonulunk a mieink
hez. Jelentem a százados úrnak, de 
a hangom majdhogy el nem csuklik, 
ő  meg csak néz, néz.

— Hát ti is itt vagytok fiúk ? Hát 
ti voltatok ?.. . Derék fiúk. . .  vité
zek . . .  hősök. . .  honvédek ! . . .  Hát 
mit mondjak m ást: magyar honvé
dek ! . . .

Azután megszorította kezemet, meg
ölelt, megcsókolt.

— Ti pedig, fiuk, — szólt a mási
kakhoz, — úgy nézzetek ezekre a 
derék fiúkra, hogy mindegyiknek a 
mellén vitézség! érem van. Az őr
mesterén arany érem, a többién ezüst 
érem. Bizony mindegyikén. Most pe
dig : Vigyázz ! . . .  Tisztelegj!. ..

— Hát igy volt 1
— Szépen volt, gyönyörűen volt 1... 

Jöjjön, hadd szorítsam meg a kezét. 
Olyan büszkék vagyunk mindannyian, 
mikor a magyar katona hősiességéről 
beszél a h ir! . . .

Mintha valami felhő suhanna át 
az arcán. A keze fájdalmasan int.

— Mondok valamit. Mikor a harc
térre vonultunk, — igaz a halál elébe 
mentünk, roskadoztunk a virág alatt. 
Száz, meg ezer kéz nyúlt felénk. 
Mikor hazajöttünk tenger szenvedés 
után, elfelejtettek egy virágszálat adni. 
Pedig a halál előtt álltunk, százszor, 
ezerszer. ..

Nem tudtam, mit mondjak. Csön
desen üldögéltünk s néztük, hogy 
himbálja a viharszél a lombos faágat. 
Arra fut a kislányom.

— Gyere ide, angyalom, hozz ha
mar a sebesült bácsinak virágot.

Alig hallja a mondat végét, már 
ott fut a kert végén.

— Nincs igaza, — mondtam biz
tos hangon. A nemzet szívébe zárja 
azokat, kik érte áldozták életüket, 
vérüket. Virágot hint útjukba, babér- 
koszorút tesz fejükre I . . .  Lelke me
legén dédelgeti hőslelkü védőit! . . .

Elgondolkodva ült s merengve 
nézte az eget. Napnyugaton aranyos 
sugárkévék pirosló csikót rajzoltak 
a kéklő égre, napkeleten meg sötét 
felhő gomolygott, villám cikázott s 
haragos morajlással zúgott a távoli 
zivatar.

— Jól van.® Igaza van, igaza lesz. 
Magam is hiszem. De még valamit 
mondok. Láttam egy nagy csataképet. 
Tajtékzó paripán ül a diadalmas ve
zér, kezében a győztes lobogó, arcán 
a büszke önérzet.. Előtte a rabok, a 
leigázott,hódolók. És ő megy büszkén, 
biztosan, győztesen I. . .  De hiába 
kerestem a névtelen százakat, azokat 
az ezreket, kik vérükkel pirosították 
a csatateret, kik porba hulló testük
kel építették meg a diadal ú tjá t... 
Mi lemaradunk a nagy képről. . .

Vállára teszem kezemet s a sze
mébe nézek.

—t Értem. De nincsen igaza. A 
legnagyobb hadvezér legszebb babér- 
koszorújából egy-egy levél a név
teleneké. A dicsőség fényes napjából 
egy-egy sugár szintén az övék. És 
ha hiányzik is az a vaskos históriás 
könyv, mely a magyar vitézség, 
minden apró, kicsiny eseményét el
mondhatná, nem száll-e ajkról ajkra, 
nemzedékről-nemzedékre a magyar 
hősiesség em léke?... Amit az ősök 
tettek, megőrzi a család, gyermek to
vább adja unokának, nemzedék ráörö
kíti az utánakövetkezőkre. Aki a nem
zetért élt, vérzett és meghalt, az a 
nemzet szívében örökké él. Nevét 
eltörölheti az idő, alakját homályba 
merítheti a feledés. Akkor se múlik 
el, mikor behorpadt sírján megdől a

fakereszt, hanem beleolvad egy ma
gasztos fogalomba: a hazaszeretet, 
a hősiesség, a kötelességhűség fogal
mába. Bevonul a nemzet halhatat
lanjai közé 1 És tovább él.

Visszaszorította kezemet s meg
újította mellén a vitézségi érmet.

— Édesapám seholse találok virá
got.

Körülnézek. Fejem felett csupaszon 
áll az aranyeső ága s amott a pázsit
ágy sarkában koldusra fosztottan 
szomorkodik a száraz orgonabuga. 
Honnan veszek virágot?

A kislány újra jön. Szeméből csil
log az ártatlan gyermek-öröm. Fu
tásra szaporázza lépteit s kötényéből 
marok számra nyújtja a virágszirmot: 
a sárga aranyeső, a lila szelencevirág 
szirmát.

— Tessék, sebesült bácsi!...
Az ég keleti végén tompa robba

nással zúg a zivatar. Haragjának 
hangja messzerobogó döngéssel be- 
szállja a viharfelhő árnyékába hú
zódó tájat. Szél csapódik a kert 
fái közé, belekap a száraz virágszir
mokba s szárnyára kapja..  .

— Elviszi, sohase látjuk, — mondja 
s hosszan néz utána.

— Nem! Szétviszi, mindenütt látják 
felelem, s megszorítom kezét.

A szél meg viszi, szerteviszi a vi
rágszirmokat széles e világba. A 
magyar katona dicsőségét!. ..

A győri evangélikus Szeretettláz.
A győri evangélikus egyházközség 

tudatában az evangélikus nőnevelés 
fontosságának, internátust rendezett 
be azon vidéki tanuló leányok számára, 
akik a helybeli iskolák valamelyikében 
akarják folytatni tanulmányaikat. A 
leányinternátus lakói a Szeretetház 
igazgatójának és egy diakonissza nő
vér felügyelete és gondos nevelése 
alatt állanak. Hozzájuk bizalommal 
fordulhatnak minden ügyükben. A 
Szeretetházban az istenfélelem és ko
moly munka által áthatott szellem 
uralkodik. Őszinte vallásosság, egy
más szeretete, tisztaság, szorgalom 
és rendszeretet által kell a növendé
keknek is beleilleszkedni abba a 
családias hangulatba, amely a serdülő 
leányoknak idegenben olyan jóleső 
és szükséges, a szülőkre pedig oly 
megnyugtató.

A teljes ellátási díj havi 70 korona, 
mely havonként előre fizetendő az 
egyházközség pénztárába. A teljes 
ellátásban benn foglaltatik : a reggeli, 
tízórai, ebéd, uzsonna és vacsora,
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az évszakoknak megfelelő tápláló 
eledelekből, továbbá a mosás, fűtés, 
világítást és kiszolgálást, — kivéve 
a cipőtisztítást, amit a növendékek 
maguk teljesítenek, Beiratási díjul és 
szerek használatáért 15 kor., esetleges 
zongorahasználatért havi 1 korona 
fizetendő. Zongoratanítási díj csopor
tos tanulás mellett óránként 1 korona. 
— Betegség esetén az orvosnak kü
lön kell fizetni. A bennlakók rendel
kezésére áll két nagy hálóterem, 
nappali dolgozó szoba, ebédlő, fürdő 
és mosdó szoba, zongoraterem, ját
szótér és kert.

Az internátus növendékei a követ
kező iskolákat látogathatják:

1. Evangélikus osztott elemi iskola. 
Tandíj nincs.

2. Állami polgári leányiskola. Tan
díj 20 korona, mely szegény, szorgal
mas, jómagaviseletü tanulóknak elen
gedtetik.

3. Állami felsőbb leányiskola. Tan
díj 80 kor. Szegény, jómagaviseletü 
és szorgalmas tanulóknak az intézet 
igazgatóságához intézett folyamodásra 
elengedik a tandijat.

4. Női kereskedelmi szaktanfolyam, 
a polgári leányiskolával kapcsolatban. 
Akik a polgári leányiskola, v. felsőbb 
leányiskola 4 osztályát végezték, — 
a könyvvezetői, pénztárnoki, levelezői 
és gépírói állásokra képezhetik ki 
magukat. — Tandíj 120 korona, 
felvételért bélyegtelen folyamodást 
kell a szülőnek az igazgatósághoz 
beadni.

5. Női kézimunka tanfolyam, a 
polg. leányiskolával kapcsolatban. A 
növendékek két évfolyam alatt a fe
hérnemű, felsőruha varrást és finom 
kézimunkák készítését úgy elsajátít
hatják, hogy tisztességes megélhetést 
biztosíthatnak maguknak. Tandíj 20 
korona.

Mindezen iskolák nagy látogatott
sága miatt szükséges, hogy azon 
szülők, kik leányaikat ide akarják 
adni, őket az illető iskola igazgató
ságánál június 30-ig előjegyeztessék, 
mert különben kétséges a felvételük. 
A felvételhez az iskolai bizonyítvány, 
születési bizonyítvány és oltási bizo
nyítvány szükséges.

A Szeretetház internátusába le
endő felvétel végett július 30-ig kell 
jelentkezni.

Bővebb felvilágosítást szívesen ad 
az ev. Szeretetház igazgatósága.

Sanyi és a fenség.
Egy harctéri tudósító Írja a követ

kező jókedvű történetet. A történet 
Sanyiról szól. Sanyi egy szegény 
rutén parasztgyerek. A tizenkét éves 
fiú úgy ragadt hozzá az egyik nép
fölkelő csapatunkhoz. Ruha alig fedte 
didergő tagjait, mikor az egyik nép
fölkelő rátalált. Mikor már napokig 
hűségesen ment utána a csapatnak, 
a vasúti különítés parancsnokának 
feltűnt a fiú szelíd nézésű, okos kék 
szeme. Magához vette, jól tartotta, 
a mitől a gyerek uj erőre kapott, 
vidám és merész lett. Kifogyhatatlan 
volt a szolgálatokban, páratlanul 
ügyesnek mutatkozott abban, hogy 
percek alatt megmássza a legmaga
sabb hegytetőt és mókus módjára 
kúszva a tűlevelű fák ágain, levelet 
vigyen át a veszedelmes helyeken. 
A vasúti parancsnoktól egy trénfő- 
hadnagyhoz, budapesti törvényszéki 
bíróhoz került a fiú, de már nem 
gyolcsban, mezítláb. A főhadnagy 
csizmácskát méretett neki, rája sar
kantyút veretett és szabatott a fiúra 
ragyogó uniformist is. Sőt elő is 
léptették Sanyit őrvezetőnek és csil
lagot varrtak a gallérjára. A mi meg 
ezután következett, olyan az, mint 
az álom. Két közvitéz felkapta a 
rutén fiút és teldobta egy elfogott 
apró orosz lovacska hátára. Azóta 
lovaskatona Sanyi és állandóan ott 
nyargalászik vagy félkilométerrel a 
csapat előtt. — Történt a minap, 
hogy feszes glédába sorakozott a 
csapat és élén a tisztek jelentést 
tettek egy mosolygó szemű, fiatal 
ezredesnek, a ki dicsért mindent, 
mindenkihez barátságos volt és meg 
volt elégedve mindennel. Károly Fe
renc József trónörökös volt. A királyi 
hercegnek persze feltűnt az apró 
vitéz is, a ki ezúttal gyalogszerrel 
tiporta a sarat a csapat mögött, hoz
zálépett és mivel alkalmasint tudott 
már a Sanyi gyerek viselt dolgairól, 
kezet fogott vele. A fiú pedig össze
vágta a bokáját, tisztelgett és így szólt:

— Ezredes urnák jelentem alássan, 
én a Sanyi vagyok és a főhadnagy 
úrhoz vagyok beosztva.

— Mi. vagy te tulajdonképen — 
kérdezte a fenség, rámutatva a fiú 
piros nadrágjára. — Huszár, vagy 
tüzér ?

— Trén vagyok, kérem szépen, — 
mondta diadalmas büszkeséggel Sanyi.

— Hát tudsz te lovagolni ?
A fiú személyes sértésnek vette 

ezt a kérdést.
—- Hogy tudok-e ? Hát hogy ne

tudnék 1 Van énnekem magamnak is 
lovam. Ott van az erdőszélen. Jöjjön 
velem az ezredes úr, majd megmu
tatom.

A trónörökös ponpásan mulatott. 
É vöd ve megjegyezte :

— De hiszen sarkantyúd sincsen.
No már ilyent I Sanyi fölkapta az

egyik lábát és a csizma sarkáról le
pucolt vagy félkiló sarat, a mi alól 
aztán kibújt a kis sarkantyú taréja.

— Nincs-e ? — szólt diadalma
san, féllábon táncolva. — Hát ez itt 
micsoda ?

— Ahá 1 — mondta a trónörökös. 
Már látom. Hát ne haragudj. Szüleid 
nincsenek ?

— Apám megsebesült a háborúban 
— válaszolt a fiú, — anyám nem él.

A trónörökös vállán veregette a 
fiút, ki ismét összevágta a sarkan
tyúit és tisztelgett. Mikor később 
megmondták neki, hogy a fiatal ez
redes a trónörökös, Sanyi a fejét 
csóválta :

— Ejnye, ejnye, ha tudtam volna.
— Nos, ha tudtad volna ? — kér

dezték.
— Hát, akkor mégis megmutattam 

volna neki a lovamat.

i  hadakozó nagyhatalmak.
I r ta : Kapi Béla.

IV. Oroszország.
A velünk szemben álló nagyhatal

mak közül a legerősebb és legna
gyobb : Oroszország. Minket annál 
közelebbről érint, mert országa mo
narchiánkkal határos s mert régi 
vágyódása egyesül Galícia és Buko
vina meghódításában.

Az ország területe igen nagy. Kö
rülbelül 32-szer akkora, mint a mi 
monarchiánk, összes lakosainak szá
ma 179 millió, az évenkénti erősödés
2,335.000 re tehető. Hadereje termé
szetesen rendkívül nagy arányú. A 
legénység számát, a hadviselő álla
mok haderejét feltüntető könyvecske, 
békében 1,269.000-re háború esetén 
7,600.000-re teszi. Nagy csatahajója 
19 van, páncélos cirkálója 11, ten
geralattjáró hajója 31. Van öt lég
hajó osztálya, 6 repülőgép osztálya. 
180 léghajós tisztje és 160 repülő
gép vezetője van. Éhez járul, mint
egy 100 magán aviatikus. Gépfegy
verosztálya erős. Gépfegyvereivel 
percenként 600 lövést lehet tenni. 
Tüzérsége nagyon kiváló. De termé
szetesen ezek a számok egyáltalában 
nem megbízhatók. Éppen ez a há-

Van valakije a sebesültek közt a kór
házban ? Ügy fizessen szám ára elő a 
HARANGSZÓRA.  Vigasztalást, szóra
kozást küld.neki minden egyes számmal.
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ború bebizonyította, hogy minden 
állam féltve őrzi azt a titkát, mely 
hadseregének erejére vonatkozik.

Az ország földjének összetétele 
nagyon kedvező. Messze mezőségek 
váltakoznak hegyekkel. Földje termő, 
rétje gazdag, úgyhogy még ma is 
népének legnagyobb része földműve
léssel foglalkozik. Újabb időben ki
használják ugyan szén- és ércbányá
ikat, de azért mégis csak a földmű
velés maradt a fő kereseti forrás.

Kedvezőtlenebb képet kapunk, ha 
azt nézzük, hogy hogyan használja 
fel az orosz nép a jó Isten által 
adott gazdag termőföldet. Mert bi
zony azt látjuk, hogy a gazdálko
dás nagyon alacsony rendű, kevés 
tudással és kevés ügyeséggel törté
nik. Alig van néhány állam Euró
pában, ahol a föld olyan kevés ter
mést biztosítana, mint Oroszország
ban. Ez annál nagyobb súllyal esik 
mérlegbe, mert a kevés termést nem 
a föld rosszasága, hanem a gazdál
kodás helytelensége okozza.

A helytelen gazdálkodásnak szo
morú következményei a nemzet nyo
morában mutatkoznak. A nép általá
ban nagyon el van nyomva. Régeb
ben épp úgy, mint most is teljesen 
kizsákmányolták robotoltak vele, de 
azután mindenéből kifosztották.

Egy író beszéli, hogy Oroszország 
állampénztára állandóan nagyon szo
morú állapotban tengődik. Hogy más 
nemzetekkel szemben fenntarthassa 
hitelét, ahoz a szomorú csel fogáshoz 
folyamodtak, hogy óriási nagy ga
bonakivitelt teremtettek. Ezt a kivi
telt immár annyira tudták fokozni, 
hogy Oroszországot Európa magtá
rának nevezték el. Igen ám, de mi
lyen áron, milyen úton lett Európa 
gabonakereskedője ? Alig csendül meg 
az élesre fent kasza az orosz hul
lámzó vetéstengerek felett, bekopog
tat a szegény, jámbor orosz parasz
tokhoz az adóvégrehajtó. Kegyetlen 
könyörtelenséggel elviszi még az utolsó 
szem gabonájukat is, de fizetni kell. 
Ezt csinálják az egész, nagy biro
dalomban, minden kormányzóságban. 
Az eredmény egy óriási gabonakész
let, mely a szegény emberek kam
ráiból külföldre vándorol s a sok 
millió, mely az állampénztárt meg
tölti. De egy szomorú eredménye is 
van. Az t. i., hogy a szegény ember 
még azt a kicsiny gabonakészletét 
is kénytelen odaadni, amire saját 
családjának lenne szüksége. Ez azu
tán folytonosan olajjal táplálja az 
amúgy is nagy elégedetlenséget 
és nyomort.

Ha már az állampénztárról ejtet
tünk szót, megemlítjük azt is, hogy 
az állam legnagyobb bevételét a 
szeszadó képezi. Talán nincsen is 
ország, melyben olyan hallhatatlan 
sok pálinkát fogyasztanának, mint 
éppen Oroszországban. Ezen a címen 
évenként 800 millió folyik be az ál
lampénztárba. De vájjon pénz érték
ben egyáltalában kiszámíthatnánk-e 
azt a óriási veszteséget, mely e miatt 
a népet sújtja. Durvaság, erkölcs
telenség, az értelem eltompulása jár
nak nyomában.

Eszünkbe jut a régi történeti példa. 
Cirus perzsa királlyal * történt még 
gyermek korában, hogy egy serleg 
szeszesitalt nyújtott nagyapja.

— Kóstold meg elébb, — mon
dotta az öreg Astiáges, — hátha 
méreg van benne.

— Nem kóstolom meg, — felelt 
az ifjú, — mert úgyis tudom, hogy 
méreg van benne. Láttalak a múlt
kor, mikor ittatok I Micsoda lárma 
volt az 1 Hogyan kiabáltatok 1 Amíg 
asztalnál ültetek, addig hetvenkedte- 
tek az erőtökkel. Mikor azután fel
keltetek, akkor egyitek se tudott állni. 
Egyitek se tudta, pogy kicsoda, mi
csoda ? Te nem tudtad, hogy király 
vagy, ők pedig, hogy alattvalók 1

így van ez Oroszországban, de 
meg mindenütt, ahol a szesz túlsá
gos fogyasztása elharapózik. Tönkre
teszik az emberek erejét, egészségét, 
megmérgezik szívét, lelkét. Oroszor
szágban tönkretették vele az egész 
népet.

Ha az orosz nemzet összetételét 
nézzük, úgy azt látjuk, hogy az sok
féle nemzetségből áll. Az igazi orosz 
nemzetet az ország középső részén 
találjuk, a széleken majdnem mindenütt 
nemzetiségek helyezkednek el, mint 
például a lengyelek, ruthének, finnek, 
ukrainak, nemzetek, románok stb. 
Legtöbbjét a fegyver erőszakával s 
hatalmi súlyával gyűrte le az állam. 
Nem kegyelmezett senkinek. Szabad
ságot, nemzetiségi jogot, sohase tar
tott tiszteletben. Előtte a legkegyetle
nebb fegyver is szent volt.

Természetesen azt a sokféle és 
pedig ellentétes érdekű nemzetisé
gekből összeállított országot csak 
úgy tudják összetartani, hogy teljes 
önkénnyel, a szabad gondolat, bírá
lat, a népakarat elfojtásával kormá
nyozzák. Titkosrendőrök, kémek há
lózzák be az országot. Ott igazán 
füle van a falnak, még a suttogva 
kiejtett szót is meghallják. Kiváncsi 
volnék, mennyi lehet Oroszországban 
a börtönök száma és hány embert

csöndesítenek el örökre ? Persze, ez
zel együtt jár a folytonos elégedetlen
ség, forrongás, mely hol itt, hol ott 
nyílt lázadás alakjában üti fel fejét. 
A cár személyében milliók a szabad
ság zsarnok elnyomóját látják s egé
szen megszokott dolog, hogy az 
orosz uralkodók erőszakos halállal 
múlnak ki. „A mi államformánk, — 
mondta egy orosz író, — monarchi
kus, de orgyilkosággal enyhítve.“

Ha már most azt nézzük, hogy 
mi indította Oroszországot a világ
háborúba való beavatkozásra, úgy 
két körülményre hívhatjuk fel a fi
gyelmet. Az első abban rejlik, hogy 
Oroszország mindig a Balkán szláv 
népeinek védőjeként akart szerepelni. 
Ezt a szerepét s ezt a befolyását 
most is megakarta őrizni. Nem tö
rődött tehát azzal, hogy a gyilkos 
Szerbia mellé áll, holott az orgyil
kosok tőre, revolvere és mérge ellen 
otthon hasztalan küzd, hanem segít
séget nyújtott s fellovalta egész Euró
pát. Lelkesedését szította az a remény
ség, hogy esetleg Galíciával, Buko
vinával megnövelheti birodalmát.

De van mélyebben rejlő oka az 
orosz beavatkozásnak. Oroszország a 
tengeri hatalom birtokáért küzd. Érzi 
#zt, hogy a monarchia, Németország, 
sőt az északi államok felé is nagyon 
hiányosak a természet adta határai. 
Mindezt csak úgy tudja kiegyenlíteni 
s világkereskedelmét csak úgy tudja 
biztosítani, ha megtudja erősíteni 
tengeri hatalmát. Nem véletlen tehát 
hogy a világháború kezdetén, csak
hamar megkezdődött a Dardanellák 
ostroma.

Az oroszok egyik mindenható ural
kodójának, Péter cárnak, maradt állí
tólag egy végrendelete. Ebben azt 
irta, hogy a megvénhedett, kiélt Eu
rópát, a fiatal, erőteljes orosz nem
zetnek kell megújítania. Ki tudja, 
mit forgatnak fejükben az orosz poli
tikusok. Nem gondolnak-e arra, hogy 
most velünk végeznek, azután majd 
néhány évtized múlva annál nagyobb 
erővel törhetnek mostani szövetsé
geseikre. Az idő majd választ ad 
erre a kérdésre. De hisszük és re
méljük, hogy ez a rettenetes küzde
lem nem erősíti az orosz népet és 
nem növeli meg nagy birodalmát még 
csak egy talpalatnyi földdel sem. Azt 
is hisszük, hogy eljön az az idő, mi
dőn Anglia és Franciaország szégyelni 
fogják, hogy szövetségre léptek az 
orosszal s kardjukat vérbe merítették 
ellenünk.

Adakozzunk a H a ra n g sz ó  terjesztésére!
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NEHÉZ_ÓRAK.
P {  szivárvány.

A z iv a ta r elvonul 
Távol hegyek fölött 

Újra zeng a m adárdal,
A tá j új sz in t öltött.

Sötét felhőktől szegett 
Égbolt peremére,

Kiül a szép sz iv árv án y  
Szelid fényű képe.

Harmadcsepptől ragyogó 
Réten áll egy lába,

M inden csöppön aranykén t 
Tündöklik sugára.

Drága kővel k irak o tt 
H idként Íveli át,

Erdő borított halmok. 
Homály fedett ormát.

Sötét felhők peremén, 
Harm atos fűszálon,

A rany fényű betűkkel 
írv a  ezt ta lá lo m :

Bizzál szivem  Atyádban,
Ki sz a v á t m egtartja, 

V igaszt hoz bús könnyedre, 
Napfényt a .v ih arra .

' G e ro k  u t á n :  H A D Á R  MÁTYÁS.

M indenek.
Az írásban olvassuk: „azoknak, 

kik az Istent szeretik, mindenek egy
aránt javukra vannak (Róm. 8, 28.1“ 
A bibliai vers egyszerű értelme az, 
hogy nekünk minden javunkra szol
gál. De csak akkor, ha az Istent 
szeretjük.

Mindenek. Milyen gazdag tartalmú 
szó e z ! Mennyi fájdalom és könny- 
hullatás van benne összefoglalva. 
Minden ember megtalálja benne saját 
nyomorúságát. Beteg vagy, nincsen 
nyugalmad, nincsen álmod. Anyagi 
gondokkal küzdesz. Aggaszt a holnap, 
Megfélemlít a bizonytalan jövő. Mint 
a sötét éj fekete szárnya, ráborul 
lelkedre a kenyér, a ruházkodás 
gondja, a tieidért aggódás borúja. Mi 
lesz velük ? Kicsoda gondoskodik ró
luk ? Mit hoz számukra a jövő ? Van 
a léleknek sok rejtett bánata, Elsi-

ratlan könnyek, elmondatlan pana
szok. Fáj munkánk meddősége, a 
hiábavaló küzdés, az eredménytelen 
erőfeszítés. Nem úgy alakul életünk, 
mint ahogyan szeretnénk. Sokat sze
retnénk megváltoztatni, sokat kitörölni.

Mindaz, amit elősoroltunk, benne 
foglaltatik ebben a szóban : „minde
nek.“ Minden szenvedésünk javunkra 
lehet. Még az is, amit nem értünk. 
Az is, amit rettenetesnek és kegyet
lennek tartunk. A nyomorék, kinek 
kezét, lábát levették, a világ legszá- 
nandóbb szerencsétlenjének gondolja 
magát. A magára maradt özvegy sirva 
öleli körül neveletlen, kis gyermekeit 
s azt hiszi, ő hordozza a világ leg
nagyobb fájdalmát. A gyászbaborult 
édesanya kezét tördeli elveszített, 
fia képe előtt. És az a szerencsétlen, 
ki egészségesen ment el s halálos 
betegség csiráját hozta magával haza, 
úgy érzi, hogy vele történt a legna
gyobb igazságtalanság, övé a legne
hezebb szenvedés.

Legyen az ember szenvedése még 
oly nagy és vesztesége még oly sú
lyos, az is benne foglaltatik abban a 
„mindenekben“, melyről az apostol 
azt mondja, javunkra szolgál. Ne gon
dold, hogy te vagy a legszerencsét
lenebb. Végy erőt magadon s lásd 
be, hogy veled is csak az történt, 
ami sok száz és ezer emberrel meg
történt.

A féllábu menjen a két mankón 
járóhoz, a félszemű a világtalanhoz. 
A nyomorék, a súlyos beteg gondol
jon az elborult elméjűre, vagy arra 
a sok sírra, mely alatt ezer és ezer 
ember piheni örök álmát. A kesergő 
özvegy ölelje át gyermekeit s tanuljon 
meg értük ktizdeni. A gyászoló anya 
forduljon az élők felé s adjon hálát 
az Istennek, hogy megtartattak az ő 
számára.

Keresd azt a boldogságot, amit 
megmenthetsz a magad számára. 
Mérd életed szenvedését azokhoz, 
kik még többet szenvednek. Gondolj 
a Krisztus szenvedésére s gondolj 
arra, hogy az ártatlan istenember 
mennyit szenvedett méltatlanul az 
igazságért. Akkor majd megtanulod, 
hogy nem a te szenvedésed a leg
nagyobb. Még maradt számodra sok
sok minden, amiért hálát adhatsz 
Istennek. Megtanulod, hogy ha nagy 
megpróbáltatást kell is elhordoznod, 
akkor is minden szenvedésed bele
tartozik abba a „mindenekbe,“ aminek 
javadra kell szolgálnia.

kb.

A világháború eseményei.
A múlt hét eseményei természetes 

következményei a megelőző hetek 
nagyfontoságu s dicsőséges harca
inak. A mai kor hadviselése már nem 
tisztán a vak szerencse játéka, ha
nem nagyrészt a számító sztrategia 
eredménye. Áll ez főképen a hadvi
selésünkre, amely a legnagyobb pon
tossággal szokta az elért eredmény 
figyelembevételével a jövő teendőit 
megállapítani.

Győzelmes harcaink az oroszok ellen.
Közel másfél hónap óta nincs az 

orosz harctéren pihenés. Vitéz sere
geink üzik-verik az ellenséget szünet 
nélkül kifelé, hazája felé. A lefolyt 
héten nagy küzdelmek voltak Szta- 
niszlau körül, nem messze a Dnyesz- 
ter egyik jobb oldali mellékfolyójától, 
a Lomnicától. Linsingen és Szurmay 
seregei északnyugaton, Pflanzer-Bal
tin csapatai délkeleten kierőszakolták 
a Dnyeszteren való átkelést azután 
az oroszokat visszaszorították Szta- 
niszlau és Halics felé. Munkájuk még 
nem ért véget. Folytatása jóformán 
az oroszok keletgaliciai frontjának át
karolása lesz Nadvorna és Kolomea 
között. Megismétlődik a gorlicei át
törés és a jaszlói győzelem. Az el
lenségnek oly veszteségei vannak 
naponkint, hogy szinte példátlan a 
történelemben. A Przemysl körül le
folyt harcokban közel 34000 volt az 
orosz foglyok száma. Azóta minden 
napra esik hét-nyolcezer. Az orosz 
hadsereg teljesen leromlott, megtört. 
Galícia a Kárpátokkal együtt a cári 
hatalom sírjává lett.

Az ellenség lapjai csüggedt hangon 
szólnak a galíciai eseményekről. Már 
szinte bucsusztatják az orosz haderőt. 
Viszonzásúl a muszkák elpanaszol
ják, hogy Anglia és Franciaország 
részéről nem részesülnek kellő támo
gatásban, Itália csatlakozása pedig 
megrontja az ántánt „erkölcsi értékét.“

Az olasz támadás kudarca.
Félve, remegve indult meg az olasz 

támadás. Nem is lett belőle eddig 
világra szóló hadiesemény. A hivata
los jelentés szerint „az olaszoknak 
valamennyi ellenünk intézett táma
dását visszavertük.“ Ilyen volt a Krn- 
magaslaton történt támadás, amidőn 
a hegy déli lejtőjét futva hagyták el 
volt szövetségeseink s ott maradt 
300 halottukról is megfeledkeztek. 
Ilyen volt az Isonzo-völgyében végbe
ment nagyobb vállalkozás, a görzi
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hídfő ellen intézett támadás, amidőn 
Höfer szerint „ az olaszok tüzérségünk 
tüzében szinte özönlöttek vissza és 
kénytelenek voltak több ágyút ott
hagyni.“ A Tirolban tett támadó kí
sérletek is hajótörést szenvedtek. Meg
verték az olaszokat Cortina di Am- 
perronál, Landrónál és Peutelstein 
mellett.

A franciák meddő erőlködése.
Hiába van minden erőlködés. A 

franciák nem boldogulnak a néme
tekkel szemben. Napokon, heteken 
át megostromolnak minden eredmény 
nélkül egy-egy német hadállást, meg
erősített dombot, sövénnyel körülvett 
árkot. A német olykor-olykor közibük 
üt. Azok szétrebbennek. Majd újra 
kezdik a katonásdi-játékot. Csak ak
kor hagyják abba, ha a sógor türel
mét veszítve, jól ellátja őket. Ilyen 
csatározások voltak a múlt héten a 
Loretto-magaslaton, Neuville mellett, 
az Ecurietöl északra levő árkokban 
és Beaumont közelében. A franciát 
mindenütt megverték, megleckéztették.

A Dardanelláknál
A franciákat és angolokat újra vere
ség érte. A Szed-il-Bahr szakaszon 
több napig tartó véres harcban a tö
rökök a szövetséges seregeket meg
verték.

Egyéb hírek.
Hervé Gusztáv a Guere Sociale-ban 

a következőket Írja : Anglia mindeddig 
nem pompázott tengeri felsőbbségével. 
Az angol admiralitás nem tett meg 
mindent a Lusitania védelmére. Az

angolok nemzeti büszkeségét mélyen 
sújtja az angol flotta passzív maga
tartása, a mely éles ellentétben van 
a német tengerészet, főleg pedig a 
német búvárhajók merészségével. Az 
a hadsereg, amelyet Kitchener tiz 
hónap alatt összehozott, egyáltalán 
nincs arányban Anglia népességével 
és Németország hatalmas erőkifejté
sével. Csodálkozással kellett az angol 
népnek hallania, hogy Angliának még 
saját hadserege részére sincsen ele
gendő muníciója, holott iparával ké
pesnek kellett volna lennie Oroszor
szágot, Szerbiát, Franciaországot és 
a belga hadsereget munícióval ellátni. 
Míg Franciaország minden fegyver
képes férfiénak a frontra kell mennie 
és Franciaországnak az ellenséges 
invázió minden nyomorát végig kell 
szenvednie, addig az angolok tovább 
játszanak futballt és tenniszt. — Egy 
Przemyslben elfogott orosz törzsorvos 
szerint az oroszok minden baja a 
Kárpátokban történt vereségekből 
származik. Nem ok nélkül óvták 
Nikolajevics nagyherceget a Kárpá
toktól. Az orosz hadvezetőséget most 
főképen Hindenburg ismeretlen hadi 
tervei nyugtalanítják. Nagyon tartanak 
attól, hogy az ellenség Oroszország 
szívébe nyomul. — Az Aftenposten 
nem rég az ántánt gyöngeségéről irt. 
Kiemelte, hogy mindegyik szövetke
zett államnak más célja van. Fran
ciaország most akarja visszaszerezni 
elveszett tartományait, mert később 
erre már nem lesz képes. Lakossága 
évről-évre fogy. Anglia tudja, hj^y 
ha most legyőzik, a hatalmakat maga 
köré nem tudja többé csoportosítani s a 
gyarmatokat sem képes féken tartani.

Levelek a  harcmezeiről.*)
Kelt, Orosz-Lengyel- 
ország 1915. V/16-án.

Mélyen tisztelt nagytiszteletü úr!
Tudatom pár sorommal, hogy a 

pünkösdi üzenet kis könyvecskét 
megkaptam, igen szépen köszönöm. 
Kedves nagytiszteletü úr, tudatom 
vele, nekünk ezek a kis könyvecs
kék a mi templomunk, mert van 
eset, hogy elmegyünk is a templomba, 
de ott sem hal az ember semmit, 
csak éppen, hogy látja az ember, 
hogy minisztrálnak.

Kedves nagytiszteletü úr, nekem 
nagyobb ajándékot nem tudnának 
küldeni, mert ezek a kis könyvek a 
mi imaházunk. Nagy örömmel fel
olvastam, mikor megkaptam, épen 
áldozó csütörtökön este kaptam meg, 
Remete János is. Kívánom a jó Is
tentől, hogy soraim a legjobb egész
ségbe találja az egész családjával 
együtt. Hála a jó Istennek én is 
meglehetős egészségbe vagyok. Alá
zatos szolgája Kiss GyUia#

*) A  levél S á rv á rra  érkezett.

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

Hol b ib lia  a  h&zban n incs,
H iányzik  ott a  legfőbb kínos.
T anyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem le l hajlékot.

Június 20. vasárnap, Rúth 4.
,  21. hétfő, Titusl. 1.
„ 22. kedd, ,  2.
„ 23. szerda, „ 3.
„ 24. csütört., Philem. 1. 1, 1—25.
,  25. péntek, Jób 1, 1—12.
„ 26. szombat, „ 1, 13—22.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Hősi halál. A rozsnyói ág. h. ev. tisza- 

kerllleti árvaház árvaatyjának: Egyed Dá
vidnak fia : Miklós hősi halált halt. A rozs
nyói főgimnázium tanulója volt 8 évig, ahol 
irodalmi munkásságáért kedvelték. Az „Ifju- 
Évek*-ben jelent meg több verse, melyeket 
Budapesten, Eperjesen, Rozsnyón, Kés
márkon s több helyütt szeretettel szaval
tak. Mint a 16. hon. gy. e. hadapródja, a 
galíciai diadalmas előnyomulás közben, 
mikor szakaszát támadásra vezette, május 
27-én este 9 órakor jobb halántékán orosz 
robbanó golyótól találva, 20 éves korában 
hősi halált halt. Bajtársai tiszthez méltóan, 
ideiglenesen ott temették el, egy kastély

virágos kertjében. Egyed Aladár sajógö- 
möri lelkésztestvérünk — aki épen teme
tésre indult mikor a szomorú hirt meg
kapta — forrón szeretett öccsét gyászolja 
benne. Az Űr vigasztaló lelke legyen a 
gyászolókkal I

Alapítvány. Özv. Kolonits Józsefné, szül. 
B. Varga Karolin, hősi halált halt fé rje : 
Kolonits József emlékére 100 koronás egy- 
házfentartási alapítványt létesített Talián- 
dörögdön. A meghalt emlékezetét legszeb
ben őrzi az egyház oltárára helyezett 
alapítvány!

A bajai evang. egyház a 2-dik hadi- 
kölcsönből is, mint annakidején az elsőből, 
5000 (ötezer) koronát jegyzett.

A  n a g y v i l á g b ó l .
Olaszországban megtiltották a hadi

térképek árusítását. Az olasz hadügymi
niszter a belügyminiszterrel egyetértőén 
szigorúan megtiltotta a haditérképek árú- 
sitását. Még a képviselőknek és a szenáto
roknak is külön Írásbeli engedelmet kell 
kérniök, ha térképet akarnak vásárolni. A 
tilalomnak kétségtelenül az a célja, hogy 
az olasz csapatok elhaladásáról szóló 
hivatalos jelentéseket ne tudja a közönség 
ellenőrizni.

Hirdessünk a „Harangszóban“.
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 6 0  fillér, csoportos 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 :  P u p p  V áry E lem érn é: Könyörgés. (Vers.) — k p . : Hit és istenigéje. — E. j . . Tábori levelek. — K a p i  B é la .  
A hadakozó nagyhatalmak. V. Japán. — V á n d o r: A hadifogoly dala. — Kolera. — N e h é z órák. M a d á r  M á ty á s :  Szenvedésben. 
(Vers.) k b . : Kik az Istent szeretik. — Levelek a harcmezőről. — G yerm ek  v ilág . K a p i  B é la : Hát te mit teszel ? S z a la y  M ih á ly : 

Nagy harc a kis erdőn (Vers.) E n d reffy  J á n o s : A kis életmentők. (Elbeszélés) — A világháború eseményei. — Ország-Világ.

S eregekn ek  Ura, m i A ty á n k  lég y  velünk, 
S zo ro n g á s  ó rá já n  Te v a g y  a  védelm ünk. 

V erejtékes orcánk  
F o rd ítju k  T eh o zzá d  
H a lld  m e g  m i k é ré sü n k !

T ek in ts k eg ye lm esen  m i szeg é n y  h azán kra . 
S z á z  se b b ő l fo ly ik  m á r  vérének a z  á r ja  . . . 

M ég is n eh éz harcát,
É le te  p r ó b á já t  
R o sk a d a tla n  á llja .

N e  s za p o r íts d  s z á m á t  so k -s o k  ellenségnek, 
K ik  a z  ig a z sá g r a  o rg y ilo k k a l törnek.

H a  e d d ig  ta r to ttá l,
G y ő ze lm e t ha ad tá l,
V eszn i m o s t  ne engedj.

T eh o zzá d  n ézü n k  f e l  s e g íts é g e t k é r v e : 
S zeg én y  m a g y a ro k n a k  té g y  uram  kedvére, 

S e g íts  kegye lm esen  
Ö rö k va ló  Isten,
K ü zd elem  végére,
Á ld o tt b é k e ssé g re !

B u d a p est. P a p p — V árry E lem érné.

H it  és is te n ig é je .
A szenvedésben az emberek majd

nem mindig őszintébbek, mint a bol
dogság óráiban. A tájdalom könnye 
meglágyítja a szívet s ha a részvét 
érzésével megérintjük, úgy feltárja 
bensőjét, mint ahogyan a mesékben 
a varázs erejű virág érintésére feltárul 
a rejtett kincseskamra minden gazdag
sága. Sok szenvedő mondogatja ma
gában, hogy neki a hit nem ad ele
gendő erőt, vigasztalást. Pedig foly
tonosan ezt hallja I Ne félj, csak higyj 1 
És mégis az élet elviselhetetlen, sívár, 
üres marad. Kétségbeesésük éppen 
olyan sötét, mint azelőtt volt. Ha 
eleinte érzett is egy kis megkönnyeb
bülést, az is olyan hamar felszikkadt, 
mint meleg nyári napon a reggeli 
harmat.

Ezek a szegény embertársaink el
felejtkeznek arról, hogy hit csak ott 
van, ahol istenigéje is van. Erőtlen 
szó marad a hit, mihelyt nem táplál
juk az istenigéjének tiszta vizével. 
Ajkunkon van és nem a szívünkben. 
Beszélünk róla, de nem élünk benne. 
Az Isten igéje az a harmat, az a forrás

víz, mely erősíti, folytonosan üdén 
tartja a lelket. Ha ezt az isteni forrást 
elzárjuk s attól önmagunkat megfoszt
juk, úgy csakhamar lehervadnak a 
hit virágai: a szeretet, bizodalom. 
Isten igéje nélkül a mi hitünk köny- 
nyen emberi bölcselkedéssé lesz. Az 
emberi bölcselkedés pedig nagyon 
sokszor emberi tévelygésre vezet.

Biztos, erős, határozott és állandó 
hitre van szükségünk. Ezt pedig csak 
akkor mondhatjuk a magunkénak, 
ha folytonosan olvassuk, folytonosan 
hallgatjuk Isten igéjét, ha folytonosan 
keressük: mi az ő akarata. Keressük 
azért az Isten-hajlékát, mely e nehéz 
időben úgy hívogat pihenésre, mint 
az oázis a tikkadt vándort. Hallgas
suk szomjas lélekkel az Úr beszédét. 
Olvassuk otthon is a bibliát. Saját 
lelkünket s házunk népét vezessük 
el ahoz a Krisztushoz, ki azért jött 
a földre, hogy kijelentse az Isten 
akaratát s őhozzá vezesse a szenve
dőket, a sírókat. És akkor tapasztalni 
fogjuk, hogy „a hit hallásból vagyon, 
a hallás pedig az istennek igéje által 
(Róm. 10, 17.)“

kb.
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T á b o ri le v e le k .
G yűjti: E. J.

V.
Emlékül 1914-1915.

Szokásban van a tábori emlékiratok 
küldése. Mindenki igyekszik a maga 
módja szerint valami maradandót 
hazaküldeni emlékül övéinek, hogy 
boldog visszatérése esetében legyen 
miből visszaidézni nagy, fenséges és 
zord idők maradandó élményeit. Egy 
ily emlékirat kezünkhöz jutott itt 
adjuk teljes egészében:

— Hazánk, te szép magyar ha
zánk, melyért sok jó magyar fiú 
feláldozza magát. Isten feláldozza, 
mert tudja: első a haza s a mi igaz
ságunk felderül a napra s nem hagyja 
eltiporni a mennyei jó Atya. Amivel 
minden tartozunk hazánkért, jó kirá
lyunkért küzdünk, harcolunk kitartva, 
Isten kegyelméből szép jövőnket várva. 
Igaz sok nehéz napok, heves harcok 
teltek el, az ellenséges golyók sem 
fogytak el. Egy nap a vad muszka, 
megmozdul a dekungba, de azért 
csak drukkolva gondolja: Csak hős 
magyar előttem ne volna 1 A magyar 
hős nem habozva a tölténycsomagot 
osztja és a muszka elkeseredetten 
vonul vissza, halálunkat nem okozta. 
Az említett heves harcot, nehéz na
pot, mely reám is hatott, március 
2I-et írhatok, mikor alkonyodott se
bemtől összerogytam, amint a golyó
hatást éreztem. Szívem mellett mellen, 
tüdőn keresztül vértócsában, méteres 
hóban, erdő szélén, hideg hegy tetején, 
ágyú tűz dörgésén csak azt gondoltam: 
itt lesz sírom, itt nyílik fölöttem az 
erdő virága, messze szép szülőföl
demtől az orosz határon, ahol sok 
jó magyar barátom. De Isten nem 
hagyta így történni s a szívemet a 
golyótól nem érni, mert azt más is 
érezné, boldogságát örökre eltemetné. 
Végre e tűnődés és egy nehéz éjt- 
szaka s öt napi vándorlás után 
könnyítéshez jutottam, debreceni kór
házban március 26-án, onnan pedig 
április 3-án egy nevezetes aradi ly- 
ceum kórházba, hol is oly kezelés 
és ápolásban részesültem, amelyért 
a leghálásabb köszönettel tartozom 
úgy az orvos uraknak, mint jó ápo
lónőmnek, ki úgy ápolt mint gyer
mekét, fizessen Isten jóságáért — 
kívánja szívből 19-ik gyalogezredbeli 
harcos:

Cz. J. Arad, 1915. IV. 23.

Adakozzunk a H a ra n g sz ó  terjesztésére!

VI.
Búcsúzások.

A legtöbb katona bevonulásakor 
kibékült a halállal. Azzal az elszánt 
érzéssel indult útnak, hogy ha meg
halok, a hazáért halok hősi halált, 
ha meg hazasegít a jó Isten, új kö
telesség elé állít az életben. Mindkettő 
megtörténhetik s mindkettő a sorsin
téző nagy Isten kezében van. Zúgo
lódni az ő végzése ellen nem szabadd 
Mindent kapunk az életben, még az 
életet is, s Isten azt veszi el tőlünk 
és akkor, ami és amikor néki jónak 
tetszik. Ez ellen a törvény ellen nincs 
föllebbezés. Aki nem nyugszik bele, 
önmagát hóhérozza csak esztelensé- 
gével. A keresztyén ember azonban 
megnyugszik Isten jövendő akarátán. 
Ha élek. az Úrnak élek, ha megha
lok az Úrnak halok meg — és min
denkor legyen meg ne az én, hanem 
az ő legszentebb akarata. Elbúcsúzik 
övéitől s Istenre hagyja magát. Ezek
kel az érzésekkel olvassuk az alábbi 
levelet:

Kedves Szüleim 1
Ezen pár sor Írásom a legjobb 

egészségben találja, hála Istennek én 
egészséges vagyok, amit maguknak 
és az egész családnak, öreg szüleim
nek, rokonainknak és szomszédoknak, 
meg a kedves barátaimnak is tiszta 
szívből kívánok. Kedves szüleim, 
tudatom, hogy a pénzt /Megkaptam 
és újra kérek sürgönyileg, mert most 
már többször úgy sem kérek, Isten 
velők kedves szüleim. Tudatom, hogy 
ma nagy tüntetés volt, a katonaság 
a városon végig, tiszt urakkal együtt. 
Már mozgósítva vagyunk, de nem 
tudom, hogy mikor megyünk. Ha 
megyünk, akkor Oroszország szélere 
az oroszok ellen megyünk. Áldja 
meg az Isten az édes szüléimét, kik 
katonának nevelik a fiúkat. Húsz 
évig nevelik a világ pompájába, húsz 
év után látjuk a honvédek sorában. 
Életem áldozom a magyar hazáért, 
vérem kiöntődik a magyar nemzetért. 
Felemelem a karom, felveszem fegy
verem, szomorú szívem erre már 
ébredsz. Mindenfelé magyar nemzet 
harcol a hazáért, de semmi fel nem 
múlja a honvéd bakáét. Feltüzöm a 
szuronyt, felveszem a fegyverem, az 
édes anyámtól végbúcsút veszem. 
Kedves szülő anyám, tehozzád for
dulok katona életemben, utoljára 
szólok hozzád kedves jó anyám. 
Szomorú szívedtől búcsúmat veszem 
és köszönöm minden jóságodat, amit 
rajtam tettél, mert ez most utolsó 
levelem, amit innét írok, most elme

gyek. Isten veled drága jó anyám, 
annyit már ne sírjon, mert szólnak 
már az ágyúk, csattognak a kardok.

Kedves jó anyám én már ott meg
halok, ha csak a jó Isten rajtam 
nem segít. De hogyha megtörténik 
a gyászos halálom, a piros vérrel a 
földet áztatom, nem lesz édes anyám, 
nem lesz édes apám halálom óráján, 
orosz föld jön reám. Kedves jó 
anyám és apám írom ezt a levelemet
a v .........i laktanyából, álmomban
veletek beszélgettem kedves jó szü
leim, nagyon fájdalmas az én bús 
szívem, mikor rágondolok az én ked
ves jó szüléimre, már most nincs 
másban reménységem, mint a jó Is
tenben, most megyek a háborúba. 
Kedves szüleim és testvéreim az el
vállásom után még egyszer tisztelem 
és csókolom, Isten velük, Isten ve
lem a messze távolban, maradok 
szerető fiúk a sírig

O yuri.
(1914. augusztus 10.)

A hadakozó nagyhatalmak.
I r t a : Kapi Béla.

V. Japán.
Aki sokat, utazik és nyitott sze

mekkel járja be az európai nagy 
városokat, csakhamar azt a tapasz
talatot teszi, hogy mindenütt talál
kozik azokkal a sárga bőrű, apró 
növésű emberkékkel, kik ferde, man- 
dolametszésü szemeikkkel annyi alá
zatossággal pislognak az idegenekre. 
A japánok. Mindenütt ott vannak. 
Mindenhova eljutnak. És mindenütt 
tanulnak, dolgoznak, hogy amit le
het, nemzetük javára fordí hassák. 
Amit más nemzet lassú küzdelem
mel, hosszadalmas próbálgatással tud 
megszerezni, azt a japán ügyes élet
revalósággal szépen eltanulja, átviszi 
a tengereken s azzal is erősíti, fej
leszti nemzetét.

Magának az országnak rendkívül 
előnyös fekvése van. Igazi szigetor
szág. Négy nagy szigetcsoportból s 
3850 kis szigetből áll. Határa a ten
ger. A legkedvezőbb határ. Legjob
ban meg lehet erősíteni s legnehe
zebben lehet megtámadni.

Lakosainak száma 73 millió. Az 
az évenkénti erősödés meghaladja a 
750.000-et. A terület azonban nem 
áll arányban a lakosság számával. 
Oly zsúfoltan laknak, hogy dacára 
minden szorgalmuknak s jóravalósá- 
guknak, a nyomor igen nagy. Egy 
négyzetmérföld területre 335 ember
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N E H É Z  ÓRAK
Szenvedésben.

Kik csak születtünk, kik a földön
[járunk,

Szenvedés itt a leghűbb úti társunk 
Csak a sír partján rakjuk le keresztünk, 
Csak a síron á tju t honába lelkünk.

Sírva köszöntjük felkelő napunkat, 
Könnyel öntözzük pihenő ágyunkat; 
Aggódva kérdjük az éj sötétében: 
Felragyog-e még szép napunk az

[égen ?

Jó atyánk! aki keresztünk ránk raktad, 
Támogass, hogyha gyönge erőnk

[lankad.
A szenvedésből, melynek tüze éget, 
Fakasszon kezed áldást, üdvösséget.

madAr mát^As.

Kik az Istent szeretik.
Isten szerétéiből küld ránk szenve

dést. Atyai jósága azon van, hogy 
minden könnyhullásunk, minden meg
próbáltatásunk javunkra szolgáljon. 
De maga ez a szeretet még nem elég, 
szükség van az ember szívének a 
megértésére. Szükség van arra a lelki 
felfogó képességre, mely elfogadja a 
szenvedést és pedig úgy fogadja el 
és úgy értékesíti, hogy azután végül 
igazán mindenek javára vannak. Ez 
a felfogó képesség az Isten iránt való 
szeretet. Ezért írja Pál apostol: „azok
nak, kik az Istent szeretik, mindenek 
javukra vannak. (Róm. 12, 8.)“ Tehát 
azoknak és csakis azoknak.

Nem érezted eddig még a szenve
dés áldását ? Csak gyötrelmét érezted. 
A fájdalmat, az álmatlan virrasztást, 
a néma kétségbeesést, a meddő sirán
kozást. De nem éreztél semmi feleme
lőt, semmi erősítőt. Szívedben, lelked- 
ben nem ment végbe olyan változás, 
melyről azt mondhattad volna: ezért 
érdemes volt szenvedni. Életedbe sem 
illeszkedtek új erők. Világnézeted nem 
változott meg. Most is a régi szemmel 
nézed a világot, az emberek küzkö- 
dését, a magad arasznyi életét, s a

régi lélekkel méregetted kötelességeidet 
és munkádat.

Magadban keresd a hibát. Minden 
szenvedésben benne rejlik az Isten 
jóra nevelő szeretete, ha azt nem ér
zed ki, ha nem engeded, hogy az 
téged neveljen, formáljon, akkor bizo
nyára hiányzik belőled mind ennek 
feltétele. Hiányzik az Isten iránt való 
szeretet.
* Mi ez a szeretet ? Nem beszéd és 

nem üres szó. Hiába állsz ki az örökké
valóság útjára, az Isten iránt való 
szeretet kérdését nem oldod meg, ha 
mindjárt reggeltől napestig mondoga
tod : Uram, Uram! A szeretet a szív 
dolga. Az az állandó, mély érzelem, 
melyben hitünk ereje egyesül szívünk 
odaadásával. Megérted a gondviselő 
Isten jóságát s érzésedbe beléhelyezed 
háládat. Ez a szeretet. De még több 
ennél. Nem választhatod el a bizalom
tól s a reménységtől. Ha szereted az 
Istent, akkor bizol és remélsz benne. 
Nem szakíthatod el az engedelmes
ségtől. Ha igazán szereted Istent, úgy 
az ő parancsolatait követed s az ő 
útait járod. Nem is tehetsz máskép
pen, mert erre kényszerit a szeretet. 
És mégis, nem kényszerűségből cse
lekszel, hanem önként, szabadon, 
szeretetből. Erre a szeretetre van 
szükséged, ha azt akarod, hogy min
den szenvedés javadra szolgáljon.

Az Isten iránt való szeretet állandó 
érzés. Nem szeszélyes hangulat, mely 
gyengén, vagy erősen hullámzik, mint 
a tó csipkés szélű vize. A boldogság 
idején azt mondtad: szeretem az Is
tent s talán komolyan hitted is, hogy 
mivel a sok örömöt elfogadtad tőle, 
hát igazán szereted őt. Az igaz, hogy 
a boldogság is megpróbálja Isten iránti 
szeretetünket, de inkább abban, hogy 
mennyire tudiuk azt megszentelni. 
Szeretetünk állandóságát a szenvedés 
próbálja meg. Neked most, a nehéz 
órákban is érezned kell: szeretem az 
Istent! Szereted, mert ő előbb szere
tett téged. Szereted, mert a téged ért 
sok sok csapásból megtanultad, hogy 
ő szeret téged. Ez állandó érzés. 
És mihelyt ezt az állandó érzést meg
erősíted szívedben, azonnal van vala
mi megmaradó támasztékod. Az élet 
gyors változásokkal rohan tova. A 
tegnapi öröm sírját megássa a ma

fájdalma. Reménykedések meghiúsul
nak s a tündérvárakat építő nagy 
gyermekeket kikacagja a kegyetlen 
való. De ha az Istent igazán, komo
lyan szereted, akkor van lelkedben 
egy állandó, megingathatatlan érzés. 
Te erre az érzésre — mint valami 
sziklára — elhelyezkedsz, megveted 
rajta lábadat, felépíted rajta életedet. 
Ebbe az érzésbe belekapaszkodsz, 
hozzáláncolod magadat. Szereted az 
Istent állandóan, minden körülmények 
között. Szereted őt függetlenül az élet 
változásaitól, szereted őt, akármi tör
ténjék is veled, mert tudod, hogy ő 
szeret téged. Az Isten iránt való sze- 
reteten keresztül nézed életed ese
ményeit. A kristályüvegből csiszolt 
sok élű prizma átereszti a napsugarat, 
szétszedi elemeire s szivárványszinei- 
vel bevon mindent. Állítsd a kiégetett 
mezők, a szétdöntött romok elé, azokra 
is ráborítja a napsugár gyönyörű 
színeit. így bocsásd lelkeden keresztül 
az Isten szeretetét. Ezen az örökké
való prizmán át nézd nehéz szenve
déseidet. Csodálkozva látod, hogy a 
boldogság szétdöntött romjain, a re
ménység letarolt mezőségein aranyos 
verőfény csillog. Minden szenvedésben 
megtaláljuk az örökkévalóság világos
ságát, ha az Istent szeretjük.

» kb.

Levelek a harcmezeiről.*)
Kedves Tisztelendő Úram!

1915. május 23. vasárnap.

Ép ma kaptam ismételt figyelmes
ségének ajándékát. Igen köszönöm, 
úgy a magam nevében, valamint az 
itt hozzám beosztott legénység ne
vében, a kik számára ma délután 
felolvastatom, valamint pedig a sze
gény sebesültjeim nevében, akik mint 
égi mannát fogadják. Még az orosz 
sebesültjeim is olyan ájtatos csend
ben hallgatják. A jó Ég áldja meg 
szerető gondoskodásáért!

Dr. Rácz István
főorvos.

*) A  levél S á rv á rra  érkezett.
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H át te  m it t e s z e l?
Irta: Kapi Béla.

Vasárnap délután kinn jártam az 
erdőben. Egy nagy tölgyfa tövén puha 
mohát találtam, arra azután rátele
pedtem s pihentem a séta után. 
Egyszerre csak egy kis kőhajitásnyira, 
lenn az erdőszélről, vidám gyerek 
nevetést hallottam. Alighanem birkóz
tak, versenytfutottak, majd meg lete
lepedtek a gyepre.

— Elsején durranás pisztolyt ve
szek.

— Én meg egy nagy gummi lapdát.
— Én egy meséskönyvet.
Leléptem hozzájuk. Gondoltam egy

szerre, jómódú fiuk voltak, kik arról 
beszéltek, hogy mit csinálnak a hó
nappénzükkel.

— Hát még mit tesztek a pénze
tekkel fiúk ? . . .  kérdeztem tőlük.

Egyik ezt, a másik azt mondta. 
De én mind csak ráztam a fejemet 
s újra kérdezgettem : — hát még ?. . .  
hát még ?. r.

Egyszerre egy sápadt, cingár le
gényke, —- eddig alig vettem észre, — 
megszólal a bokor mellett:

— Én csak a születésnapomra, 
meg a névnapomra kapok egy-egy 
koronát, de azon nem veszek sem
mit, hanem mind odaadom a sebe
sülteknek.

Nem szóltam, csak a fejemmel in
tettem. Úgy van, úgy I Hát persze, 
hogy jobb dolgot is lehet azzal a 
zsebpénzzel tenni, mint nyalánkságot, 
meg durranós pisztolyt venni! Persze, 
hogy leheti

— Mondok egy kis történetet, 
fiúk. Egy más országban történt, de 
azért nem baj. Ott is azt gondolták 
a gyerekek, hogy nekik nincsen is 
nagyobb kötelességük, hanem hogy 
a tanulás mellett cukrot egyenek, 
meg játszanak. Hanem egyszer csak 
az ő gyermekujságjukban azt írta 
nekik valaki, hogy gondoljanak azokra 
a szegény pogányokra, kik még nem 
ismerik a Krisztust, kik sötétségben, 
tudatlanságban élnek. Adjon minden 
gyerek hetenként néhány fillért. Min
den gyerek, minden héten. És a be
gyült pénzből szereljenek fel egy 
hajót, — az igazán a szeretet hajója 
lesz, — és küldjenek hittérítőt a po

gány népekhez és sok-sok evangéli
umot, a Krisztus boldogító tanítását 1 
így is lett. A gyerekek kevesebb 
cukrot ettek s a sok fillér csak úgy 
dűlt a nagy gyűjtő ládába. Egy szép 
napon azután egy büszke hajó indult 
neki a nagy tengernek, — a gyere
kek hajója.

A fiúk elgondolkodva néztek rám. 
Én meg folytattam.

— Ti is gyűjthetnétek, fiúk egy 
hajóra. Mindegyitek adjon erre a 
célra néhány fillért. Mindenki szol
gálja ezzel hazáját. Úgy-e édesapá
tok, testvértek ott vérzik a harcme
zőn ? Úgy-e a nagyok is áldoznak, 
dolgoznak? Mind, mind. Hát ti mit 
teszel? Tegyétek fiúk amit tehettek. 
Filléreiteket adjátok oda a. haza ol
tárára. Ebben a nehéz időben legyen 
kevesebb a cukor, meg a durranós 
pisztoly. Legyen mindenütt minden
napi kenyér, téli ruha, tűzelőfa. 
Adjátok filléreiteket a szegényeknek, 
özvegyeknek, árváknak, a megvakult 
katonáknak, a bénáknak. Sok fillér
ből nagy pénz összejön. És ha mind
egyitek megteszi kötelességét, akkor 
meglátjátok fiúk, megépül a ti hajó
tok is, a szeretet hajóyf! Nekiindul 
az élet tengerének s vigasztalást, erőt, 
kenyeret, szeretetet visz szerteszét 1...

A fiúk már ott futottak az erdő 
végén. Egyik a sapkájával integefett, 
úgy kiáltotta:

— Nem veszek durranós pisztolyt I...

Nagy harc a kis erdőn.
Husz-huszonöt főnyi 
Elszánt, vitéz csapat 
A kis erdő  felé 
Harci kedvvel halad ;
Mintha lakomára 
Vigadozni menne,
Lelkendezve siet 
A nagy ütközetre.

Jeles fegyvert visel 
A derekuk, válluk:
Fenyőfa a kardjuk,
Fűzfa a puskájuk.
Oifra dobot vetett 
A dobos nyakába,
Gyerekszájra illik 
A trombita szája.

Pereg  a dob folyton,
Majd kireped bőre ;
Recseg a trombita :
Előre, előre I

Egyik szünetlenül 
Céloz füre-fára,
Másik a levegőt 
Hasogatja, vágja.

t
Itt van a kis erdő 
S  bent egy domb magában,
Arról beszélték meg 
Már az iskolában,
Hogy legalkalmasabb 
Az lesz csatatérnek ;
Meg is állapodnak,
Amint odaérnek.

Jól körül vizsgálják 
A kiszemelt dombot 
S kineveznek célnak 
A tetőn egy b o k ro t ; .
Oda kell kétfelől 
Versenyt felrohanni 
S vitéz viadalban 
Diadalt aratni.

Jó  lesz I Helyes I Éljen I 
Le csizmát, kabátot 1 
Lesz ma harc, hogy olyant 
A világ nem látott 1 
— A nagy ütközetből 
Mégse lett ott semmi,
Mert muszka meg vadrác 
Egy sem akart lenni I

SZALAY MIHÁLY.

A k is életm entők.
Elbeszélés. I r t a : Endreffy János.

Szomorúan néztem ki ablakomon 
szürke felhőkbe. Kinn nehéz csep- 
pekben esett az ólmos eső. Egy
szerre csak kocsi fordul be az ud
varra. Mivel az udvar a városi rend
őrségé, tudtam, hogy a kocsi is va
lami hivatalos alkotmány lesz. Furcsa 
kocsi volt: láda, vagy talán inkább 
koporsó. De börtönhöz is lehetett 
hasonlítani, mert börtönszerü rácsos 
ablakai voltak kétoldalt. A kocsis azu
tán kifogta a lovat a kocsiból s ott 
hagyta az esőben a ládát, koporsót 
vagy börtönt, ahogy tetszik. így állt 
a furcsa alkotmány az udvaron 
másnap, vasárnap és harmadnap is. 
Este azután valami panaszos hang 
vonított ki a koporsóból, annyira, 
hogy borzongani kezdtem. Hát élet 
volna, elzárt, bebörtönzött élet a ko
porsóban ? S az az élet ott benn 
érezné, hogy nem arra született, 
hogy napokig bezárva senyvedjen, 
szüköljön, vonítson — a kutyapecér 
kocsijában ? Mert az a börtön a sin
tér kocsija volt, amibe a város kó
bor kutyáit fogdosta össze, hogy
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esik. Növeli a bajt az is, hogy az 
ország földje nem valami termékeny. 
Sokfelé hegyes, sziklás. Sőt van 20 
tűzhányóhegye is s azok időnkint 
nagy károkat okoznak s lávaesőbe 
temetnek mindent. A rendes gabona- 
termelésen kívül különösen virágzik 
a rizs termelés.

Ipara szintén fejlett. Különösen' a 
papír, selyem, pamut ipart említjük.

Japán hosszú évszázadokon ke
resztül elzárt, megközelíthetlen, ön
magának élő ország volt. Tulajdon
képpen egy fél évszázad óta nyíltak 
meg kapui az európai népek be
folyása előtt. Ekkor lépett Japán a 
fejlődő államok sorába. Kettő közül 
kellett választania. Vagy megmarad 
sajátságos szokásaiban, régi elmara
dottságában, vagy pedig utat nyit 
az európai műveltségnek, a tudo
mány és művészet hódításának s 
ezzel részt kér magának az európai 
népek világtörténelmi munkájából. 
Japán az utóbbit választotta. Egy 
fél évszázad alatt óriásit fejlődött. 
Nemcsak a bő japán ruhát, a kimo- 
nót, vetette le s a hosszú copfot 
hagyta el, hanem egyébként is át
alakult s igazságszolgáltatásában, köz
oktatásában, hadseregének szervezé
sében is alkalmazkodott az európai 
befolyáshoz. Egyszerűen a csodával 
határos, hogy ez a nemzet egy fél 
évszázad alatt mennyit fejlődött.

Törvénybe iktatták az általános 
kötelező népoktatást. Kétféle népis
kolát állítottak fel: alsó és felső 
népiskolát. Alsó fokú népiskola van 
26.386 és pedig 134.377 tanerővel. 
Magasabb fokú népiskola van 297 
és pedig 5.815 tanerővel. Jellemző, 
hogy az utóbbi iskolákban az angol 
nyelvet is tanulják. Gondoljunk csak 
rá, valamikor milyen idegenkedéssel 
fogadtuk a német nyelvet, és csak 
milyen lassan erősödik meg az em
berek lelkében az a meggyőződés, 
hogy arra boldogulásunkban, előme
netelünkben szükségünk van. A japá
nok egyszerre felismerték az angol 
nyelv nagy jelentőségét és megértet
ték, hogy nyelvismeret nyitja meg 
előttük a nagyvilágot. Meg is nyillott 
előttük minden országot.

1875-ben törvénybe iktatták az ál
talános védkötelezettséget. Azóta is

többször kiegészítették és újjászer
vezték hadseregüket. Az okos előre
látás vezette őket ebben is. Látták, 
hogy a másik sárga fajú nemzettel, 
az óriás Kínával szemben csak tel
jes szervezettséggel állhatják meg 
helyüket. Észrevették azt is, hogy 
Oroszország Japán rovására szeretne 
terjeszkedni s lehetetlenné akarja 
tenni Japán gazdasági erősödését. 
Éppen így az amerikai Egyesült-Álla
mokkal szemben is csak akkor szá
míthatott az erős nemzeteket meg
illető méltánylásra és megbecsülte- 
tésre, ha hadseregét fejleszti s tengeri 
hatalmát is kiépíti. Hadserege béké
ben 250.000 emberből áll, hadiálla
potban 1,150.000 emberből. A kato
nák a kitűnő Arisaka ismétlő fegy
verrel küzedenek. Tengeri haderejének 
kiegészítésére nagyon nagy gondot 
fordított Japán. 1912-ben volt 17 
dorednotja, 13 páncélos csatahajója, 
17 cirkálója, 6 ágyúnaszádja, 61 
torpedórombolója, 50 torpedója, 12 
tengeralattjárója. 638 tiszt, 3.288 tiszti 
személyzete, 1.533 altiszt, 43.790 
legénység végzi a szolgálatot.

Katonasága kitűnő. Nemcsak a 
bátorság és az értelmesség teszi a 
japánt katonává, hanem vallásos hite 
is. Az uralkodó iránti hűség, a haza 
iránti szeretet a japánok első kö
telességei közt foglalnak helyet. Büsz
kék arra, ha hazájukért küzdhetnek 
és meghalhatnak. Nem is kerülik el 
a veszedelmet, nem bujkálnak a 
nehéz kötelességteljesítés elől, hanem 
férfiassan, bátran, minden erejükkel, 
egész lelkesedéssel megállják helyüket.

Az utolsó évtizedekben Japánnak 
két nagy háborúja volt. 1894/95-ben 
Kínával került szembe. De bizony a 
400 milliót számláló hatalmas biro
dalmat úgy megverte a kis Japán, 
hogy az kénytelen volt neki nagy 
engedményeket tenni. Ekkor kapta 
meg Formosát és Port-Arthurt.

1904/5-ben az oroszokkal került 
szembe Japán. Az oroszokat elfogta 
a féltékenykedés s mindenképpen 
meg akarták fosztani Japánt küzdelme 
jogos gyümölcsétől. Már "a megin
dulása is jellemző a japánra. Az 
oroszok ugyanis a Kinában kitört 
boxer-lázadást saját önző céljaikra 
akarták kihasználni s Mandzsúriát

mindjobban az orosz hatalom be
folyása alá helyezték. Ezzel sem 
elégedtek meg, hanem Kóreát is meg 
akarták szerezni. Japán tárgyalások
kal igyekezett elszámítani a mindig 
élesebbé váló ellentéteket, de a ha
talmas Orosz birodalom egyszerűen 
lekicsinyelte Japánt. Nem vette ko
molyan. Japán 1904. január 13-án 
újabb előterjesztést tett az orosz 
kormánynak, de az még február 5-ig 
se méltatta azt válaszra. Ebben a 
semmibevevésben Japán nemzeti mél
tóságának megsértését látta s meg
üzente a háborút Oroszországnak. 
A végét tudjuk. Az oroszok csú
nyán, de igen csúnyán kikaptak s 
úgyszólván egész tengeri erejük meg
semmisült.

A mostani világháború kezdetén 
sokan reménykedtek, hogy Japán 
megtámadja Oroszországot s így a 
mi segítségünkre jön. Ellenkezően 
történt. Az angolokkal kötött szerző
dése odakényszerítette ellenfeleink 
mellé. De megelégedett egy kis da
rab föld biztosításával s azóta nem 
vesz részt a küzdelemben.

Hogy milyen alakulást vesz még 
ez a háború, senkisem tudja. Azt 
sem tudjuk, vájjon nem lesz-e a 
háborúnak második, harmadik, talán 
negyedik felvonása is ? A balkán há
borúban láttuk, hogy ellenségekként 
álltak egymással szemben azok a 
szerbek és bolgárok, kik kevéssel 
előbb még együtt harcoltak a törökök 
ellen ? Vájjon nem látunk-e majd 
ugyanilyen alakulást?

Egy Japán előkelő tiszt állítólag 
azt mondta, hogy majd mikor min
den európai állam tengeri hadereje 
már tönkrement, majd akkor mutatja 
meg hatalmát Japán. „Akkor majd 
látogatóba megyünk Ausztráliába és 
Új Seelandba. de úgy, hogy többet 
nem is megyünk ki onnan. És ak
kor majd megmutatjuk az egész vi
lágnak, különösen pedig Európának, 
hogy Ázsia Ázsiáé.“

A japán nép szívós, munkabíró, 
kitartó, ügyes, hazájáért minden ál
dozatra kész, de éppen úgy ravasz 
és számító is. Nagyon könnyen meg
valósulhat teháWa jóslat. Megtörtén
hetik az is, hogy mostani szövetsé
geseinek, különösen Angliának párt-

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 33
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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fogása, még több érvényesülési tért 
nyit számára Európában s az euró
pai gyarmatokon. De'vajjon mi tör
ténik akkor, ha erősen megvetvén 
lábát, egy szép napon cserben hagyja 
összes szövetségeseit s megcsinálja 
azt az új szövetséget, melyet a faj
közösség úgyis természetessé tesz, 
ha egyesül Kínával s közel 500 
milliót számláló sárga fajú embertö
meggel nekiindul az európai művelt
ség s a keresztyén vallás leigázására. 
Akkor igazán végighömpölyög a vi
lágon egy új háború réme: a sárga 
népfajok küzdelme mindnyájunk el
len. Nehéz lesz akkor azon népek 
lelkiismerete, melyek példát mutattak 
arra, hogy a sárga fajú népek bele
avatkozhatnak európai államok vi
szálykodásába. Súlyos lesz a felelős
ség érzete azok lelkében is, kik Ja
pánt oly hatalomhoz juttaták, hogy 
végül maguk se tudtak néki paran
csolni I

A hadi fogoly dala.
Oly búsan telnek napjaim ■
Mióta itt vagyok,
Mert számtalanszor naponta 
Hazámra gondolok.

A fegyvert rég elvették már 
Harcoló karomból . . .
De jól tudom, hogy kéne még 
Harcolnom valahol.

Hazánkat több oldalról is 
Megtámadta ellen.
O, Isten, add, hogy a mienk 
Legyen a győzelem!

Dicsőség már itt rám nem vár,
Csak gúny és szenvedés.
A messze idegenben itt 
Az életem oly nehéz.

Rongyokba burkolt testemet,
Ha érnék is sebek
Nem fájna úgy, mint lelkemnek,
Mit itten szenvedek.

Legjobb barátom még az éj, •
Mert álomra ringat.
De tarka álomkép után 
Ismét bús nap virrad.

Isten, ki nehéz harcokban 
Voltál hű pásztorom,
Engedd, hogy egyszer láthassam 
Még egyszer a honom !

Vándor.

Miért fizetek elő a Harangszóra ?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.

A kolera .
A nyári időszak mindig sokféle 

veszedelmet rejt magában. Ilyenkor 
lép fel a sok ragályos betegség s 
minden oldalról megtámadja az em
berek életét. A mostani rettenetes 
idő még jobban fokozza a veszedel
meket. A harctéren, dacára minden 
óvatosságnak, mindenféle betegség 
üti fel fejét s onnan lassanként ve
szélyezteti a távolabbi vidékeket is. 
Most tehát a rendesnél is jobban 
kell vigyáznunk. A ragályos beteg
ségek közül különösen a kolera ejti 
rémületbe az embereket.

A kolera fertőző anyaga, a koleraba- 
cillus, főképpen a beteg bélürülékében 
és hányadékában van, ennélfogva 
legfőképen ezen anyagok fertőtleníté
sére kell gondot fordítanunk, valamint 
mindazon tárgyakéra, a melyeket a 
beteg ürülékével beszennyezhetett, 
tehát a beteg fehérneműjére, ágyne
műjére, ruhájára, ágyára, szobájára, 
bútoraira, az árnyékszékre.

De tudnunk kell, hogy a koleraba- 
cillus nem csupán az ember belében 
bir megélni és elszaporodni, hanem 
az emberen kívül is, mindenféle ned
ves, szennyes anyagon. Erre tekin
tettel ne tűrjük meg lakásunkban és 
körűié a nyirkos falat, padlót, a szeny- 
nyes udvart, utcát, a pocsolyát stb., 
mert mindezekben elszaporodhat a 
kolerabacillus.

Különösen ügyeljünk übdig kolera 
idején kezünknek, szánknak és mind
annak tisztaságára, a mit megeszünk, 
iszunk.

A kolerás ember ürülékét és há- 
nyadékát égessék el, ha lehetséges. 
Gyorsan és biztosan hat az is, ha 
legalább 3-szor annyi forró vizet 
vagy forró lúgot öntünk rá. Jól fer
tőtlenítenek továbbá a mésztej, a kék- 
gálic, klórmész, karbolsav stb.

A kolerás ürülékét, fertőtlenítés 
után, öntsék az árnyékszékbe, avagy 
ássanak e célra, félreeső helyen göd
röt, abba ürítsék a dezinficiált ürü
léket. Azután földdel borítsuk be.

A beszennyezett fehérneműt szin
tén legjobb elégetni, — kivált a jár
vány kezdetén. F ertőtleníthetik továbbá 
úgy, hogy vízben, lúgban Va órán át 
kifőzik. Növelhetjük a fertőtlenítés 
hatását, ha a kifőzésre használt vízbe 
fertőtlenítő szereket is teszünk.

A nem mosható ruhát legjobb el
égetni. A hol gőz fertőtlenítő van, 
ebben gőzölik. Karbolos vízzel (50 
gramm karbolsav 1 liter vízre) jól 
meglocsolva, napos száraz helyen 
szellőzik.

Ágyneműből, ami csekély értékű 
(pl. szalmazsák) elégetik, — egyebet 
gőzben dezinficiálhatnak.

Az ágyat magát forró lúggal, vagy 
dezinficiáló szerekkel kevert forró 
vízzel mossák le.

A beszennyezett padlót sűrű mész- 
tejjel itatják be s azután feltisztítják, 
— avagy más dezinficiáló szerekkel 
fertőtlenítik. A falat szintén mésztejjel 
dezinficiálják.

A bútort, fás részén úgy tisztítják, 
mint az ágyat; párnás részét 2—3%-os 
karbolsavoldattal jól meghintik s szá
raz napos helyen kiszellőztetik.

A beteg evőeszközeit lúggal mossák.
Az ápoló ruháit úgy dezinficiálják, 

mint a betegét.
Az ápoló ügyeljen keze tisztaságára. 

Evés, ivás előtt mindig mossa meg 
a kezét szappanos vízben, vagy erős 
ecettel, avagy egyéb dezinficiáló szer
rel, száját pedig tiszta vagy ecetes 
vízzel, citromos, borkősavas vízzel 
öblítse ki. Ne egyék, igyék a beteg 
szobájában s kerülje a szertelen ki
merülést.

Az árnyékszékeket súrolják naponta 
fás részükön (forró lúggal stb.) Az 
árnyékszék gödrébe bőségesen önt
senek mésztejet, vagy más dezinfici
áló szert..

A vendéglőkről, kocsmákról, s egyéb 
középületekről, úgyszintén közlekedési 
eszközökről (vasút, gőzhajó), s az 
utasokról és árukról a hatóság gon
doskodik, hogy a fertőzést megaka
dályozza.

Az élelmi szerek és italok közül 
veszedelmesek lehetnek azok, melyek 
huzamos időn állottak, kivált nyilvá
nos helyen, piacon, utcán, vendéglő
ben. Csupán frissen főtt, sütött élelmi 
szereket együnk. A nyers élelmi sze
reket kerüljük.

A gyanús vizet legjobban ártalmat
lanná tesszük, ha felforraljuk. Az 
ásványos viz, ha friss, megbízható: 
ha állott, nem ajánlható. A szódavíz 
jósága is attól függ, milyen vízből 
készítették.

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

Hol bib lia  a  házban  n incs,
H iányzik o tt a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
Do Isten nem lel hajlékot.

Június
»

27.
28.

vasárnap, Jób 
hétfő,

2.
4, 1 — 11.

» 29. kedd, 5, 17—27.
30. szerda, „ 7, 1 — 11.

Július 1. csütört., , 10, 8—17.
9 2. péntek, 12, 7—16.
9 3. szombat, „ 14, 1—12.
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szappant főzzön zsírjukból, ha ugyan 
volt zsírjuk. S az a kis kutya már 
napok óta étien, szomjan várta a 
sintér bunkóját. Nem tudtam meg
hatottság nélkül hallgatni a halálra
ítélt házőrző panaszos segélykérését. 
Mintha csak azt mondta volna: „Mi
ért bántotok engem? Ki akarok in
nen menni, hogy gazdám házát őriz
zem I Ez az én kötelességem, nem 
négy fal közé zárva éhezni, koplalni 
nap nap u tán! Megszolgálom kenye
remet s azt a csontot, amit asztal 
alá vetnek nekem ... Engedjetek ki, 
én is élni akarok, szeretem az életet, 
még ha üt leg, korbács is részem.. . 
Ne vegyétek el életemet 1 S az éhező 
kutyus kidugta sárga lábacskáját a 
börtön rácsos ablakán s kormos or
rát a szabad levegőre, hol annyira 
szeretett lenni. Panaszos szavára be
jött néhány utcagyerek s részvéttel 
körülállták az élő koporsót. Szidták 
a szívtelen sintért, ki már 3 napja 
nem adott enni szegénykének. . .  
Megcirógatták kívülről a szenvedő 
állat fejét, amennyire befért kezük a 
rácson. Az egyik tépett ruháju gyerek 
nem szólt semmit, hanem odaszorí- 
tóttá arcát a rácshoz s a kis kutya 
megérezte ezt a részvétet s meg
nyalta a rongyos üú képét. . .

A rongyos fiú megszólal: Palkó, 
van még egy krajcárom. A te mamád 
is adna egyet. Vegyünk neki kenye
ret, nézd milyen éhes !. . .

Kis idő múlva hozzák a péktől a 
kenyeret. Benyújtják neki a rácson. 
Hogy hogy ette meg a kiéhezett 
kutya a kenyeret, azt nem tudom, 
nem láttam, csak gondolom. Közben 
némán megáldottam a rongyosat, ki 
tán minden vagyonát föláldozta ab
ban a kolduskrajcárban jó szívéért!. . .

Új gyerekek jönnek be az utcáról 
s a résztvevők közé állnak. A kutyát 
nem bosszantja senki. Pedig ki tudja 
hányán vannak köztük, kik máskor 
zsinórt fűztek volna fülébe, hogy 
kínjában gyönyörködjenek. Most min
denki sajnálja.

Egy újonnan érkező elkiáltja ma
gát : — Nini, hisz ez a szomszédunk 
kutyája. . .  Picinké, Picinkó. . .

A kutya az ismerős hangra elvak- 
kantja magát s teljes erejével pró
bál kibújni a rácson ... Hiába. Fáj
dalmas vonítással húzza vissza be
szorult fejét. Aki fölismerte a kutyát, 
gőzerővel futva indul ki az udvarból, 
hogy megvigye a hirt gazdájának, 
hogy Picinkó fogva van a sintér 
kocsijában. A többiek utána. A re
mény csillog szemükben, hogy Pi
cinkó meg lesz mentve. Diadalmas

menetben hozzák a kutya gazdáját 
az élő koporsóhoz.

A gazda láttán a kutya öröme ki
mondhatatlan, alig bírt magával ket
recében. Megbocsátotta neki, hogy 
3 napig hagyta étien szomjan, élet 
és halál között lebegni. A sintér csak 
1 koronáért volt hajlandó kiadni a 
kutyát. A gazdánál — szegény em
ber lehetett — nem volt pénz s 
kölcsön kellett valakitől kérnie. El
ment, de hamar visszajött. Hozta a 
koronát. Erre aztán megkapta az ör
vendező kis kutyát, melynek legelső 
üdvözlete az volt, hogy megnyalta 
gazdája kezét. Megköszönte neki életét.

Az örvendező kis életmentők ra
gyogó orcával távoztak. Boldogok 
voltak, hogy megmentették Picinkót.

A világháború eseményei.
A tragédia sietve halad a kifejlet 

felé. Az erkölcsi világrend bűnös 
megzavarása megtorlást kíván. A 
büntetés órája közeledik. A végpont 
nem lehet más, mint katasztrófa, 
megsemmisülés. Bukása annak a 
zsarnoki hatalomnak, mely bűnös, 
nemtelen, önző szándékkal rontott 
oly országokra, oly népekre, melyek 
neki nem ártottak, melyek erkölcsi 
felfogás tekintetében magasan felette 
állanak. Hadd jöjjön az istenítélet 1...

Oroszország vergődése.
A kovnoi kormányzóságtól Bessz- 

arábiáig áll a harc. Űzzük, verjük 
mindenütt mindennap az oroszt. A 
hosszú harcvonalnak egy a végső 
célja: az elfoglalt tartományok fel
szabadítása. Foglalkoztatni kell a 
milliós ellenséges tömeget a Keleti 
tengertől csaknem a Fekete tengerig, 
hogy ereje a megoszlás által gyen
güljön s egy-egy közelebbi stratégiai 
cél megvalósuljon. Ilyen cél most 
Galícia fővárosának, Lembergnek el
foglalása. Mindaz, ami a lefolyt hé
ten* fenn a Balti tenger vidékén, 
Lengyelprszágban, Galíciában, Buko
vinában s lenn Besszarábiában tör
tént, e cél szolgálatában történt. 
Követjük a régi szabályt: divide et 
impera! Szétszaggatjuk az ellenséget, 
azután megverjük és uralkodunk felette.

A hét elején vereséget szenvedtek 
az oroszok saját hazájukban, Litvá
niában, a szavle libaui vasútvonalon, 
továbbá Szuvalki mellett a mariampol- 
kovnói úttól délre, Lengyelországban 
Prasznisztól északra és Varsó köze
lében, Bolymovnál. Pflanzer-Baltin se
rege kiűzte őket Bukovinából és

Besszarábia több helységét elfoglalta. 
Galícia felső részén seregeink meg
szállották Szieniavát. Az oroszok ez
által elvesztették legfőbb védelmi 
pontjukat a San nyugati partján és 
lehetővé vált Mackensen, Boehm-Er- 
molli, Szurmay, Linsingen és Pflanzer- 
Baltin seregeinek egy időben való 
előnyomulása. Megtörtént e hó 13-án 
Jaroszlaunál, a Szán mellett, az orosz 
front áttörése. Az ellenséges csapatok 
nem várt csapására eszeveszetten ro
hantak délnek. A szövetségesek Mosz- 
ciszkán túl kergették őket. 16 ezer 
orosz foglyukká lett. Megnyílt az út 
Grodek felé, melyet méltán tekintenek 
Lemberg erősségének. Lemberget csak 
Grodeken át lehet elfoglalni. E hó 
16 án két hadseregünk indult Lem
berg ellen: észak felől Mackensen, 
dél felől Bőhm-Ernolli csapatai. Az 
Janow felé halad, ez már Grodek 
előtt áll s a vár nyugati részét el is 
foglalta. A Szán folyót tehát, mely 
a gorlicei áttörés után az oroszok 
védelmi vonalául szolgált, a szövet
séges csapatok már messze elhagy
ták és az oroszok Galíciában utolsó 
védelmi vonalukra, a narol magierov- 
veresicai vonalra szorultak. Itt heves 
harc folyik. Az ellenség hamarosan 
ide küldötte a másutt nélkülözhető 
csapatokat. Azonban győzelmes se
regeinket most már meg nem állít
hatja. Grodek már elesett, utána 
Lemberg és Galícia felszabadul.

Olasz támadások.

Az Isonzó mellett hiába van az 
olaszoknak minden erőlködése. E hó 
9-én csúfosan megverték őket Görz- 
nél, ahol 4000 embert vesztettek, 
másnap Plavánál, Gradiskánál és 
Sagra dónál. Néhány nappal később 
megújultak a harcok az Isonzónál 
és a támadó olasz dandár két nap 
alatt embereinek 20—25 százalékát 
elvesztette. A karintiai és tiroli hatá
ron ugyanígy jártak az olaszok. Az, 
ellenségnek a Plöcken vidékén, vala
mint a Monte Costo-hegyen megis
mételt támadásait visszavertük“ — 
jelenti Höfer.

Franciaoszágban és a Dardanelláknál

nincsen újabb hir, meddő úgy ott 
mint itt az ántánt erőlködése.

Egyéb hirek.

Hadi zsákmányunk e hó első 
felében: 108 tiszt, 122,300 főnyi le
génység, 53 ágyú, 187 géppuska, 58 
lövőszer-kocsi. — Albánia miatt mind
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élesebbé válik az ellentét Olaszország, 
Szerbia, Montenegró és Görögország 
között. Az olaszok Albániát olasz 
területnek tekintik. A szerbek meg
szállották Elbasszánt és Tiranát és 
sietnek Durazzó felé. A montenegró-

iak Szkutari, a görögök pedig Bera 
ellen indulnak. — Egy román lap 
így ir az orosz hadseregről: az oro
szok májusban naponként mintegy 
tízezer foglyot vesztettek. Júniusban 
e szám 15—20 ezerre emelkedett.

A tarnovi hatalmas támadás óta 
az orosz sereg ellenálló képessége 
teljesen megtört. Példátlan egy több 
milliós hadseregnek ilyen váratlan 
megroppanása.

A z e g y h á z  köréből.
Az alsósági ág. hitv. evang. nőegye-

sület egyháziasságánuk fényes tanújelét 
adta, amidőn a gyülekezeti templom felsze
relésére és diszitésére néhány évvel ezelőtt 
1200 koronát költött. De hazafias érzését 
is fényesen bizonyította be most, amidőn 
a háború okozta véres sebeket kell kötöz
nie, enyhítenie. — A háború kitörése után 
több sebesült katonát a nőegyesület tehe
tősebb tagjai közül némelyek kettőt-kettőt 
is, otthon, házuknál ápolásban, gondozás
ban, ellátásban részesítettek hónapokon 
keresztül ingyen. Majd pedig a Czelldömöl- 
kön létesített, s különböző helyeken elhe
lyezett hadi kórházakban ápolt sebesült 
katonáknak ételneműeket gyűjtött, adomá
nyozott, s minden e címen indult gyűjtésben 
részt vett.

Most pedig újólag gyűjtést indított a 
maga kebelében a Celldömölkön elhelyezett 
és ápolt katona-betegek számára, s ez al
kalommal a maga körében gyűjtött adomá
nyaiból mintegy 80 beteg részére uzsonnát 
készített s közöttük f. hó 11-én délután 
150 drb úgynevezett molnár-perecet; 70 
drb kalácsot; 127 drb to jást; 90 adag 
hideg tejes kávét; 2 kenyeret; 17 liter 
sági b o r t ; és 250 drb cigarettát osztott ki.

Az alsósági ág. hitv. evang. nőegyesület
nek ezen hazafias cselekedete nem szőrül 
dicséretre. A nemes tett önmagát dicséri.

A rábaszentandrási gyülekezet a 
balatoni katonai üdülő telep részére a kö
vetkező adományokat gyűjtötte: Hajas
Endre 4 K, K. Balázs Mihály, Balázs P. 
Györgyné, Balázs Antal, Németh István So- 
bor, Balázs Gy. József, Balázs István, K. 
Balázs János 2—2 K, Gulyás Istvánná, 
Gáncs János, Balázs Sámuel, Balázs Imre, 
Balog Jánosné, f. Balog János, f. Balázs 
Mihály 1—1 K, Szíj Mihályné, Balog 
Istvánná, Bodács Pál, Kis S. János, 
Balázs M. Gergely, K. Balázs István, Balázs 
Lajosné, Balázs M. István 60— 60 f, Kis M. 
János, Varga Károly 50—50 f, Balázs Jónás, 
Kis P. János, Bodács Péter, Gy. Varga 
István, Varga János, Varga Lajosné, ifj. 
Balázs Sándorné, Sz. Balázs Józsefné, Gáncs 
Mihály 40—40 f, Kis A. János, Kis M. Jó
zsefné, ifj. Varga István, ifj. Balázs Istvánná, 
Gáncs Mihály 30—30 f, Balog Mihályné, 
K. Balázs István, Bodács Ferencné, Szíj 
Gergely, Szíj János, Tüskés Mártonná, Kis 
Mihály, Gáncs Sámuel, Kis T. István, Ba
lázs Gergely, Bodács Pál, Szíj Tamás, 
Varga Zsigmond, Kis L. Gergely, Sz. Balázs 
Jánosné, Sz. Balázs Józsefné 20—20 f. 
Összesen: 41-40 K.

A battyádi hősök emléke. A battyándi 
evangélikus gyülekezet kegyelete* módon

rójja le háláját elhunyt hősei iránt. A gyü
lekezet ugyanis legutóbb tartott közgyűlése 
alkalmával elhatározta, hogy a gyülekezet 
templomába díszes márványtáblát helyeztet 
el és arra rávéseti az összes gyülekezetbeli 
elesett hősök nevét, koruk és katonai mi
nőségük megjelölésével.

Itthonról.
Hadifoglyok a gazdasági munkában.

A honvédelmi miniszter a hadügyminisz
terrel egyetértőén intézkedett, hogy mezei 
munka elvégzésére hadifoglyok magánosok 
részére 30-tól 200-ig terjedő csoportokban 
is kioszthassanak, ha az őrizetről a mun
kaadó maga gondoskodik. Ily esetben az 
eljárás is egyszerű, a mennyiben 30-tól 
20-ig terjedő főből álló munkáscsoportok 
kiadásáért közvetetlenül a cs. és kir. kato
nai parancsnokságok (hadtestparancsnok
ság) intézkedhetnek. A 200-nál nagyobb 
munkáscsoportok azonban úgy, mint eddig, 
ezentúl is az illetékes főispánok útján a 
honvédelmi, illetve hadügyminisztertől ké- 
relmezendők. A részletes rendelkezést a 
hatóságok már megkapták.

A legénység szabadságolása aratásra  
és cséplésre. A m. kir. földmivelésügyi 
és a cs. és kir. hadügyminiszter egyetértőén 
kimondják, hogy hasonlóan a tavaszi vetési 
szabadságolásokhoz és vezénylésekhez, a 
legénység kaszálásra, aratásra és cséplésre 
is az illető mezőgazdasági munkák idejében 
szabadságoltassék, illetően községeknek és 
egyes birtokosoknak rendelkezésére bocsát- 
tassék. A szabadság tartam a általában ti
zennégy nap, ebbe az oda- és visszautazást 
nem számítják be, ha a szolgálati viszonyok 
megengedik.

Ezekben az ügyekben, esetröl-esetre, az 
a parancsnokság határoz, a ki a szabad
ságot engedelmezi.

Gyűjtsük össze a hársfavirágot. A
világháború hatalmas hullámai a teabeho
zatalt is teljesen megbénította. Már az el
múlt évben is pompásan segítettünk eme 
helyzeten, sikeresen használtuk fel e célra 
a szárított hársfavirágot. A háború még 
folyik s ma még nem lehet tudni, hogy 
mikor lesz vége. Ezért kívánatos lenné, 
hogy miudenki, akinek módjában van ösz- 
szegyűjteni a hársfavirágot és azt a célra 
rendelkezésre bocsájtaná. A város polgár- 
mestere ezen a téren is kellőképpen intéz
kedett, a hársfavirágait összegyűjteni, meg
szárítani, hogy szükség esetén kellő meny- 
nyiségü hársfavirágtea álljon majd rendel
kezésre.

Közös miniszteri tanácskozás Buda
pesten. Budapesten értekezlet volt a ma
gyar és az osztrák kormány tagjai közt. [

A tanácskozáson résztvettek az osztrák 
kormány részéről: Stürgh Károly gróf mi
niszterelnök, Schuszter Rezső kereskedelem
ügyi miniszter és Zenker Ferenc földmíve- 
lésügyi miniszter.

József főherceg levele egy vitéz 
váradi honvédhez. Nagyváradi tudósítónk 
ír ja : Kun Ferenc 4- honvédgyalogezredbeli 
szakaszvezető József főherceg seregében 
verekedett, míg meg nem sebesült. Súlyos 
sebével most a kórházban fekszik s onnan 
írt a fejedelmi hadvezérnek, azt a fényképet 
kérte, a mit a főherceg a harctéren róla 
készített. József főherceg a hadiszállásáról 
ezt a sajátkezűén írt levelet küldte most 
hős katonájának:

Megkaptam soraidat 1 A fénykép még 
nem lett kidolgozva s így nem 'tudom , 
hogy sikerült-e. Ha igen, úgy okvetlen el
küldöm neked. Ha nem, akkor a jövő al
kalommal, ha a harcban megint találkozunk, 
lépj elém és mondd, hogy te vagy Kun 
Ferenc, a kinek fényképet Ígértem, akkor 
újra lefényképezlek és megkapod a képet. 
Nagy sajnálattal értesülök, hogy megsebe
sültél, igaz szívből kívánom, hogy mielőbb 
felgyógyúlj és hős ezreded soraiban, melyre 
büszke vagyok, újra a haza védelmében 
lássalak. Bajtársaid ma bámulatos hősies
séggel verték ki az oroszt egy állásából, 
úgy mint mikor te is harcoltál Nagycser
késznél és mikor nálam jelentkeztél múlt 
hó 23-án. Az Isten áldjon meg, derék fiam 
és gyógyítson meg mielőbb. Üdvözöl igaz 
jóakaród József főherceg.

A n a g y v ilá g b ó l.
Nagy m unkássztrájk Angliában. Egy

textilgyár munkásai Rochdaleben (Lancas- 
hire) sztrájkba léptek, mert a munkaadók 
vonakodtak 10 százalékos hadijárulékot 
kifizetni. Erre majdnem az egész rochdalei 
kerület munkásai 20.000 körül, kizárásuk 
értesítését kapták

Az orosz pálinkatilalom. Az orosz 
népet a háborúban legjobban az sújtja, 
hogy egész Oroszország területére kimond
ták az alkoholtilalmat. Az oroszok a sok 
verést még valahogy elviselik, de hogy 
nem kapnak pálinkát, az tűrhetetlen. Igyekez
nek is minden módon kijátszani a tilalmat.

A HARANGSZÓ terjesztésére be
gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban!

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
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Nem tehetjük.
G erok Károly.

„Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és 
hallottuk, azokat ne szóljuk.“ (Ap. 4, 20.)

Hogy fel ne nyissuk ajkunk,
Mi nem teh e tjü k  azt,
B ár népek  á tk a  ra jtunk ,
H add jö jjön , nem r ia s z t;
Nem lehet nem  beszélni 
A rról, kit- ism erünk,
S zavakra kell cserélni,
Amitől ég  szívünk.

Énekel a  m adárka,
Ha m ájus n ap ja  kel,
M eghasadna bezárva 
A pihegő k e b e l ;
Csukj rá ja  tiltó  zárat,
K alitkát, mely sötét,
Annál fo rróbban  árad  
P anaszos dala  szét.

Nézd, a ró zsa  lehelve 
S zéton tja  balzsam át,
Nem zá rh a tja  be kelyhe,
M it belé az  Ur á d ;
É lté t egyre fogyatva 
Ügy illa tozza szét,
Ö nként az Urnák ad ja ,
M int á ldoza t tüzét.

A gyertya  ég  villogva,
A zért készítik  el,
Az é jé t beragyog ja

Aranyló fényivel,
S a já t bolygó tüzében 
Em észti fel m agát,
Ámde tovább is épen 
Oly enyhe lángo t ád .

A cserm ely ú tra  kelve 
T en g er felé omol,
S tü k ré t hab o sra  verve 
Nyugtot nem lel s e h o l;
Ha u tján  sz ik la várja,, 
Melyen habbá törik,
Ott sem akad  m eg á r ja  
És h á tra  nem szökik.

Az Úrtól m eggyőződve 
Győzünk m inden fele tt, 
Szellem étől vezetve 
U raljuk a te re t,
A sűrű  ellenséget 
M egalázza karunk,
Csak te ne hagyd el néped, 
Mi el nem hagyhatunk.

Ha á lta th a tja  lelkem 
Á te  csengő igéd,
Úgy dicsőséged  zengem , 
M int a te fülm iléd ;
Ha m int a kegynek n ap ja  
K isütsz fejem  fele tt,
Úgy rózsakén t v igadva 
Kitárom  kelyhem et.

Ha lán g ra  kap a lelkem  
Igazságod  tüzén,
Ügy gyertyává kell lennem , 
Hogy néked ég jek  é n ;

Kegy ten g ere , ha enyhet 
Kinál kebled nekem ,
Sziklán vígan szökellhet 
T ehozzád életem .

Ford. Osgyán János.

Hadbavonulás előtt.
Uram, Istenem!
Készen vagyok a nagy ú tra ; a 

gyötrelmes, fáradságos, nélkülözések
kel teli, tövisekkel szegélyezett hosz- 
szú útra. Könnytelenül, panasz nélkül, 
keresztyéni megadással és benned ve
tett törhetetlen hittel, és bizalommal 
megyek a veszedelmek és szenvedé
sek elé, öldöklő csaták vészes viha
rába, ágyúdörgés, fegyverropogás 
közé, oda a hideg galíciai hegyekre, 
ahol most csupán vérrózsák nyílnak 
az emberi arcon s haldoklók fájdal
mas hörgése, sebesültek szívbemar- 
koló jajgatása tölti be a tavaszi le
vegőt ..  .

. . .  Másodszor. . .
Másodszor nézek szembe a halál

lal, másodszor élem át a megpróbál
tatások, kisértések, az elmúlás gondo
latának nehéz óráit. És mégis hittel 
és bizalommal indulok a nagy útra,
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mert tudom, hogy igazságos ügyért 
küzdők és tudom, hogy felettem vir- 
rasztasz te, jó atyám, tudom, hogy 
velem leszel a veszedelmek közepette 
és hiszem, hogy másodszor is meg
óvod fiatal életemet az elmúlástól, a 
megsemmisüléstől.

De mégis, ha úgy rendelné a te 
isteni bölcsességed, óh Uram, hogy 
ott essem el a harc mezején s idegen 
földben találjon megnyugvást fáradt 
testem: ám legyen meg akkor is a 
te akaratod, Uram! Zúgolódás, zok
szó nélkül hajtom meg a fejem a te 
rendelkezésed előtt.

Erős Istenem, jó Atyám!
Elkészültem a nagy útra. Már csak 

néhány óra választ el az indulástól 
s ezekben a nehéz percekben aláza
tos szívvel kérlek, hallgasd meg az 
én könyörgésemet: vedd oltalmadba, 
pártfogásodba, szeretetedbe azokat, 
akiket én szeretek s akik engem sze
retnek; ne engedd, hogy gyönyörű 
hazánkon ádáz ellenségeink diadal
maskodhassanak, add, hogy nemze
tem dicsőségesen kerülhessen ki eb
ből az irtó hadjáratból s akkor, ha 
a te végtelen bölcsességed úgy kí
vánná, óh Uram, én nyugodtan halok 
meg. Ámen.

Fiume, 1915. május.
Huss Ferenc.

A bihari káplár.
Igaz történet. Irta : Kapi Béla.

Csatakos őszi reggel. A szürke 
ködtakarón keresztül bágyadtan szű
rődik át a csillagok sápadt fénye. 
Megkésve ébredez a természet. Olyan, 
mint a lusta gyerek, nem törődik 
toronyórával, mutatóval, óraütéssel. 
Háború van, neki most még az elő
írt kalendáriumi pontosság is hekuba. 
Az igaz, hogy az órát tornyostul 
együtt leszakította a gránát, csonkán 
búsong a lyukgatott tetejű, horpadt 
oldalú templom mellett. Mikor azután 
nagy sokára megpirosítja a keleti 
égalját a felkelő nap fénye, nagy 
gőzölgéssel nekiindul a lomha köd
tömeg. Lassanként leválik a szürke 
háttérről a fenyős domb körvonala, 
amott meg kirajzolódik egy sziklás 
hegy kopár gerince. Mintha berkek 
mélyén, rejtett oltárokon áldozati tűz 
gyúlna pogány istenek imádására: 
füstölögnek az erdők.

Megélénkül az utcasor. Gyűrött 
ruháju, álmos arcú katonák bújnak 
elő az alacsony házakból. Lajtot ci
pelnek vállukon, de a kút melletti

őr az utca túlsó végére utasítja őket. 
Dohogva mennek tovább. Amott, az 
egyetlen emeletes ház előtt, már 
élénkebb az élet. Tisztek jönnek- 
mennek, ordonáncok sietnek.

A földszintes, cseréptetős kis pos
tahivatal előtt szuronyos őr áll. A 
kormos üvegü petróleum-lámpa rá
világít néhány tisztre, amint az ab
lak melletti Íróasztalnál ráhajolnak 
a lassan lekígyózó telegráf szalagra. 
Letépnek egy-egy darabot, azután 
sietnek az emeletes házba.

Lassanként megtelik a házak eleje. 
A széles kapualjak, a tágas pajták 
csak úgy döntik a sok embert. Pi- 
pázgatva ődöngnek s tréfával ütik 
agyon az időt. Ma pihenő nap van, 
ha ugyan azezredes urrajusztra ránem 
kommandéroz az ellenség őkelme. 
Mert hiába, nagy úr a kapitány, bár 
az őrmester se sokkal kisebb, nagy 
úr az ezredes úr is, de mégis csak 
az ellenség a legnagyobb úr. Ha az 
egyszer megszólal, akkor hiába kom- 
mandérozott pihenőt a legvitézebb 
ezredes! Akkor, ha éjjel, ha nappal, 
hajrá I menni kell előre I

Az utca végén futólépésben be
kanyarodik egy kis őrség. A parancs
nokság épületébe besiet a káplár. Az 
emberek előrehajolnak.

— Megjött a Sándor is. A Bírta 
Sándor.

Kevés idő múlva csapatok sietnek 
az erdő felé. Azufán megint csönd 
van. A postaszobában eloltják a pet
róleum-lámpát, ennyi az egész.

Déltájban municiós szekerek ér
keznek. Közönyösen nézik, a ma
gasra halmozott ládákat, a ponyvá
val letakart csomag tornyokat, csak 
akkor élénkülnek neki, mikor az 
utolsó szekérről néhány postazsák 
kerül le.

— Posta ! Posta !
Mind kinn nyüzsögnek az utcán. 

Mind ott tolong a parancsnokság 
előtt. Még a szó is elhal ajkukon, 
mikor az otthonról jövő rózsaszínű 
lapokat várják. Jött e levél? Irtak-e? 
Mit Írtak ?

— Hát ti mit végeztetek, Sándor? 
— kérdi egyik az épp akkor odaér
kező Bírta Sándort.

— Hát csak végeztünk valahogy.
— Ennyi az egész ?
— Most még csak ennyi, de tán 

délutánra már több lesz.
— No, akkor úgy is jól van 1
Beletelik egy óra, míg a leveleket

szétosztják. Mindegyik felkapja zsák
mányát, azután félrehuzódik s bol
dogan olvassa az itthoniak üzenetét:

kívánom, hogy levelem jó egészség
ben találjon. . .

— Szegény Jóska is kapott hármat.
— Talán ezeket várta olyan ne

hezen !
— Megkéstek.
— Bizony megkéstek.
— Vigyétek ki az erdőszélre, kö

tözzétek a fej fáj ára I Virág helyett 
hadd boruljon rá az otthoniak üze
nete: csókol hű feleséged, meg há
rom imádkozó gyermeked I..  .

Bírta Sándor egy kopasz akácnak 
támasztja hátát, úgy olvassa a ró
zsaszínű kártyát. De a mint olvassa, 
mind sötétebbre válik az arca. Ahogy 
csüggedten leejti kezét, mint a fe
kete éjfél sötét szárnya csapkod 
szeméből a harag s valahol a sze
ménél is mélyebben villámok cikáz
nak. Lassanként ellágyul haragja.

— Szegény lelkem, anyám I. . .
— Mi bajod, Sándor? — kérdezi 

egyik.
De csak a kezével int.
Déltájban az ezredes végigjárja 

a csapatot. Sapkát se tesz fejére, 
kard sincs az oldalán, csak úgy, egy 
kicsiny pálcával a kezében jön, mint 
mikor az egyik cúgból átmegy va
laki a másikba a falubéli pajtását 
megnézni.

— Adjon Isten jó napot, fiúk!
— Ezredes urnák is alássan kí

vánjuk I
— Hát azután kaptatok-e sok le

velet? Jött-e szépséges ansichts kár
tya csókolódzó galambbal, szerelme- 
tes gyönge szavakkal?

— Jött ezredes úri
Jól van, fiúk I Node, most figyel

jetek ide. Egy bátor legényre van 
szükségem I

— Itt vagyok én I Itt vagyok én, 
ezredes úri

Mindegyik előugrik, mindegyik első 
akar lenni. Egymást taszítják a nagy 
versengésben.

— Engem válasszon, ezredes úr!
— Parancsoljon velem, ezredes úr I
Az ezredes felemeli kezét. — Arany

vitézségi érem fityeg a mellén s hat
ezer korona üti a markát. Ha meg 
ott hagyja a fogát, pedig bizony 
könnyen ott hagyja, akkor megkapja 
a jutalmat a családja.

A sorból hirtelen kilép Bírta Sán
dor s az ezredes elé lép.

— Engem küldjön ezredes ú r !
— Úgy is rád gondoltam, fiam. 

De azután meggondoltad-e ?
— Meggondoltam.
— Ha ott maradsz, nem sir-e utá

nad valahol messze Biharországban 
egy kis lány ?
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— Édesanyám, meg testvéreim 
vannak.

— Na és ? . . .
— Értük teszem, ezredes úr. Most 

írták hazulról, hogy a kis földecské- 
től elesnek, meg a kis ház ajtaját 
is becsapják előttük, mert nem tud
ják megfizetni az árendát. Pedig biz
tosan reggeltől késő estig győzködnek.

— Hát értük teszed, fiam ?
— Értük. De a hazáért is. Me

dália meg pénz nélkül is szívesen 
megteszem, ezredes úr.

— Tudom. Ismerlek. Te vagy az 
,3$ én emberem, gyere.

A parancsnoki irodában rábökött 
a térképre. — Itt vagyunk mi. In
nen északról húzódik le az ellenséges 
sereg. Túlerővel vannak. Lehetnek 
még egyszer annyian, mint mi. A 
másik oldalról is ellenség fenyeget. 
De ezen a folyón csak egy helyen 
lehet átkelni. Itt van a szálfenyők
ből összetákolt hid. Erős, széles al
kotmány, megbirja a csapat szállí
tást. Hát, látod, ha ezt a hidat 
felrobbantjuk, akkor kimenekülünk 
az ellenség gyilkos öleléséből. Egy 
csapatunk lehetetlenné teszi a hid- 
verést, mi többiek pedig feltartóztatjuk 
a másik oldalról jövő ellenséget. Te- 

* hát a hidat fel kell robbantani. Ér
ted, kell I Az előőrsök jóformán már 
eljutottak a folyó partjáig, biztosan 
őrzik a hidat. Légy óvatos. Akármi
képpen, oda kell jutnod. Még az őr
ségen keresztül is. Még az életed 
árán is. De az életedet csak akkor 
add oda, ha már végeztél a híddal.

Megértettél ?
— Megértettem, ezredes úr.
— Tehát jól vigyázz! Itt van a 

hid, itt vannak az odavezető ösvé
nyek, innen várhatod az előőrsöket.

— Igenis, ezredes ú r !
— Mihelyt leszáll a szürkület, in

dulhatsz.
— Igenis, ezredes úri
— Vigyázz fiam, több függ a si

kertől, semmint gondolod.
^ — Vigyázni fogok, ezredes úr.

— Hát azután van-e valami ké
résed.

— Ha nem jönnék vissza, ezredes 
úr, az édesanyámra.. .

— Tudom fiam, lesz gondom az 
édesanyádra. írd csak ide a címét 
erre a papirosra I. . .  Most pedig, előre 
fiam I Nyitott szem, erős szív, biztos 
kéz I Isten segítsen útadón I. . .

Alkonyaikor Bírta Sándor nekiindul 
jg a csúszós hegyiutnak. Lassanként 

megkisebbíti alakját a távolság, el
nyeli a vastagon húzódó ködtenger. 
Csak néha villanik fel a villamlámpa

kerek fénye, amint az útat keresgeti, 
de azután azt is eltemeti a nagy 
szürkeség.

Tizenegy óra tájban meghúzódik 
a sűrű erdőben egy kis sziklás bar
langban. Előveszi térképét, a villam
lámpa fényénél megvizsgálgatja, hogy 
tulajdonképpen hol járhat. Fejét rázza. 
Lehetetlenség! Nem vezet ez a me
redek út a folyóhoz ! Eltévedt. Lassan 
ki okoskodj a, hogy hol hibázhatta el 
az utat, azután visszamegy. Keresi, 
kutatja. A lámpával is spórolni kell, 
nehogy kiégjen. A kezével tapogatja 
ki, merre hajol el a fák közt kanyargó 
ösvény. Hopp, itt van. Ez a jó út I 
Itt vezet le jobbra a völgybe.
• Egy félóra múlva hangos zúgást 

hall. Lenn dübörögve rohan a folyó. 
Hála legyen a jó Istennek, célhoz 
érkezett! Óvatosan csúszik lejebb. 
Meg-megáll, hallgatózik, a szemét 
erőltetve vigyázza körül a vidéket. 
Sehol semmi, csak a folyó zúg. Az 
ösvény éppen ráereszkedik a hidra. 
Nem megy ezen az úton. Belép a 
bozótos erdőbe s kézzel-lábbal tapo
gatózva, lassan, csöndesen ereszkedik 
alá. Leérkezik. Amott feketélik a hid. 
Behúzódik egy bozót mögé s léleg
zett visszafojtva figyel. Semmi nesz. 
Azaz mégis, valami egyforma zaj, 
mintha valami nehéz csizmába buj
tatott fáradt láb csoszogna a nyikorgó 
padlókon. Ni csak, egy villanás. A 
túlsó hídfőnél szikrát csihol ki valaki, 
a kiugró fény megcsillanik a kézben 
tartott puska szuronyán. Akkor az in
nenső hídfőnél is lesz őr. Néhány per
cig vár, azután óvatosan tovább csúszik.

Az ezredes idegesen jár fel és alá 
szobájában. Egyszer-egyszer leül Író
asztalához s a térképet nézi. — Egy 
óra, két óra, már régen itt lehetne 1.. .  
Majd kimered a nyitott ablakon s 
hosszan figyel a messzeségbe. Idege
sen kirántja óráját.

— Fél három. Ésmég mindígsemmi. 
Mi ez, mi történhetett?

Bírta Sándor már ott csúszik a 
hidfő alatt. A korláthoz támaszkodva 
sötét alak húzódik meg. Feje mellére 
csuklik, fegyverét magához ölelve 
tartja. Figyeli egy ideig, nem mozdul. 
Alszik. Lassan tovább kúszik, már fenn 
van a hídon. Még egy pillanat s két 
erős kar beléfojtja az őrbe a kiáltást.

Az ezredes éppen az óráját nézi. 
Arca sápadt, a szeme szögietje ide
gesen rángatózik. Egyszerre irtózatos 
dördülés rázza meg a levegőt. Az 
ablakok megrezegnek s a falak meg
rázkódnak a nagy légnyomástól.

— Sikerült 1 Hála Isten, sikerült 1 
Megvan mentve az ezred !. . .

— Tényleg sikerült. A hid forgá
csokra szakítva beledőlt a rohanó 
folyóba. Csak az innenső hidiáb ma
radt épen, de azon is égnek meredve, 
hangos süstörgéssel világítanak a 
padlók.

Mikor kora reggelre a mi csapatunk 
elhelyezkedett a folyó partján készí
tett fedezékébe, az ellenség lassan 
visszahúzódott.

Bírta Sándort ott találták a mieink 
az erdő tisztáson. Három golyó érte, 
az egyik halálos volt.

A noteszában ezt a levelet találták: 
„Édes, egyetlen jó anyám I

Tudatlak, hogy a mindenható Is
tennek segedelmével egészséges va
gyok és bár eddig sok fényes győze
lemben vettem részt és pusztítottam 
a muszkát, mint a sáskát, semmi ba
jom sem lett. Biztosan azért került 
el a kartács, meg a golyó, mert Te 
imádkoztál érettem, édes jó anyám. 
Imádkozzál tovább is és légy nyugodt, 
hogy a győzelem után viszontlátjuk 
egymást. A hátralékos bár miatt ne 
busulj, mert képzeld el az én nagy 
boldogságom, egy csatában úgy ki
tüntettem magam, hogy az én vitézlő 
ezredesem arany medáliával és hat
ezer koronával jutalmazott meg. A 
pénzt elküldöm neked édes szülém 
és az arany medáliát is, amit őrizz 
meg, amig hazajövök. Könnyet sohse 
ejts, hanem légy büszke a Te fiadra, 
aki a hazáját védi. Ahogy a jó Isten 
ehez a hatezer koronához segített, 
úgy haza is segít nemsokára. Csókol 
Annussal, Erzsókkal és Birivel együtt 
szerető Sándorod.“

A levél mellett egy darabka papi
ros feküdt ezzel a néhány sorral:

— Ezredes úr 1 Meg ne írja az 
édesanyámnak, ha meghaltam. Meg
hasadna szegénynek a szíve.

Az erdőszélen sírt ástak a katonák. 
Magas fenyők tövében, alacsonyan 
kúszó borókák mellé eltemették a vi
téz bihari káplárt. Fejfát is ácsoltak 
faragatlan fenyőgalyból, csak a név 
helyét hántották le s ráírták kikere
kített, öreg betűkkel

Itt nyugszik

b í r t a  S á n d o r
aranymedáliás bihari káplár.

Meghalt hazájáért és az édesanyjáért!

Szép végtisztességtevése volt. A 
hadnagy úr mondta a Miatyánkot, a 
legénység meg sortüzet adott. Azután 
a kürtös elfujta a nagy takarodót, 
fújta, fújta panaszosan, elhalón. A bá
natos nóta szakgatott szava úgy sírt 
bele a ködös hajnalébredésbe, mintha 
egy édesanya fájdalma zokogna benne.
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Tanulságos történe
tek a világháborúból.

Közli: Czipott Géza.

Kelet-Poroszországban történt az 
orosz invázió idején, a télen. Az 
orosz barbár hordák, mint a sáskák 
lepték el a német határhelyiségeket. 
Mindenütt pusztítottak, raboltak, gyil
koltak, csonkítottak, mészároltak, 
gyújtogattak, becstelenítettek. A véd
telen határhelyiségeknek gyalázatos, 
barbár feldulása után már-már azt 
hitték, hogy feltariózhatatlanul nyitva 
áll előttük az út Berlinbe. De egy
szer csak megjelent a hős Hin- 
denburg, Poroszország felszabadítója 
vitéz hadseregével s visszafordította 
az óriási orosz henger rudját Varsó, 
Libau felé. Az orosz sereg fele kb. 
százezer ember a mazuri tavakban 
lelte halálát. A második fele pedig, 
százezer ember 300 ágyúval német 
fogságba jutott, ahol még mindig 
jobb dolguk van az oroszoknak, mint 
odahaza nagy Oroszországban, a vér
szomjas cár birodalmában.

Az orosz kegyetlenkedésnek töb
bek között ekkor esett áldozatul 
Poroszország egyik kies városkája: 
Memel. Ennek -a városnak tőszom
szédságában volt egy falu, melyet 
az oroszok visszavonulásuk alkalmá
val éjnek idején szintén felgyújtottak. 
Az ártatlan emberek riadtan szalad
tak ki hajlékaikból s kétségbeeset
ten, tehetetlenül szemlélték, mint 
lesz a mindeneket megemésztő tűz 
martalékává az édes otthon. Feldúlt 
fészkét siratta e rémes éjszakán egy 
70 éves agg is 12 éves kis unoká
jával. Egyszer csak észrevétlenül az 
öreg oldala mellől eltűnik a kis fiú. 
Halálra rémülten kis unokájának ne
vét kiabálva kereste az öreg a gyer
meket. S már-már megszakad az 
öreg apa szíve a kis unoka után, 
midőn az égő házból nagy lelki örö
mére látja feléje szaladni a fiút egy 
könyvvel a kezében.

— Az Isten szerelmére, hol jársz 
édes gyermekem ? — szólítja meg az 
öregapa a kis unokát.

— Ne haragudj nagyapó — vá
laszol a gyermek lihegve — de 
amint itt állottunk, mint a villám

jutott egyszer csak eszembe: neked 
pedig a könyvet a szoba asztaláról 
meg kell mentened! Kerül, amibe 
kerül. Tudod szegény boldogult édes 
anyám születésnapi ajándékát, a szép 
könyvet, amelyből, hogy szorgalma
san olvassak, édes atyám is, mielőtt 
elindult a háborúba, hogy a lelkemre 
kötötte, amelyből tegnap este ép mi 
ketten azt olvastuk: „Ne félj, mert 
én veled vagyok! Midőn a tűzön 
járandasz, meg nem égsz és a láng 
meg nem perzsel tégedet; mert én 
vagyok a te Urad Istened!“ (Ezsaiás
42., 2.)

— Nesze nagyapám, vigyázz rája. 
S a kis, fiú azzal nagy örömmel át
nyújtotta a megmentett bibliát.

i  *

Ahogy az elmúlt nyáron a köl
csönös hadüzenetek folytán kitört a 
háború, az ellenséges országok terü
letén elhelyezett tőkék, értékpapírok, 
részvények, vállalatok természetesen 
mind válságos helyzetbe kerültek. 
Egy bankház tulajdonosa is, ki atyjá
tól örökölt értékpapírjai révén az 
egyik ellenséges országban levő 
vállalatnál egész vagyonával érde
kelve volt: a hadüzenet hallatára 
szinte magán kívül lett. Eltorzult 
arccal, kétségbeesetten, kezeit tör
delve járt-kelt fel-alá az irodában, 
miközben kinyitotta a pénzszekrényét 
s könnyes szemmel vizsgálgatta „az 
értékpapírokat.“

Amint a nagy pénzszekrényben 
ide-oda rakosgat, keresgél, kutat, egy
szóval rendezkedik, egyszercsak ke- 
zeügyébe akad a biblia. Vallásos, 
egyházát, hitét szerető édes atyjáról 
maradt reá az a különös szokás, 
hogy a pénzszekrényben az érték
papírok között tartotta elzárva a bib
liát is, anélkül, hogy közbe-közbe el
olvasta volna tán. Csak olyan külső 
szokás volt ez nála, akárcsak sok 
gazdánál, kereskedőnél, embernél, 
hogy háztartási, üzleti könyvekben 
az első lapra felírják: „Isten nevé
ben!“ s azt hiszik, ezzel mindennek 
eleget tettek, most már az Isten ál
dása -nem maradhat el 1 Mintha bi
zony az a két szó önmagában is 
csodákat mívelhetne. Holt betűk ma
radnak azok ott, ahol a szívben 
életre nem keltik őket. .

A bankár ez alkalommal önkény
telenül is lapozgatni, forgatni kezdte 
a bibliát. Amint lapozgat a szent
könyvben, hirtelen az egyik oldalon 
édes atyja kezevonásán akad meg 
a szeme. írva pedig ez áll ott:

„Fiam! értékpapírokból egy egész 
vagyont hagyok reád. Használd fel 
minden időben saját magad és házad 
népe boldogságára, boldogulására és 
a szükséget szenvedő emberek javára. 
De az egyet ne feledd el soha, ha 
még oly jók is a te értékpapiraid, 
melyek itt a pénzszekrényben fe- 
küsznek, — még is emberi papiro
sok ; a leqjobb értékpapír az Istentől 
megírt biblia. Ez az értékpapír tartja 
meg az ő értékét minden időben, s 
ha talán majd napok jönnek s te 
keserűséggel tapasztalod, hogy mint 
az üveg oly törékeny az emberi sze
rencse és gazdagság, akkor tudd 
meg: neked még mindig van egy 
értékpapírod, amely téged gazdaggá 
tud tenni.“

A bankár ahogy elolvasta édes 
atyjának eme végrendeletét, könnyes 
szemekkel feltekintett; a még ke
véssel előbb eltorzult arca pedig 
visszanyerte nyugodt vonásait. Az 
Istennek békessége, mely minden 
emberi értelemnél és gazdagságnál 
többet ér, visszaszállt a bankár lei
kébe.

i  hadakozó nagyhatalmak.
I r ta : Kapi Béla.

VI. Németország.
Az eddigi közleményekben azokról 

a nagyhatalmakról szóltunk, melyek 
a most dúló rettenetes világháború
ban ellenünk "foglaltak állást. Bizony 
majdnem minden nagy nemzetet ott 
találunk magunkkal szemben. Hogy 
ebben a háborúban mily nagy sze
repe van a féltékenységnek és irigy
ségnek, mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy az angol, francia, olasz, 
orosz, japán mind-mind ellenünk for
dult, hogy útját vágja fejlődésünknek 
s jövendő nagyságunknak. A sok 
nagyhatalommal szemben mi csak 
ketten vagyunk: mi magunk és hű 

! szövetségesünk: Németország. Két

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

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 34
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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nagyhatalom öt nagyhatalommal szem
ben. Törökország ugyanis nem nagy
hatalom. Hanem dacára ennek a 
nagy aránytalanságnak, mégsem fé
lünk. Van mellettünk még egy nagy
hatalom. Ennek segítését érezzük 
nap-nap után. És ez az igazság, 
melyért küzdünk, melyet védelme
zünk, mely hitet, lelkesedést önt 
küzdő seregeinkbe s az itthon dol
gozók ezreibe. De igazságunk mel
lett meg van az az erőnk is, mely 
ebben a nehéz mérkőzésben oly nagy 
szerepet játszik: felkészültségünk,
anyagi, gazdasági erőnk és nemzete
ink erkölcsi érettsége.

Németország mai formájában ép
pen nem régi nagyhatalom. Több 
kisebb államból egyesítették, de a 
közös nyelv s közös uralkodó sze
mélye, valamint közös eszmék és 
közös érdekek annyira eggyé olvasz
tották, hogy érzésében, akaratában 
teljesen egy nemzetként lép a világ 
színe elé. Lakosainak száma/ 81 
millió; évi erősödése 850.000. Az 
ország benső rendezettségére s a 
nép jóllétére jellemző, hogy a ki
vándorlás száma nagyon alacsony, 
évi: 26.500. (A mi monarchiánké 
265.000; Olaszországé 400.000; An
gliáé 330.000; Oroszországé 95.000).

Németország tulajdonképpen gaz
dasági államból fejlődött ipari ál
lammá. A nemzet oly rohamosan 
erősödött s oly nagy arányokban 
árasztotta el az ország minden ré
szét, hogy a föld nem volt képes a 
népet eltartani. De azért — és ez 
jellemző a német népre, — nem 
hanyagolta el a földművelést és az 
állattenyésztést sem, hanem inkább 
német alapossággal és szivósággal 
mindent elkövetett termésének és 
állatállományának növelésére. így 
azután elérte azt, hogy kevés föld 
is sokat terem s gazdálkodásával túl
szárnyalja a nála kedvezőbb hely
zetben levő országokat.

Néznünk csak egy kis összehason
lítást. Állítsuk egymás mellé Német
ország és Franciaország termelését. 
A két ország területe körülbelől ugyan
akkora, míg ellenben lakosainak szá
ma különböző. Németország (az anya
ország) lakosainak száma 68 millió, 
Franciaországé pedig 40 millió. Eb
ből aránylag sokkal több francia fog
lalkozott gazdasággal, semmint német. 
És mégis, németország mindenből 
sokkal többet termelt, mint Francia- 
ország. Egy német tudós így állítja 
össze a táblázatot:
(kettős mázsa) búza rozs árpa zab burgonya
Fraüclaorszáoban 13,8 1 0 ,3  1 4 ,5  1 2 ,9  9 6 ,1
Németországban 2 3 ,6  1 9 ,1  2 2 ,2  2 1 ,9  158,6

Franciaországban 1912/3 évben 
0,9 millió tonna cukorrépát termeltek, 
Németországban több mint 2,4 mil
lió tonnát.

Franciaország tulajdonképpen csak 
bortermelésben múlja felül Németor
szágot, az igaz, hogy ebben óriási 
nagy a különbség. Míg Németország 
évi termése nem haladja túl a 2—3 
millió hektolitert, addig Franciaország 
50—60 millió hektoliter bort termel. 
Persze ez még háború előtti adat. 
A háború a gazdag, bortermő francia 
vidékeket jórészt elpusztította.

Németország gazdasági fölényét 
az is mutatja, hogy állatállománya 
szokatlanul nagy. Itt is közlöm a 
német tudós összehasonlító kimuta
tását :

(millió darab)
ló szarvasmarha sertés juh  kecske 

Franciaországban 3 ,2  1 4 ,7  6,9  1 6 ,5  1 ,4
Németországban 4 ,5  2 0 ,2  2 1 ,8  5 ,8  3 ,4

Tehát a juh tenyészetet kivéve, 
Németország mindenben erősebb, 
mint Franciaország. Pedig ugyanak
kora darab területen gazdálkodik, 
mint Franciaország.

Amint már említettem, Németor
szág a gazdasági termelés mellett 
lassanként átment az ipari termelésre. 
De ide is belévitte lelkiismeretességét, 
szívósságát és alaposságát. így biz
tosított tisztességes kenyeret mind
azoknak, kiket a föld eltartani nem 
tudott. De egyszersmind ipari kivá
lóságával helyet követelt a maga 
számára a világpiacon is. A német 
ipar, a német gyártmány csakhamar 
világhírű lett s jóságával nem egy
szer elhomályosította s túlszárnyalta 
a híres angol ipart. Mikor a háború 
okai kutattuk, egyik cikkünkben rá
mutattunk arra, hogy néhány évti
zed alatt hogyan legyűrte Németor
szág az elbizakodott Angliát. Most 
folytatjuk a Franciaországgal össze
hasonlító adatok közlését.

Az ipari állam ereje nagyrészt 
szén, érc, vas termelésétől függ. Ere
jének mutatója pedig a kivitel nagy
sága. Hát lássunk erre vonatkozólag 
néhány adatot. A számok ismét 
annyi millió tonna ércet jelentenek.

szén vasérc cink vörösréz ezüst
Franciaországban 3 4  18 4 4  0  2 2
Németországban 256  3 3  644  969  1 9 0

Franciaország gyapjú termelése
7.4 millió volt, Németországé pedig
11.4 millió.

Franciaország kivitele (idegen or
szágban való iparcikkek stb. szállí
tása) 25 évvel ezelőtt 6,6 milliárd 
márka volt, Németországé ugyanak
kor 7,5 milliárd. 1913-ban Francia

országé volt 12,3 milliárd, Német
országé pedig 20,9 milliárd. Francia- 
ország vasúti vonala 50.232 kilomé
ter, Németországé 62.734 km. A 
francia távirdahálózat 611.736, a né
met 2,135.907 kilométer.

Akárhova nézünk, mindenütt a 
németek óriási fejlődését és erősödé
sét látjuk. Bizony, olyan diadalmas 
szárnyalással rohant előre, hogy eléje 
került a többi nagyhatalomnak. így 
lettek a szomszédokból féltékeny ve- 
télytársak.

De Németország belelátott szomszé
dainak a kártyájába. Megérezte a feje 
fölé gyülekező veszedelmet. Megér
tette, hogy gazdasági és ipari erőssé
gét csak úgy védelmezheti meg, ha 
erős hadsereget és erős tengeri ha
talmat létesít. Meg is tette. Ma a 
német hadsereg a világ második 
hadserege. Csak az orosz nagyobb 
nála, de hogy még az sem erősebb, 
azt mindennap örömmel tapasztaljuk.

Németország hadereje békében
784.000, háborúban 6,500.000. Nagy 
csatahajója háború előtt 35 volt, 
páncélos cirkálója 13. Azóta termé
szetesen még jobban megerősítette 
tengeri hatalmát s különösen tenger
alattjáró hajóinak számát növelte. 
Erről különben az angolok sokat 
beszélhetnének.

De azért nem ebben rejlik Német
ország tő ereje. Hatalmassá teszi 
nemzeti egysége. Az ország lakosai
nak túlnyomó nagy többsége a német 
nyelvet beszéli. Nemzetiségi kérdéssel 
sem kell vesződnie, csupán a lengyel 
kérdés állította nehezen megoldható 
feladatok elé. Nagy ereje van komoly 
vallásosságában és erkölcsi tisztasá
gában. Mindenki tudja, hogy a német 
nemzet az evangéliom tiszta forrás
vizénél nevelkedett hatalmas, erős 
nemzetté. Az evangélikus egyház 
volt az, mely dajkáló karjai közt 
tartotta, védte és nevelte. Ez a val
lásos, egyházias szellem építette azt 
a sok templomot, iskolát, a tudomány, 
művészet csarnokait, honnan a be
csületes világnézet áradt a nemzet 
minden rétegébe. Azt is mindenki 
tudja, hogy a német nép vallásossága 
nem merül ki a templomba járásban, 
az üres szertartásokban, hanem át
hatja a mindennapi életet. Odaül a 
hivatalnokkal az ő Íróasztalához, együtt 
dolgozik az iparossal, munkással, 
gyárossal, a pulpitus mellett odaáll 
a kereskedőhöz. Ez a tisztességes, 
becsületes, vallásos világnézet ez a 
nemzet legfőbb ereje. Ez teremt egész 
embereket. Ennek köszönhetik a né
metek, hogy hadvezéreik olyan kivá-
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lóak, katonáik olyan bátrak s az 
otthonlévők olyan fáradhatatlanul ál
dozatkészek. Ezért hatja át az intéz
ményeiket is olyan emelkedett, tiszta, 
vallásos szellem.

Ha jól átgondoljuk mindezt, akkor

öröm és büszkeség tölti el lelkünket, 
hogy ilyen nemzetet mondhatunk 
szövetségesünknek. De egyszersmind 
még jobban megerősödik bennünk 
az a meggyőződés, hogy ahol ilyen 
erők egyesülnek, ott a küzdelem vége

csak a győzelem lehet. A németek 
jelszavában alázatossággal egyesül a 
nemzeti erő érzés: Istentől félünk, 
csak és senki mástól!

Adakozzunk a Harangszó tarjesztósére I

NE HÉ Z  Ó R A R.
Tle s ír j!* )

Bár szíved annyi szép reményt temet, 
Te bús anya, töröld le könnyedet I 
Előtted áll az Isten szent Pia,
Kinek miértünk kelle halnia,
Az ő  ajkáról halld e szót: Ne sírj I

Kit égő bánat gyilkos mérge öl,
Te ifjú lány tekints az égre föl, 
Mennyasszonyfátylad bárha gyászra vált, 
Nézd, Jézus kínál égi koronát,
Fogadd el azt, óh higyj, remélj, ne sírj I

Bús özvegy, alszik a kicsiny család 
5 az éjnek árnya, gondja száll le rád: 
„Ki lesz velünk, ki ád majd kenyeret?" 
Óh halld, az égből jő a felelet: 
Megváltód, én nem hagylak el, ne sírj I

Óh jöjjetek, kiken nehéz teher,
Sok összetört szív, meggyötört kebel. 
Felétek nyúl a mentő, égi kéz,
Mely súlyos terhetek levenni kész.
Jézus meggyógyít minden bánatot,
Óh jöjjetek, Ő vár! Ne sírjatok I

VARGHA GyULÁNÉ.

*) E zt a szép ve rse t a B ethán ia  k iadásában  m eg
je len t Ne sírj ! c. könyvecske éléről közöljük.

Ne vesd  m eg . . .
Különbözőképpen viselkedhetünk 

a szenvedéssel szemben. A föld is 
különbözőképpen viselkedik az eső
vel szemben. Van föld, amelyről le
pereg az esővíz. Tömött göröngyei
nek összepréselt részecskéi úgy tö

mődnek egymáshoz, hogy még csak 
egy kicsiny hasadék se nyit csator
nát az üdítő víz számára. De van 
olyan föld is, mely szomjasan befo
gadja az ég áldását, azután egyszerre 
tovább adja, mígnem lassanként fel
frissül az egész föld, megszinesednek 
a lankadt levelek, felélénkülnek a 
megsárgult fűcsomók s a bágyadt vad
virágok felemelik fejüket. Hát te ho
gyan fogadod a szenvedést?

Elzárod lelkedet s azt mondod: 
el nem kerülhetem ugyan, de legalább, 
amennyire tőlem függ, nem törődöm 
vele és nem okoskodom fölötte. Egy
szerűen mindent elkövetek, hogy mi
előbb megszabaduljak tőle. Ennyi az 
egész.

Nézd, hogy gyöngyözik alá a földre 
az ég áldása. Mintha összegubancolt 
fonal irányában drágagyöngy peregne 
szerteszét a kemény útfélen. Csillogva- 
villogva szalad egyik a másik után. 
De az úton gyorsan végiggördül a 
gyöngyöző csepp s addig szalad, míg 
az útszél pázsitos szegélye fel nem 
issza.

Ne legyen ilyen a te lelked 1 Az 
apostol arra in t: „ne vesd meg az Úr 
dorgálását!“ Úgy fogadd a szenve
dést, hogy abból mindig érezd ki az 
Úr dorgálását. Ha máskép, könnyen, 
vagy könnyelműen fogadod, akkor 
már megveted az Úr dorgálását. Ak
kor is megveted, ha közönyösen fo
gadod.

Közönyösségednek két oka lehet. 
Nincs helyes ítéleted saját magaddal 
szemben. Nem vizsgálod komoly sze
mekkel életedet. Nem méred az örök
kévalóság mértékével múltadat. És 
felébred benned az a gondolat, hogy

nem érdemied meg a szenvedést, te
hát nem is illet meg tégedet. Persze 
itt egész életfelfogásod hibás. Most 
ne beszéljünk a kérdés ezen részéről, 
hanem csak azt írd szívedbe, hogy 
neked nem a nálad is gyarlóbb 
emberekhez kell magadat mérned, 
hanem a Krisztushoz. És mihelyt 
ahoz méred életedet, ki maga a sze
retet, az engedelmesség, hűség, alá
zatosság megtestesülése volt, akkor 
mindjárt több szenvedést megértesz 
és többnek a magyarázatát megtalá
lod. Fordíts erre egy kis gondot s 
akkor majd közönyösségeddel nem 
veted meg az Úr dorgálását.

Közönyösségednek még az is lehet 
az oka, hogy helytelenül ítéled meg 
jövődet. Földi életed szükségleteit 
tartod szem előtt, arasszal méred kí
vánságaidat, idővel, pénzzel, számok
kal akarod kifejezni boldogságod fel
tételeit. És nem gondolsz arra, hogy 
valami fenséges nagyot, valami örökké
valót kell elérned. Oly magasságra 
kell emelkedned, ahova nem juthatsz 
a boldogság arany hidján, ahova csak 
a szenvedés, lemondás, a megpróbál
tatás útján érkezhetsz meg. Tisztult, 
emelkedett élet, Isten szeretetében, 
Krisztus megváltó kegyelmében meg
újult élet, ez az örökkévaló cél. Na- t  
gyobb minden célnál. Több minden 
boldogságnál. De ezt nem mérheted 
holdakkal, pénzértékkel, gyönyörűség
gel, szóval földi mértékkel. Ezt csak 
örökkévalósággal mérheted. Mert arról 
van szó, ami életedben örökkévaló.

Drága minden, ami hozzá segít. 
Becsülj meg mindent, ami hozzá se
gít. Azért „ne vesd meg az Úr dor
gálását !“ kb.

A z olvasókhoz!
A jövő számmal lezárjuk a Harang

szó V-ik évfolyamát. Sokkal előbb 
zárjuk le, mint máskor és előbb kér
jük olvasóinkat, hogy újítsa meg 
előfizetését s a mostani nehéz időben 
álljon mellénk és segítsen magunkra

vállalt kötelességeink hű teljesítésében.
Mindenki tudja : miért változtattuk 

meg a lapunk homlokán olvasható 
feltételeket és miért jelentünk meg 
két heti időközök helyett hetenként. 
Úgy éreztük, hogy a mostani rend
kívüli idők között tartoztunk ezzel 
olvasóközönségünknek. Örömmel hal

lottuk minden oldalról, hogy nem 
csalódtunk. Lapunk meghitt jóbarátja,"" 
vigasztalója, tájékoztatója volt a csa
ládoknak.

Minden igyekezettel azon voltunk, 
hogy a nehéz idővel együttjáró kö
telességeinket becsületesen teljesítsük. 
Cikkeink alkalmazkodtak a nagy idő
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hoz s igyekeztek azt nyújtani, amire 
szükség volt. Gondoltunk a sebesül
tek, betegek százaira. Az ő lelkükhöz 
is igyekeztünk közelebb férkőzni, hogy 
szenvedésük életük áldásává legyen.

Ezzel kapcsolatban örömmel szá
molunk be arról is, hogy lapunkat 
több mint 400 példányban ingyen 
szétküldöttük a kórházakba és sebe
sült állomásokba.

Mikor jövendő munkálkodásunk 
utait egyengetjük, bizalommal kérjük 
az olvasóközönség szíves pártfogását. 
A háború által támasztott nehézsé
geket mi is súlyosan érezzük. A hir
detési jövedelem úgyszólván teljesen 
megszűnt, ellenben a lap feladatai a 
sebesültekkel, kórházakkal szemben 
megnövekedtek.

Bizalommal kérjük a lelkészi és 
tanítói kar szíves támogatását!

Kérjük olvasóinkat: siessenek elő
fizetésük megújításával. Vegye min
denki kezébe lapunk terjesztésének 
ügyét, hadd kerüljön ki e nehéz idő
ből megerősödve a Harangszól

A világháború esem ényei.
A világháború eseményei forduló

ponthoz jutottak. Oly ponthoz, a 
honnan már találgatás nélkül világo
san láthatjuk a véres tragédia végső 
kifejletét, az isteni gondviselés meg
rendítő, de egyúttal megnyugtató 
igazságszolgáltatását, a gonoszság, 
az alávaló kapzsiság, a teneketlen 
gyülölség, a sötét irigység méltó 
büntetését, az igazság páratlan vitéz
séggel és bátorsággal egyesült haza- 
szeretet, a becsületes munkásság s 
az Istenbe vetett megrendíthetetlen 
bizodalom felemelő és megnyugtató 
jutalmát.

Lemberg.
E név került a múlt héten a világ

háború krónikájának középpontjába. 
A szövetséges és ellenséges, nemkü
lönben a semleges hatalmak politiku
sait e város hősi elfoglalása s a mil
liós orosz hadseregnek e városnál 
történt teljes megroppanása foglal
koztatja most leginkább. Az ántánt 
négy hatalmassága egymást vádolja 
tehetetlenséggel, mulasztással, köny- 
nyelműséggel, elbizakodottsággal s 
aggódva kérdik egymástól: quid tunc ? 
mit tegyünk most? A szövetségesek 
hálát adnak Istennek, hogy eddig is 
ily csodálatosan megsegítette őket s 
most már Lemberget is kezünkbe 
adta. A csábítgatott semlegesek szeme 
megnyílik. Áldják az urat, hogy a

csábító szóra nem hallgattak, a jól 
látók pedig azt mondják: Tudtuk, 
hogy így lesz, mert nincs oly gonosz
ság, melyet a büntetés utol nem érne I

Grodek jól megerősített várát, mely 
Galícia fővárosának kulcsa, a szövet
séges magyar; német és osztrák csa
patok június 19-én Vilmos császár 
jelenlétében hősi küzdelem után el
foglalták. Grodeket követte Komarnó, 
majd északon a Szán mellett Ulanov. 
Az orosz sereg megoszlott. Egy ré
sze kelet felé a Tanévig, a Szán 
mellékfolyójáig menekült. A mieink 
egy része a Grodek mellett elfolyó 
Veresica mentén foglalt állást. Mac
kensen csapatai Ravaruszka és Zsol- 
kiev felé szorította az ellenséget. 
Lejebb a Dnyeszternél Linsingen és 
Szurmay hős katonái verték az oroszt. 
Ily jól kigondolt és pontosan eljátszott 
praeludium után következett június 
22 én a legmegrázóbb hatású fuga, 
az oroszok fejvesztett futása, Lem
berg elfoglalása. Hőfer aznap csak 
ennyit jelentett: „Második hadsere
günk ma heves küzdelem után Lem
berget elfoglalta.“ Egy másik jelentés 
már hozzáteszi: „A lakosság öröm- 
rivalgása mindent elnyomott. Olyan 
esemény volt, amit alig lehet leírni.“

Én sem próbálom ecsetelni. Csak 
azt jegyzem meg, hogy az ellenség 
napjai a mi monarchiánkban már 
meg vannak számlálva. De hogy 
számol majd otthon 1 A félrevezetett 
és csalódott orosz nép majd számon 
kéri fiait, a gonoszul elvesztett milli
ókat. Petrográd és Moszkva utcáin 
már borzalmas zavargások vannak. 
A nép megmozdult. A forradalmi 
szervezetek lázas munkában vannak. 
A zsarnokság riadtan kapkod ide oda. 
Nem tudja, a harctéren hagyja-e 
szétzüllött seregeit, vagy pedig haza
rendelje őket saját népe ellen. De 
hátha ez a sereg is saját ura ellen 
fordul ? Hiába az Isten igazságos I 
Lemberg után Varsó és a többi kö
vetkezik . . .

Olaszország.
A bűnös bűnhödését mutatja az 

olasz harctér is. Az olaszok támad
nak majd itt, majd ott. Ds csakhamar 
visszatámolyognak Tirol és Karintia 
minden sziklájától, az Isonzó minden 
pontjától. Szárazföldi veszteségüket 
június 20-án már 30—40 ezer főre 
tették. Plavánál ismételten megverték, 
Krntól északnyugatra nyereg-állásaik
ból kiverték őket. E leckéztető mun
kában jó részük volt a debreceni 
honvédeknek. Egy német lap találóan 
jellemzi az olaszokat, midőn azt írja,

hogy minden csekélységre lőnek és 
lármáznak, de rögtön visszavonulnak, 
ha az ellenség lőni talál.

Franciaországban

a németek erősen állanak. A francia- 
belga-angol sereg minden támadásával 
vereségeinek számát szaporítja. Köz- 
ben-közben nagy riadalmat okoz kö
zöttük a németeknek szokatlan nagy 
távolságban történő pusztító tüzelése. 
Június 23-án éjjel Dünkirchen vá
rosát és kikötőjét tizennégy nehéz 
ágyúval ismét bombázták. A halottak 
és sebesültek száma mintegy kétszáz.
A vasúti állomás és a kikötő elpusz
tult. A lakosság kétharmad része 
elmenekült.

A törökök
a kaukázusi vonalon heves harc után 
elfoglalták a Karadag hegyet. Az el
lenség menekülve hagyta el a közel 
háromezer méter magas erődítést. 
Különböző jelekből arra lehet követ
keztetni, hogy a szövetségesek döntő 
támadásra készülődnek. De elismerik, 
hogy a Dardanellák ellen irányúló 
támadások elé rendkívüli nehézségek 
tornyosulnak. Az Aki Baba nevű tö
rök állást kis Gibraltárnak mondják.

Egyéb hirek.
A Times írja: Ha az oroszokat 

kiverik Galíciából, a nyár folyamán 
újabb orosz offenzívára nem lehet 
számítani, ez pedig hatással lesz a 
nyugati, valamint az északkeleti harc
tereken folyó küzdelmekre. Igen sok 
függ attól is, vájjon az oroszok kap- 
nak-e lövőszert. Az összeköttetés 
Arkangelszk felé nem kielégítő. Az 
oroszok csak a Dardanellák elfoglalása 
után kaphatják meg a szükséges 
hadianyagot. — Lesguisszev orosz 
vezérkari orvos a galíciai csatamező
kön azt tapasztalta, hogy az összes 
sebesülés hétnyolcadrésze tüzérségi 
lövedékből származik. A puskagolyó 
már alig játszik szerepet a háborúban.
A gyalogság nem nyomul addig előre, 
míg a tüzérség kellően elő nem ké
szítette a támadást. Különösen a negy
venkettes mozsarak hatását mondja“  
az orvos rettenetesnek. Az uj lövedék 
1250 kilogramm nehéz. Pályája hét 
kilométer magasságig terjed : A löve
dék hat méternyire beleássa magát 
földbe és csak azután robbanik szét.
A hatása olyan borzasztó, hogy a 
közelben levő, ha nem is sebesül 
meg, szinte megbénul.
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Az, e g y h á z  k ö r é b ő l .
Baksay Sándor meghalt. Á református 

egyháznak gyásza van. A dunamelléki ref. 
egyházkerület püspöke, Baksay Sándor, 
élete 83-ik, lelkipásztori munkálkodása 53 ik 
esztendejében csöndesen elszenderült. Mun
kás élet után szólította magához az Úr. 
Baksay Sándor nemcsak egyházában mun
kálkodott áldásos eredménnyel, hanem az 
irodalomnak is hivatott, elsőrangú munkása 
volt. Sírjánál méltán ölt gyászt az egész 
magyar nemzet I Áldott legyen pihenése 1

Hősi halál. Kiss János magyarbolyi 
kántor tanító, június 12-én, 28 éves korá
ban az északi harctéren hősi halált halt. 
Legyen áldott emlékezete 1

A soproni felső ev. esperesség Pelö- 
falván tartotta évi közgyűlését. A közgyű
lést megelőzőleg a templomban gyámintézeti 
istentisztelet volt, amelyen Szovják Géza 
veperdi lelkész mondott beszédet. Az espe- 
rességi közgyűlést Démy Lajos felügyelő, 
a nemzeti küzdelem jelentőségét méltató 
beszéddel nyitotta meg, majd Scholz Ödön 
esperes az egyes gyülekezetek egyházi éle
tét m utatta be. Megemlékezett az egyház
megye hadba vonult tagjairól és tisztvise
lőiről s a gyülekezeteknek komoly munkál
kodásáról. A gyülekezetek 335.400 koronát 
jegyeztek hadikölcsönre.

Közgyűlés után a gyámintézet ülést 
tartott. Ezen az ülésen Schrödl József pe- 
tőfalvi lelkész elnökölt. A gyűjtés összege 
6090-72 korona volt, 1753 87 koronával 
több, mint a múlt évben.

A vasi közép egyházmegye június 
16-án Muraszombatban tarto tta évi köz
gyűlését, melyet dr. László Kálmán egy
házmegyei felügyelő szép beszéddel nyitott 
meg. Kund Sámuel esperes részletes jelen
tésében . megemlékezett az egyházmegye 
hadbavonult tisztviselőiről, s a gyülekezetek, 
nöegyletek nemes áldozatkészségéről, mely- 
lyel a táborban és kórházakban levő evang. 
katonák lelki szükségletéről gondoskodnak. 
Az egyházmegyei gyámintézet közgyűlésén 
Kováts István muraszombati lelkész elnö
költ. Az egyházmegye gyűjtése : 1009-79 K.

Adományok. A következő adományok 
érkeztek hozzánk, melyeket rendeltetési 
helyükre ju tta ttunk :

V a k katonák ré s zé re : Szabó Sándorné 
Nádasd 2 K, Kisfalud-i (Sopron m ) ev. 
nőegylet 10 K, Király Gizella Kisfalud 2 K.

E lese tt ka tonák á rvá i részére: Király 
Antalné Baja 3 K.

Vörös kereszt egy le tnek: a lajoskomá- 
romi ág. h. ev. gyámintézet 6 K.

I t t h o n r ó l.
A gabonaterm és lefoglalása. A kor

mány rendeletet adott ki, mely a gabona- 
termést zár alá helyezi. Termelőnek saját 
használatára fejenként és havonként 18 
kilogrammot lehet fenntartani. Aki nem 
termelő, az szeptember 15-ig jogosítva van 
saját szükségletére bármely termelőtől vá
sárolni, de legfeljebb tiz kilogrammot fejen

ként és havonként a háztartásbeli személyek 
szerint.

A gabonanem űek maximális árát is
megállapította egy kormányrendelet. Az 
ország különböző vidékei szerint különböző 
árakat állapítottak meg, sőt tekintettel vol
tak az eladás idejére is. A búza ára pél
dául Dunántúl júl. 10—11-ig 40 50 K, júl. 
22—31-ig 30-50 K, aug. 22-ike után 39-50 
K. A rozs ára 8'50 koronával olcsóbb. Az 
Az árpa ára 26 50 K, és 30 K között vál
tozik. A zab ára mindenütt 28 K.

Désy Zoltán sírjá t m egtalálták. Désy 
Zoltán, ki idős korában önként ment a 
harctérre, tényleg elesett. A Zalescyki mel
lett fekvő piecsernai temetőben hántolták 
el. Désy Zoltán holtteste a család kívánsá
gára Budapesten lesz eltemetve.

Tizenhárom milliónál többet adott ki 
eddig a Vörös Kereszt. A Vörös Kereszt- 
Egylet központi választmányának június 
18-án tarto tt üléséből felhívással fordult a 
magyar társadalomhoz azzal a kéréssel, 
hogy adományaival támogassa az egylet 
céljait és tegye lehetővé az eddigi nagy
arányú működés változatlan folytatását. 
Ebből az alkalomból a Vörös Kereszt-Egy
let hivatalos közlönyében összegezi, hogy 
a háború kezdetétől fogva május 31-ig 13 
milliónál többet adott ki nemes céljaira.

Rézmozsarat — vasm ozsárért. Az 
országos hadsegélyző hivatal lelkes felhívást 
intézett a magyar közönséghez és első 
sokban a magyar háziasszonyokhoz. Ez a 
felhívás azt kívánja az Uránia országos 
nővédő egyesülettől, mint lelkes hangú 
felhívása jelzi, hogy háztartásunk fölös és 
nélkülözhető fémtárgyait adjuk oda a had
sereg céljaira. A felhívás bizonyára lelkes 
visszhangra talál.

Ágyút öntenek a Szent István tem
plom nagyharangjából. A bécsi Szent 
István-templom híres nagyharangját oda
ajándékozták hadi célokra, hogy ágyút 
öntsenek belőle. Történelmi nevezetességű 
ez a nagy harang, talán a legnagyobb a 
világon. 1711-ben öntötték abból a rézből, 
a melyet zsákmányul ejtett török ágyukból 
nyertek. A harang 201 métermázsa súlyú, 
3 méter magas és kerülete 10 méter.

Nőtlenek és hajadonok adója. Rei
chenbach város tanácsa elhatározta, hogy 
adót vet ki mind az agglegényekre, mind 
pedig a férjhez nem ment hajadonokra. 
Olyan huszonnyolc éven felüli nőtlen em
bernek és hajadonnak, a kinek jövedelme 
1400 márkától 2200 márkáig terjed, 5 szá
zalékos adót kell fizetnie, 4000 márka jöve
delemnél 10 százalékot, 10.000 márka jöve
delemnél 15 százalékot és ha ennél nagyobb 
a jövedelme, akkor 20 százalékot. Az adó
fizetés alól fel vannak mentve azok, a kik
nek 4000 márkánál kevesebb a jövedelmük 
és segítségre szoruló hozzátartozóikról kell, 
hogy gondoskodjanak. A tanács meg akarta 
az özvegyeket is adóztatni, de ezt a javas
latot elvetették.

Több kenyeret a  munkásoknak. A
német kormány elhatározta, hogy azoknak 
az embereknek, akik nehéz testi munkát

végeznek s akiknek testi erőfeszítése meg
kívánja a bővebb táplálkozást, több kenye
ret juttat s pótkenyérutalványt Aliit ki ré
szükre. Ez a rendelkezés június 15-én már 
életbe is lépett s a berlini nehéz munkások 
hetenkint 450 gram kenyérrel többet kap
nak, mint mások.

A franciák rosszul bánnak a német 
foglyokkal. Eugster szövetségi tanácsos 
és dr. Marval, a svájci Vöröskereszt egye
sület kiküldöttje, akik ketten meglátogatták 
a franciaországi hadifogolytáborokat, jelen
tést tettek, hogy a német hadifoglyokkal 
rosszul bánnak. A kiküldöttek lépéseket 
tettek illetékes helyen avégből, hogy az 
orvosi kezelésre szoruló német hadifoglyok 
könnyebbségeket kapjanak s azt is kieszkö
zölték, hogy ezentúl francia lapokat szerez
hessenek a német hadifoglyok, mert idáig 
még francia lapokat is a legszigorúbban 
tilos volt olvasniuk. Megállapították a svájci 
kiküldöttek, hogy a carmonuxi vasútépítés
nél a német hadifoglyokat naponta tizenegy 
óra hosszat dolgoztatják és még szalma
kalapokat sem adnak nekik a nap ellen. 
Az egyik táborban nem engedték meg, hogy 
a svájci kiküldöttek egynémely német hadi
fogollyal négyszemközt beszélhessenek, más 
táborokban pedig nagyon szigorúak a bün
tetések.

A francia kormány nem ad ki veszte
séglajstrom ot. Az emberi jogok ligája 
kérvénnyel fordult a kormányhoz, hogy a 
hadbavonultak családjainak megnyugtató 
sára rendelje el a veszteséglajstromok ki
adását. A kormány most értesítette az 
egyesületet, hogy a kérést katonai okokból 
nem lehet teljesíteni.

A H a ra n g szó  perselye.
A HARANGSZÓ te rje ss té sé re  (kór

házba küldendő példányokra) eddig befolyt 
326 kor. 38 fill. Újabban adakoztak Erdős 
Pál Lébény 2 K, Gárdonyi Mihály Balaton 
Bozsok 3 K, egy uraiujfalui sebesült katona 
a sárvári kórházból 2 K, Tóth Lajos Arad 
5 K, a muraszombati ev. gyülekezet 9 K, 
egy külsővathi névtelen 2 K, Kéhler Béla 
áll. tanító Kistengelicz 1 K. Összesen: 
350-38 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

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

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

Július 4. vasárnap, Jób 19, 21—29.
9 5. hétfő, 9 21, 16—26.
» 6. kedd, 9 22, 12—30.
Ti 7. szerda, T i 28, 1— 18.
9 8. csütört., 9 34, 20—32.
9 9. péntek, D 37.
9 10. szombat, Ti 38, 4—21.

Nyomatott Wallisch 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 é ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m inden
nem ű m egkeresések  a szerkosztOsóg oímére KÖRMEND-re (Vasvórm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész ős tanító Is.

T A R T A L O M :  C sa jb ó k  L id ik é :  Búcsú. (Vers.) — K a p i  B é la :  Békességes tűrés. — B ú n d y  J á n o s : Az erkölcsi nevelés akadályai. 
K iss  B é la : Apró prédikációk. — S z a b ó  G y u ta : Utolsó üzenet. (Vers.) — Przemysl első ostroma. — Garibaldi üzenete af olaszok
hoz -  K a p i  B é la : A hadakozó «agyhatalmak. VII. Ausztria és Magyarország. — N eh éz ó rá k  M a d á r  M á ty á s  : Szálló felljgk. (Vers.) 

k b . : El fáradj lelkedben 1 . . . — A világháború eseményei. — Az évfoiyam végén. — Ország-Világ.

De, mert te oktatái anyám, 
Hogy első a Haza,
Melyért már annyi hü fia 
Éltet s vért áldoza :

Azért ne sírj én jó  szülőm, 
S  ne fájjon a szíved. 
Hazáért adta életét 
Szerette gyermeked I

B ii ess 11.

Utólszor üdvözöllek én 
Szerette  jó anyám I 
Lelkem remeg, miként ha ezt 
Szavakkal mondanám.

Lelkem r e m e g . . .  szívem s a j o g . . .  
Oh mert hisz érezem,
Hogy el kell hagynom tégedet, 
Anyám I egyetlenem.

Nem ifjú éltem bánom én,
Nem azt, hogy halni kell ;
Hazámért ontva véremet,
Mint hős, úgy estem el.

S te oktatái, óh jó anyám,
Szeretni a hazát I 
Veled rebegtek ajkaim 
Érette hő imát.

Te ülteted keblembe, hogy 
Mily szent e s z ó : Haza 1 
S hogy érte m ár oly sok dicsőnk 
Éltet s vért áldoza:

De az fáj mondhatatlanul,
Én édes jó anyám :
M int bírja el szíved a kint 
Kedves fiad után I

Mint vérzik az a hü kebel,
S  nem lelsz reá vigaszt I 
Lelkedben a kihalt öröm 
Virágot nem fakaszt.

S  habár talán nem láthatod 
Soha nyugvóhelyem,
Áldott emlékedet viszem 
A sírba is velem I

És most Isten veled anyám I 
Te édes, jó anya I 
Érzem, szem em re  ráborúl 
A sírnak alkonya.

Én meghalok . . .  de jó  szíved 
Tudom, sohsem f e l e d . . .
Anyám I Te édes jó  anya I 
Isten legyen veled I

CSAJBÓK LIDIKÉ.

B é k e s s é g e s  tűrés.
I r t a : K a p i  B é l a .

A békességes tűrés a hit próbája. 
A békességes tűrés az Isten iránt 
érzett szeretet mértéke. Hiába beszé
lünk arról: hiszek Istenben, szeretem 
az Istent I Ha nem hordozzuk a ránk

szálló életsorsot türelemmel, ha erőt
lenségünkben nem találjuk meg az 
Isten megtartó erejét, akkor hiábavaló 
a mi hitünk és szeretetünk. A békes
séges tűrés tehát nem valami kész 
dolog, amit magában is megszerez
hetünk, hanem több más érzésnek 
az eredménye. Ha nincs lelkűnkben 
békességes tűrés, ne azt mondjuk: 
még nem tudtam megszerezni, még 
nem tudtam hozzáfegyelmezni lelke- 
met, hanem lássuk meg, hogy hiá
nyoznak belőlünk azok az érzések, 
melyek nélkül nem tudunk békessó- 
gesen tűrni, mert ezek nélkül egyál
talában nem lehet békességesen tűrni. 
Igazi hit nélkül nincs békességes tű
rés. Istenbe vetett bizodalom nélkül 
nincs békességes tűrés. Ha érezzük, 
hogy szomorúra vált életünkben szük
ségünk van türelemre, mely keresz
tünk hordozásában megsegít, türe
lemre, mely megedzi akaraterőket, 
mely minden megpróbáltatásban fenn
tart úgy ezt a hitet, ezt a bizodalmát 
erősítsük meg magunkban. És meg
látjuk, akármennyi szenvedés érjen 
és akármilyen érzékenyen sújtson, 
eljön az a nap, midőn Istenbe vetett 
hitünk, bizodalmunk megtenni gyű-
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mölcsét s tudunk bőségesen tűrni.
Másokat is tanítsunk meg erre a 

szükséges életbölcsességre. Hiszen 
olyan sokan járnak sírva, gömye- 
dezve. Elfogy ajkukon az imádság 
s reggel este sóhajtás fakad lelkűk 
mélyén: nem bírom tovább 1. . .  Pél
dával, jó szóval, intéssel tanítsuk meg 
ezeket békességesen tűrni. Mondjuk 
el nekik a Krisztus szavát: ,.a ti 
békességtüréstek áltál bírjátok a ti 
telketeket.“ (Luk. 21, 19).

Ezeket a szavakat Jézus akkor 
intézte a tanítványokhoz, midőn őket 
nehéz szenvedéseikre előkészítette. A 
tanítványok azonban nemcsak a sza
vakat hallották, hanem Jézus életét 
is nézték és saját szemeikkel látták, 
hogy termi az Istenbe vetett bizoda- 
lom a türelmesség, endedelmesség 
gyümölcseit. Mikor azután később 
szenvedniük kellett, Krisztusra gon
doltak. Mennyit szenvedett! Mily 
igaztalanul üldözték, jóllehet bűnt 
nem tett s szájában álnokság nem 
találtatott 1 És mégis csöndesen, né
mán hordozta a keresztet, mert tudta, 
hogy azt az Úr helyezte vállára s 
tudta, hogy mindezeknek így kellett 
lenniök.

A mi békességtűrésünk is nagyobb 
lenne, ha állandóan Krisztusra füg
gesztenénk tekintetünket. Nézzük az 
ő szenvedését, azt a kimondhatatlan 
gyötrelmet, mit értünk viselt el s úgy 
könnyebben hordozzuk a ránk eső 
kicsiny szenvedést, mit saját magun
kért, saját lelki javunkért hordozunk. 
Béketűrést tanulunk tőle a hit és az 
engedelmesség által.

De arra is nagyon nagy szüksé
günk van, hogy maradjunk állandó 
kapcsolatban az Isten kijelentésével. 
Olvassuk a bibliát, és akkor majd 
sok minden megvilágosodik előttünk, 
amit most nem értünk. Megtanuljuk 
megismerni az Isten akaratát s meg
tanulunk lépésről-lépésre közeledni a 
Krisztushoz.

A Krisztus azt mondja: békességtű
rés áltál bírjuk a mi lelkünket. A 
szavak értelmét még jobban felfogjuk, 
ha ugyanezt a gondolatot más alak
ban így fejezzük ki: ha hiányzik 
belőlünk a békességtűrés, úgy elve
szítjük lelkünket. Elveszítjük lelkünket 
úgy, hogy elszakadunk Istentől. Mert 
azt az egyet nem szabad elfelejteni, 
hogy ahol a hit, reménység, bizodalom 
megsemmisül, ott mindig megsemmi
sül a lélek is. Ott a kétségbeesés 
várja az embert. De nagy szenvedések 
idején a lélekkel együtt sokszor elvész 
maga az élet is. Az emberek kétség- 
beesésükben a halál karjaiban keres

nek menedéket.
Éppen a napokban olvastam egy 

kis újsághírt. Egy szegény asszony 
folyton a harctéren levő ura levelét 
várta. Igaz, nem régen írt, éppen 
három hete érkezett utolsó írása, de 
ő fejébe vette, hogy levélnek kell 
jönnie. Lelke tele volt türelmetlenség
gel, beteges képzelődéssel. Nem tu
dott magán uralkodni, nem tudott 
magának parancsolni. Gyönge volt 
hite, erőtlen az istenfélelme. A vége 
az volt, hogy a halálba menekült 
kicsiny gyerekeivel együtt. A temetés 
napján jött meg az ura levele: a jó 
Isten mindeddig megtartotta, nincsen 
semmi baja.

Úgy elgondolkodtam ezen a szo
morú eseten. És olyan világosan, 
olyan tisztán látom, hogy az embe
reknek mire van szükségük ebben 
a szomorú időben. A ti békességtü
réstek által bírjátok a ti telketeket! 
De látom azt is, hogy békességtűrés 
csak abban a lélekben.van, melynek 
van hite, van reménysége, van Istene 
és van ebben az Istenben élő bizo
dalma. Addig bírjuk lelkünket és éle
tünket, amig Istennel élünk I

Az erkölcsi nevelés akadályai.
Irta: Bándy János.

A gyermek születése után lelkének 
ébredező állapotában a jó iránt ép 
úgy, mint a rossz iránt egyaránt fo
gékony. — Helyes tehát azon állítás, 
hogy a gyermek a jó vagy rossz 
iránti indulatait, csiráit már magával 
hozza a világra. — A gyermek eleinte 
érzéki fejlődés és szoktatás — később 
szellemi fejlesztés iránya — tehát, 
környezetének a vezetése s főleg 
példája által lesz majd az, a mi.

Az iskola egyik szent kötelessége 
a szülőktől átvett gyermeket erköl
csileg is nevelni, szívét nemesíteni; 
s ezt a kötelességet a népiskola tőle 
telhetőleg a legjobban is iparkodik 
teljesíteni. — Hogyan van tehát az, 
hogy a népiskolából kikerült ifjúság
nak egy jókora százaléka mai nap- 
ság annak ellenére, hogy a tanító 
az iskolában a legjobbra, legneme
sebbre iparkodott nevelni, mégis oly 
erkölcstelen? Kutassuk, melyik azon 
út, mely ezen erkölcstelenségre vezet ?

Kisérjünk csak szemmel valamely 
gyermeket születésétől kezdve egész 
a későbbi ifjúkorig s akkor feltárul 
előttünk az az út, mely az erkölcs
telenségre vezet.

Sok anya már csecsemő korában 
rontja el a 'gyermekét, ferde ápolá-

1915. július t i .

sával. — Ha sír a gyermek, nem 
kutatja a sírás okát — el lévén fog
lalva munkájával, — hanem, hogy 
lecsitítsa, elhallgattassa, megszop
tatja. Egyidőre a gyermek természe
tesen elhallgat vagy elalszik, de ke
vés vártatva megint ismétlődik a sírás, 
ekkor az anya újra szoptatja mi által 
a gyermek gyomrát túlterhelvén, azt 
betegeskedővé tette; pedig a sírás 
oka egészen más volt: egy kis csika- 
rás, nedves pólyában való fekvés 
meghűlés stb. Tehát az anya közö
nye a csecsemő testét sokszor bete
geskedővé tette. Pedig ép testben 
lakhatik csak ép lélek, azért a testi
leg betegeskedő gyermek lelki tehet
ségeinek nehéz fejlődése későbbi 
életére csak hátrányosan hathat.

Később a gyermek gondozását 
rendesen valamely nagyobb testvérre 
bízzák. — A szülők munkában lé
vén, nem érnek rá a kis gyermekkel 
bajlódni. — A nagyobb testvér pe
dig, hogy a terhen könnyítsen, elmegy 
más szomszéd gyermekek közé, — 
a kis gyermeket a földre teszi s ő a 
többivel játszik, magára hagyván a 
kis porontyot. — Sokszor a nap 
sugarainak kitéve, szerencse ha nap- 
szurás következtében el nem pusztúl 
az „ártatlan féreg“ : de rendesen tisz- 
tátlanság következtében undok bőr
bajok, fekélyek, különféle betegsé
gek támadnak testén. — Hogy ily 
testben a lélek annak idején, mint 
kellene, öntudatra ébredne, nagyon 
kétes; s a tapasztalás azt mutatja, 
hogy ilyen gyermek iskolaéveiben 
azoktól, kik jobb testi ápolásban ré
szesültek, a tanulásban is elmarad. 
A testi nevelés ily hiányos volta a 
gyermekek lelkének a fejlődésére 
nézve mindig nagy hátránnyal jár. 
Ha a gyermek már saját lábán tud 
járni, nem törődik többé vele senki. 
Magára hagyatva, elcsatangol hasonló 
pajtásaival s ott elsajátítja a rossz 
szokásokat; ott kicsinyenkint megta
nul káromkodni, veszekedni, piszkos 
neveket kiejteni, lopni, hazudni, kárt 
okozni stb.

Legtöbbnyire ily nevelés után ke
rül a gyermek hat éves korában a 
tanító felügyelete, nevelése alá, Mily 
óriási fáradságába kerül most a taní
tónak csak az, hogy némely csúnya 
rossz szokásról leszoktassa, hát még 
némelyeknél a sok piszkos bűntől 
való megszabadítás és javítás mily 
óriási munkakifejtésbe és időbe ke
rül I És a sok fáradozás ellenére a 
leghelyesebb nevelési rend és mód
szer alkalmazása mellett sem érhető 
el némelyiknél az erkölcsi nevelésben
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kellő eredmény. És miért nem ? Mert 
az oly gyermekek egyrészt a szülői 
háznál semmiféle nevelésben nem 
részesültek, az iskolai idő előtt pedig 
a bűnnek már sokféle nemébe sűlyed- 
tek, másrészt pedig sok helyütt az 
ilyenek nagyon hiányosan látogatják 
az iskolát, de ami fő, „a jó példa 
csak vonz, de a rossz ront“ példa
beszéd sajnálatra méltó igazsága a 
közéletben lépten-nyomon teljesedik 
s főleg a közerkölcsiség hiányos, 
sok helyen pedig semminemű ellen
őrzése okozza az iskolás gyermekek
nél az erkölcsi nevelés fő akadályát, 
sőt legtöbbnyire az ilyen gyermekek 
iskolából való kilépésük után a ser- 
dültebb ifjúság rossz példáját látva, 
később szintén erkölcstelenségre ve
temednek.

A vallásosság is mai napság fo- 
gyatkozóban van, pedig ez a törté
nelem tanúsága szerint az erkölcsi 
nevelésben mindig nagy szerepet ját
szott. Ha ezelőtt vasár- vagy ünnep
napon templomba mentünk a kevés 
számú öregen kívül alig látunk ott 
egy-két gyermeket, de ha betértünk 
délután a korcsmába, hol vagy a 
„csárdást“ vagy a „polkát“ húzta a 
cigány : ott találtuk apraját-nagyját a 
haza reményeinek. Ott hallja a gyer
mek az undorító szavakat, aljas kife
jezéseket, ott látja a piszkos cseleke
deteket, melyek példája a gyermek 
lelkét elöli, de ki tudná azt mind 
leírni, ami itt az ártatlanok szívébe 
szivárog, hogy későbbi boldogságukat 
megmérgezze ? 1

Es vájjon mi történt ezek ellené
ben ? A legtöbb helyen semmi! A 
legtöbb vármegyének van ugyan ini- 
niszterileg szentesített szabályrende
lete az iskolás gyermekeket a korcs- 
mázástól és táncmulatságoktól eltiltást 
illetőleg, azonban a rendelet a legtöbb 
helyen csak papiroson marad s vala
hol a községháza poros irattárában 
hever végrehajtatlanul. A községi 
elöljáróság mitsem törődik az ifjúság 
magaviseletével, aki azután ezt nagyon 
is kihasználja, csatangol este, kóborol 
utcáról-utcára énekelve, kiabálva, 
össze csődül a két nembeli fiatal
ság s megvan a szép társaság, 
melynek tettein azután épüljön, aki 
akar I

Hanem azután lehet is látni ezen 
magaviselet sajnos következményeit, 
mert a sorozás alá tartozó ifjakból 
alig kerül ki évenként a követelt 
katonai számmennyiség, hajadonoknál 
pedig látjuk és tapasztaljuk a tör
vénytelen szüléseket 1 Az ilyen ártat
lan csecsemők azután a lehető leg
rosszabb ápolásban részesülnek azon 
okból, hogy a megtévedt anyák tőlük 
mielőbb megszabadulhassanak. Mily 
anyák válnak azután az ilyenekből ? 
Ritkán jók 1

Az elmondottakból látjuk, mily 
akadályok hátráltatják a tanítót a 
gyermekek sikeres erkölcsi nevelésé
ben. Azért, hogy a siker nagyobb 
lehessen úgy az államnak, valamint 
a vármegyei hatóságoknak a legszi
gorúbb eljárással kellene oda hatni, 
hogy a már megalkotott szabályren
deletek minden egyes községben a 
legpontosabban hajtassanak végre.

A pró p réd ik á c ió k .
Közli: Kiss Béla.

V.
A bolond eltélcozolja a kincset : 

Péld. 20., 21. A fösvénység ingyen 
se neveztessék közietek: Efez. 5,. 3.

„Én attól tartok — mondá egy
szer egy gazdag tékozló az ő ba
rátjának, hogy mint koldus fogok 
meghalni.11

„Én sokkal nagy óbbtól tartok — 
válaszolá ennek őszinte barátja, at
tól t. i., hogy te, mint koldus sokáig 
fogsz élni.“

Úgy van. A pazarlás a koldusság- 
nak édesapja, a nyomornak pedig 
nagyapja. A tékozló azt hiszi, hogy 
az élet a pénzében van s a mint 
elfogyott a vagyon, végét járja az 
élet is. Holott sokszor és legtöbb
ször az utolsó fillérből születik meg 
az élet a maga igazi nyomorúságával. 
Tehát fösvények legyünk ? Nem. A 
fösvénység és tékozlás mostoha 
testvérek. Anyjuk egy, csak apjuk 
különböző. Mindkettő az '  Isten pa
rancsainak megvetéséből születik. 
Azért mind a kettő bűn. De míg a 
pazarló magából fogyaszt másokért, 
addig a fösvény másokból önmagáért. 
Míg a pazarlónál a központ: e

világ, addig a fösvénynél a z : én, 
ebből kifolyólag a fösvénység rútabb 
bűn a pazarlásnál, mely ingyen se 
találtassák közietek. A pazarló ad, 
a fösvény kap. Az adásban pedig 
mindig több a jó, mint a kapásban. 
A pazarló rendszerint mindent fel
áldoz a testvérért, a fösvény azon
ban a testét is kész a haszonért fel
áldozni.

Hallgassátok meg ez alábbi meg
történt esetet:

Egyszer egy huszártiszt lovagolt 
be egy korcsma udvarára. Sok nép 
vette őt körül. A bámulok közt volt 
egy fösvény zsidó is, ki azonnal 
odalépett a lováról leszálló tiszthez 
s hízelegve így szólott hozzá: „Bi
zony, gyönyörű egy lova van vitéz 
kapitány úr, száz pálcát kiállanék 
szivesen érte, ha az enyém lehetne.“

— Már minek tartanál ki százat, 
ha ötvenért is megkapod — felelt a 
tiszt nyalkán csapdosva korbácsával 
lábaszárát.

Hát huszonötért nem kaphatnám 
meg ? szólt közbe a zsidó, kapva- 
kapván az alkudási alkalmon.

Akár tizenötért, ha tetszik.
— Hát tízért nem lehetne kérem 

alássan?
— Ha akarod, hát legyen öt — fe

leié a tiszt.
— Áll az alku, mondá a fösvény 

zsidó s már szinte maga alatt kép
zelte a dacos paripát.

— Mózes 1 mondá a tiszt — ha nem 
bízol szavamban tehetjük a szerző
dést írásba is.

— Bizony az még a legjobb volna!
Azonnal hivatták a jegyzőt s ilyen

bizonyítványt Írattak vele: Ha ezen 
bizonyítvány tulajdonosa alább meg
nevezendő huszártiszttől öt botütést 
elszenvedett, az esetben tartozik a hu
szártiszt a szép paripáját ingyen e bizo
nyítvány tulajdonosának által adni.“

Mózes a bizonyítványt zsebébe 
dugta s rádölt az előtte levő padra. 
Ekkor a tiszt három botütést mért 
tetszésre.

Hogy tetszik szomszéd? — kérdé 
a tiszt nevetve.

— „Hogy ? Arra ne legyen ma
gának gondja — válaszolá a zsidó 
izzadt homlokkal, csak adja ki mi
nél hamarább a másik kettőt is.“

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz- __ _ _  _
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház- ¥  ¥  f i  I s  I  £ 1 \ í  la
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol- 1  |  f i  ¥1 j  S  ’ 1 ff f i
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamis!- f l  f l  I H I  V  W f i
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község- I  I  I l i i  I  F i
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, A  A  A  JL  JL  1  J L  ■* *■
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 35

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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A tiszt kimérte teljes erejéből a 
negyedik ütést is.

Hamar az ötödiket is — siettető 
nagy kínnal a zsidó a huszártisztet, 
hogy vitessem a lovat.

— Mózes szomszéd! Az ötödikre 
még sokáig várhatsz s azzal letette 
a huszártiszt a nádpálcát s azt többé 
kezébe sem vette.

A jelenlevők nevettükben mind a 
falnak dőltek, a zsidó pedig futott 
a jegyzőhöz s biztatta, hogy segítse 
őt az ötödik ütleghez.

— Mózes — feleié a jegyző — nem 
tehetek én semmit e tekintetben. Ha 
a kapitány úr önként nem teszi, őt 
az ötödik ütlegre kényszeríteni nem 
lehet a szerződés értelmében.

Szóval a zsidó még máig is vár 
az ötödik ütésre.

Lám, a ki nyereségért öt ütésre 
odaadja a testét, megérdemli, hogy 
négyet kapjon nyereség nélkül, mert 
mind aljas ember az, a ki haszonért, 
fösvénységből aljas célokra hagyja 
magát felhasználtatni.

„Jaj e világnak a botránkozások 
miatt, mert szükség, hogy legyenek 
botránkozások, de ja j az embernek, 
ki által a botránkozások lesznek.“ Mt.
18., 7—8.

A városban száma sincs, a leg
kisebb faluban pedig legalább egy 
pár példánya van az olyan gyarló 
embereknek, kik haszontalan külső
ségekkel akarnak kitűnni a többi kö
zönséges emberek sorából. Nem elég
szenek meg azzal, hogy tetszetősé- 
gükkel vonják magukra a figyelmet. 
Egyszeresen az emberek megbotrán- 
koztatására vállalkoznak. Az együgyü 
lélek akaratlanul is megbámulja az 
ily botránkoztatót s ezzel elősegíti a 
kacérkodó és feltűnni vágyónak cél
ját. Ne vedd észre az e fajta együgyü 
hiút s akkor ez magától abbanhagyja 
hiúságát. Ez az egyetlen orvosság e 
beteg lélek meggyógyítására.

Ha meginted és megszólítod az 
ilyen hiú teremtést, kificamodott eszü 
embert, nagy hetykén válaszolja: Mi 
köze önnek éti hozzám ? Holott ő 
egyenesen értem, érted s mindnyá
junkért viseli magát feltűnően. Te
hát neki van köze hozzánk.

Ha a falusi bojtárinast, vagy a 
szolgálóból lett „nagyságát“ figyel
mezteted cifra káromkodásának, pök
hendi viselkedésének illetlenségére, 
nem egyszer hallod a rendre utasító 
feleletet: „Söpörjön kiki a maga 
háza előtt, okos ember az ilyen ki
csinységeken meg nem botránkozik. “

Nó atyámfia! Mit mondhatsz hát 
erre ?

HARANGSZÓ..

Megmondom neked, mit felelj az 
ilyeneknek. A falu Íródeákja is meg- 
növesztetette a maga szakállát any- 
nyira, hogy ásó formájú hosszú 
szakálla legalsó szállaival — mint
hogy rövidlátó is volt ez az ifjú, 
hébe-korba elsurolta a nedves betű
ket a papiroson, mit az öreg bírón 
kívül, ki ezt látta, a többiek nem 
vettek észre, csak annyit jegyeztek 
meg róla csodálkozva, hogy míg 
szakálla felső része vörös, alsó ré
sze korom fekete vala. Egy össze
jövetelkor elárultatott a titok s az 
egész falu megbotránkozott az Író
deák szakállán s megkérték az öreg- 
birót, hogy kérje meg Íródeák ura
mat, hogy a falu költségén vágassa 
le a szakállát. A biró meg is pró
bálta a dolgot, de az íródeák épen 
úgy felelt nekik, mint fennen láttuk : 
„okos ember ily kicsinységeken meg 
nem botránkozik.“
, A biró pedig erre így válaszolt: 

Én meg azt hiszem Írnok uram, hogy 
okos ember ily kicsinység áltál bot- 
ránkozásra alkalmat nem ad.“ Ez 
az ember megérdemelte, hogy a falu 
bírája legyen.

Utolsó üzenet.
Együtt ij^redtek-csiperedtek szépen.
Együtt Is őrizték a libát a réten.
5 mikor a fiait hívta a szép haza:
Egymásnak oldalán mentek el a harcba.

Öt hónapig, folyton, keményen harcoltak.
A sok Ínségben is egy kenyéren voltak.
S végre lövést kapott az egyik jó  barát.
A másik kötözte a sebesült karát.

„Pajtás, ha hazajutsz, mondd meg kis Pistámnak, 
És drága, jó nőmnek : —  még kellek hazámnak,“
Golyó fü tyü l... Talált I ....... Pajtás I Isten veledI...
Csókold m eg... Pistámat. Vigasztald.,. m eg...

[nőm et. . .

Ágyú nem dörög már. A puskák hallgatnak.
A fáradt bajtársak egy új sírt hántolnák. 
Félkézzel is segít, a régi, hű barát:
—  Minél szebb sir fedje szegénynek a porát.

Aztán im á d k o z ik .,. 5  fájó szívvel Indul.
Majd összerogy testi-lelki fá jdalom tól:
„Ö t nehéz hó után a sorsa szegénynek I 
Hogyan is mondjam meg, feleségének 7 . . . "

SZABÓ GVULA.

A HARANGSZÓ terjesztésére be
gyült összegen ingyen példányokat 
küldünk a kórházakba. Kérünk min
denkit: támogasson minket magasz
tos munkánkban 1

1915. július 11.

Przemysl első ostroma.
Most, mikor dicsőségesen küzdő 

seregeink megvívták egymásután Prze
mysl és Lemberg várát, érdekelni 
fogja olvasóinkat, ha elbeszéljük és 
pedig szemtanuk előadása után, hogy 
milyen eredménnyel ostromolták Prze- 
myslt a múlt év októberének elején 
azok az orosz hadak, amelyek csak 
hosszú hónapok múlva, akkor is csak 
kiéheztetéssel tudták bevenni ezt a 
nagyszerű várat, amelyből azután 
nemrégiben olyan csúfosan kellett 
menekülniük.

Ebben az időben a vár valami 20 
km. körzetben volt megerősítve. Az 
erősítés szélén körös-körül drótsövényt 
vontak. Ezt a sövényt villamos áram
mal kapcsolták össze, úgy hogy azon
nal halál fia lett, aki a dtótsövényt 
megérintette. A sövényen belül voltak 
a farkasvermek; ezeket géppel fúr
ták; alakjuk hasonlít a virágcseréphez; 
tele voltak hegyesvégű, egyenesenálló 
vas- és fakarókkal. Gyöp takarta 
őket, hogy csak sejteni sem lehetett, 
hol vannak. Ha nagyobb súly, pl 
több katona nehezedett reájuk, a gyöp 
beszakadt és az ostromlók belesza
kadtak a vermekbe, amelyeknek ka
rói fölnyársalták a szerencsétleneket. 
A farkasvermektől a vár belseje felé 
következtek az aknamezők, melyek 
szintén gyöp alá voltak rejtve. Aknáik 
részint maguktól robbantak föl, ha 
nagyobb tömeg katona lépett reájuk, 
részint a várból robbantották föl őket, 
a velük összekapcsolt villamos áram 
segítségével. Még csak az aknamező
kön belül következtek a nehéz ágyúk, 
melyek ismét gyöp alá voltak elrejtve, 
úgy hogy mikor megszólaltatták őket, 
fölemelkedtek a gyöppel együtt, mi
kor meg elhallgattak, lesülyedt velük 
a gyöp is. — íme hát nagyon ügye
sen helyezte el eszközeit a védelem, 
hiszen a sövényeket kivéve alig lát
hatta meg azokat az ostromló ellenség.

Egy este az egyik verk (védőmű) 
ütegparancsnokának jelentik a repülők, 
meg az előőrsök, hogy alighanem 
támadás készül, mert igen mozgoló
dik az ellenség. így is volt: az orosz 
hajnalban megkezdte a támadást, — 
de csak nagyon óvatosan, mert sej
tette, hogy ott a sövényeknél alig
hanem baj iesz, alighanem villamos 
áram ütéseire kell ott elkészülni I 
Egy nagy csorda ökröt terel azért 
maga előtt, úgy gondolkozva, hogy 
ha az ökrök nem hullanak el az 
áramtól, akkor az ostromlók is bát
ran mehetnek. De a védőknek is volt 
ám esze 1 Kikapcsolják a drótsövé-
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nyékből az áramot és az ökrök a 
szétvagdalt sövényen át szép csen
desen ballaghatnak a vár belseje felé. 
Mihelyt azonban egy bizonyos távol
ságra már haladtak, a várvezetőség 
bekapcsoltatja az áramot, úgy hogy 
az orosz már nem tehet olyan ké
nyelmes sétát, mint az ökre, hanem 
elhull a sövényeknek iszonyú villám- 
csapásaitól. Az ökröket ellenben szé
pen beengedi a mi katonaságunk a 
várba: .Nagyobb szükségünk van 
egy kis pecsenyére nekünk, mint a 
muszkának I“

Csakhogy ezzel az ostromnak még 
korántsincs ám végei Nem igen szokta 
kímélni emberanyagát az orosz had
vezetőség. Most is egyre előre hajtja 
megmérhetetlen számú csordáját, akik 
közül sokan mégis csak keresztül 
vergődnek drótsövényen, farkasver
men, aknamezőn, minden akadályon. 
Mi az, ha ezerszámra hagyják is ott 
a fogukat: a fődolog, hogy sikerül
jön az ostrom 1 Mintha sikerülne is. 
Az ütegparancsnok látja, hogy ren
geteg vesztesége mellett is már csak 
1000 lépésre van tőle az ellenség. 
Jelenti hát földalatti telefonján a 
várparancsnoknak? „Itt van már 
előttünk egész közel az ellenség, 
lőjjünk-e ?“ Válasz: „Várni!* A tiszt 
mégegyszer végigtekint gépfegyverein, 
derék gyalogságán és vár. De inár 
csak 600 lépésnyire az ellenség. . .  
Megint beleszól telefonjába: „Hatszáz 
lépésnyire az orosz, lövethetek-e?“ 
— „Nemi* A parancsnok már-már 
kétségbeesik, de csak engedelmeske
dik a parancsnak. . .  Utoljára rohan 
be fülkéjébe: „Az orosz már 300 
lépésnyire van tőlünk 1 “ Visszacsönget 
a telefon: „Az ágyúkkal szalvét
(össztüzet) adni szakadatlanul!“ . . .  
Keletkezik azután egy olyan pokoli 
muzsika, amilyenről az orosz álmodni 
se tudott volna soha: fölemelkednek 
gyöpszőnyegeik alól halálosztó ágyú
ink, kattog a gépfegyver, durrog a 
puska. . .  Az orosz meg csak hull- 
hull, mint érett gyümölcs a vihartól 
iszonyúan megtépázott fáról. . .  Mint 
a tiszavirág forró nyári estén a víz
tükrét, úgy borítja immár az erődít
mény előtt levő árkokat ezer, tízezer, 
húszezer orosznak az agyonmarcan
golt, véresre tépett teste. . .  Az üteg
parancsnok megint beszól a várpa
rancsnoknak: „Annyi már előttünk 
az orosz hulla, hogy az újra felénk 
rohanó ellenséget miatta már nem 
is látjuk!“ — „Gránáttal szétlőni a 
hullahegyet I“, — jön neki az utasítás. 
Nyolc ágyú végzi most rettenetes 
munkáját. A lekaszabolt szegény

orosz halottaknak a tagjait, egy ke
zet, egy lábat, fejet, törzset kilomé
terekre hajít el a gránátoknak mér
hetetlen ereje. . .

Erre azután csakugyan megáll az 
ostromlók támadása, hiszen nincs 
hatalom, amely az ilyen védekezés
nek ellenállhasson. Aki még életben 
maradt, az rohan vissza, ahogyan 
csak bírják a lábai, de veri, paskolja, 
öldökli még futtában is a gépfegyver
nek, a puskának szakadatlanul sar
kában levő vihara.. .

Vége immár a támadásnak...  Elő
jönnek egészségügyi katonáink, hogy 
a borzalmas mészárlás után meg
kezdjék keresztyéni munkájukat: ösz- 
szeszedjék a szegény, szánandó sebe
sülteket. Innen is egy jajgató embert 
emelnek föl, onnan is egy szegény 
szemevilágát veszítettet igyekeznek 
bevinni ápolásra a kórtermekbe. . .  
amikor egyszerre irtózatos srapnell
és gránátzápor szakad le reájuk. Az 
embertelen orosz parancsnok nem 
engedi meg saját sebesültjeinek ösz- 
szegyűjtését, mert úgy tartja, hogy 
az ápolás nélkül elpusztuló szeren
csétlenek holttesteiből majd dögvész, 
vagy más ragály támad, megfertőzi 
a várbelieket és így, ha a hősiesség 
nem is, de a ragály majd mégis csak 
megveszi a várat. . .  Az egészségügyi 
csapat szomorúan jelenti, hogy nem 
tudja teljesíteni emberbaráti fölada
tát. . .

Elsápadva hallja a jelentést a vár- 
parancsnok. . . Egyideig talán még 
tusakodik magával, de azután meg
szilárdulnak vonásai: aminek meg 
kell történnie, történjék meg! . . .  Megy 
is már a parancs: „Mihelyt beáll az 
éj, naftával leönteni az orosz sebe
sülteket és rájuk lövetni gránáttal, 
nehogy megfertőztessék a levegőt I “ . ..  
Reggelre kelve a sebesültek helyén 
már csak összeégett csontok és üsz- 
kök. . .

Ilyen volt Przemysl első ostroma.
Azt írják mostanában a lapok, hogy 

az olasz határon levő erődítményeink 
olyan erősek, mint amilyen Przemysl 
vá-a volt. . .  Azt beszéli szívünk re
ménye, hogy a magyar bátorság és 
vitézség nem vesztett még erejé
ből . . .  Lát még Przemysl-ostromot 
a világ! . . .

Miért fizetek elő a Harangszóra ?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.

Garibaldi üzenete az olaszokhoz.
A római Gianicolo hegyen áll az 

olasz szabadsághős, Garibaldi hatal
mas lovasszobra. Talapzatán ez a 
felírás olvasható: Róma vagy a halál! 
Ebben a rövid mondatban össze van 
foglalva egy küzdelmes, sokszor ka
landos élet minden vágya és minden 
törekvése. Róma jelképezte a nagy 
szabadsághős álmait. Egységes Olasz
országot akart teremteni, mely bizto
sítsa a nemzet fejlődését és előretö
rését. Ezért fogott fegyvert s ezért 
harcolt hosszú időn keresztül. Babér 
övezte küzdelmét. Beírta nevét az 
olasz nép szivébe. Rajongással em
legetik, mint mi magyarok Kossuth 
apánkat.

Ebben a nehéz, történelmi időszak
ban, midőn hűtlen szövetségesünk 
ellenünk fordult, eszünkbe jut, hogy 
az olasz szabadságért folytatott nagy 
küzdelmekben, vitéz magyar harco
sok vére is öntözte az olasz földet. 
Életük feláldozásával, vérük hullásá
val segitették magyar őseink az olasz 
szabadság kivívását. Mikor 1864-ben 
éhínség pusztított Magyarországban, 
a külföldön élő magyar menekültek 
mindent elkövettek, hogy otthon levő 
honfitársaik szenvedését enyhítsék, 
így többek között Irányi Dániel le
velet írt az olasz szabadsághősnek s 
támogatását kérte. Erre a következő 
válasz érkezett :

Ha az olaszok elfeledték volna, 
mivel tartoznak a magyaroknak az 
olasz szabadság csataterein kiömlött 
nemes magyar vérért — háládatlan- 
ságuk bámulásra kényszerítené a 
világot.

Most a mikor Magyarországot a 
csapások legsúlyosabbja, az éhség 
gyötri, hitem szerint mindannyiunknak 
segítségére kell sietnünk s nem csu
pán a szánalom érzésének sugallatára, 
hanem, hogy ez is újabb jele legyen 
a két nép testvériességének, a melyet 
soha meg nem tagadtak és a melyet 
nem is fognak megtagadni soha.

O. Garibaldi.
Azóta elmúlt 50 esztendő. Ez az 

idő nemcsak az olasz szabadságharc 
hagyományaival, hanem a szövetség 
kötelékeivel is szorosabbra kapcsolta 
hazánkat és Olaszországot. És mégis 
az olasz elfelejtkezett az érte kihullott 
„nemes magyar vérről“ elfelejtkezett 
a szövetségi hűségről s ellenünk 
fordult. Ennyi hálátlanság igazán 
„bámulva kényszeríti a világot.“
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A hadakozó nagyhatalmak.
Irta: Kapi Béla.

VII. Ausztria és Magyarország.
A hadakozó nagyhatalmak ismer

tetésénél elérkeztünk monarchiánkhoz. 
Talán felesleges is saját magunkról 
írni, hiszen saját hazáját mindenki 
úgy is ismeri. Mégis szentelünk en
nek a kérdésnek is néhány sort, 
hogy így azután könnyebben szem
beállítható legyen a nagyhatalmak 
erőbeli viszonya.

Ausztriát és Magyarországot a szük
ség kovácsolta össze egy monarchiává, 
így keresett a két ország, de egy
szersmind a két ország mögött egész 
Európa védelmet ellenséges kelet tá
madása ellen. A történelmi érdeken 
kívül a közös uralkodó személye 
fűzi össze a két államot.

A monarchia mostani alakja nem 
is olyan nagyon régi. Bosznia-Her
cegovinát véglegesen nem régen csa
tolták a monarchia testéhez. Galícia 
is csak a XVIH-ik század óta tarto
zik hozzánk.

A monarchia határai nem valami 
kedvezőek. Még legkedvezőbb Erdély 
és Olaszország felől. Oroszország 
felé például alig van természeti ha
tára. Az egész egy piros vonal, 
amit a térképre húztak, mikor Len
gyelországot feldarabolták.

A monarchia lakosainak száma közel 
53 millió; az évi erősödés 420.000. 
Az évi kivándorlás 265.000. A la
kosság közt sokféle nemzetiséget 
találunk. A számbeli és erőbeli ve
zetőszerepet a magyarok, németek 
és csehek képviselik. De ezeken kí
vül vannak lengyelek (5 millió), rut- 
hének (4 millió), románok (3 millió), 
szerbek (5 millió) stb. Éppen a kü
lönböző nemzetiségek miatt sok küz
delemben volt része a monarchiának. 
Súlyosbította a helyzetet, hogy a

Szálló felhők.
„Ti fekete felhők, merre? hova szálltok?“ 
„Üdvözletét viszünk szegény katonáknak, 
Visszük az anyáknak hulló, fájó könnyét, 
Az árvák szemének ragyogó szép gyön-

[gyét-

levő nagyhatalomnak kedvez.
Az ország földje különben kedvező. 

Szépségeit százszor és ezerszer meg
énekelték a költők. Az alföldön ringó 
kalásztenger himbálózik s délibáb 
játszik a fáradt utassal, a Kárpát 
magas csúcsain meg havas kúpokon 
csillanik meg a verőfény s mély vizű 
tengerszemek tükrözik vissza az ég 
kékségét. Míg Magyarország, Galícia 
nagy része kiválóan alkalmas mező- 
gazdasági termelésre, addig Erdély, 
de különösen Csehország az ipari ál
lam szükségletével ajándékozzák meg 
az országot.

Mit mondjunk a népről ? Mit mond
junk magunkról ? Nem dicsekszünk ! 
A hivalkodás mindig idegenként el
maradt a magyar ember leikétől. De 
azt az egyet most is meg kell mon
danunk, hogy a mikor veszély és 
ellenség zúdult az országra, akkor a 
magyar leikéből mindig feltört a 
hazaszeretet érzése. Nem nézte ön
magát, családját, hanem vérét és 
életét áldozta a hazáért, az uralko
dóért. Sok keserűségen ment keresz
tül. Volt elég mellőztetésben része. 
Nem egy álmát eltaposták és nem 
egy, leikéből lelk izett törekvését 
megsemmisítették. A magyar mégis 
mindig hű volt önmagához és hű 
maradt kötelességeihez. Most is, mint 
egy ember szállt síkra. Ez a nehéz 
idő is megmutatta, hogy a monar
chiának egyik legmegbízhatóbb, leg
erősebb támasza a magyar.

A monarchia elhelyezkedése, ter
mészeti határainak gyöngesége s a 
körülötte hömpölygő államok áram
lata kezdettől fogva erős fegyverke
zésre kényszerítette államunkat. Had
seregünk erős, fejlett. Katonáink 
harci készsége, bátorsága a mondák 
szárnyán járja be a világot. És hogyne 
esnék jól lelkűnknek, hogy a hir leg
többet a magyar katonáról beszél, 
arról az igazi vitézről, ki bátran har

nem kínozza a tehetetlen, védtelen 
lakosságot.

Haderőnket a következő néhány 
számmal mutatjuk be. A hadseregre 
évenként 733,000.000 kor.-t adtunk 
ki, úgy hogy egy-egy lakosra 14 
kor. hadi költség esett. Az évi újon
cok száma 220.000 volt. Békelétszám
ban 390.000, háborúban 3,700.000 
a legénység száma. Tengeri had
erőnk újabb időben szintén sokat 
erősödött. Egy 1913. évi kimutatás 
szerint 16 nagy csatahajónk, 3 páncé
los cirkálónk, 8 tengeralattjárónk van

Tudjuk, hogy ezek a számok azóta 
erősen kitágultak. Tudjuk azt is, — 
mert száz és száz példákból láthat
tuk, hogy seregeink vitézek és nagy 
eredményeket képesek elérni. És 
még sem helyezzük ebbe minden 
reménységünket. Számolnunk is kell 
s figyelembe kell vennük a velünk 
szemben álló nemzetek nagy had
erejét is. Nem szabad elbizakodnunk I 
Ne gondoljuk azt, hogy a most elért 
nagy győzelmek már megoldják a 
világháborút 1 De viszont, ne legyünk 
kishitüek se. Ne tartozzunk azok 
közé, kik ceruzával a kézben jegyez- 
getik oszlopokba a számokat s két
ségbeesnek, mivelhogy az ellenfél 
sokkal erősebb, mint mi vagyunk! 
Nekünk egy pillanatra sem szabad 
felejteni, hogy az igaz ügy a legerő
sebb hadsereg. És az istenfélő, val
lásos, erkölcsös, munkás, becsületes 
nemzet ezen jellemtulajdonságaiban 
olyan fegyverzettel látja el magát, 
mit nem lehet ágyúval, gránáttal, 
géppuskával megsemmisíteni. Bizzunk 
ezekben az örökké értékes erőkben. 
Higyjük, hogy ezek azok közé a 
megtorló erők közé tartoznak, me
lyek minket legyőzhetetlenekké tesz
nek. És higyjünk, bizzunk a jó Isten
ben. Keressük imádsággal és élettel. 
Úgy imádkozzunk és úgy éljünk, 
hogy meghallgassa könyörgésünket:

nemzetiségek elhelyezkedése az or
szág mindegyik részén a mellettünk

col, halálmegvetéssel rohan az ellen
ségre, de nem pusztít, nem rabol és

Isten, áldd meg a magyart I

N E H É Z  Ó R A K
Visszük a hitvesek vágyó sóhajtását, 
Gügyögő kicsinyek édes mosolygását. 
Milliók ajkáról visszük a biztatást,
Ne csüggedjetek el, vódjétek a hazát.

Jeltelen sírokra, mit könny nem öntözött 
Virágot nevelni viszünk harmat gyöngyöt."

„Ti fekete varjak, merre? hova szálltok?‘‘ 
„Északon és délen, lakomára várnak.

Vadság, önző érdek egymásra találtak, 
Gazdag aratása van ott a halálnak.
S míg az ember búsan jár a holtak között 
Tort ülünk vigadva, romlottsága fölött."
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i, Titkos sóhajtásink merre? hova szálltok?1, 
,,Keressük a mennyben jóságos Atyánkat. 
Keressük jóságát, bűntörlő kegyelmét, 
Jézusban megjelent Atyai szerelmét."

Nagy Isten ! hallgasd meg esdeklő sza
gunkat,

Bocsásd meg sok vétkünk, áldd meg 
[szép honunkat. 

Sötét felhők mögött ragyogjon ki végre, 
A béke napjának áldott, szelíd fénye.

MADÁR MÁTYÁS.

El mq fáradj telkedben!...
„Fiam, el ne fáradj lelkedben, mikor 

az Úrtól dorgáltatol!. , .  “ (Zsid. 12, 5).
A sok szenvedésben könnyen el

fárad a lélek. Igaz nagyon nagy fáj
dalmakat is elhordoz az ember, de 
csak egy-egy rövid ideig. Az állandó 
kisebb fájdalom nehezebben viselhető 
el, mint a rövid ideig tartó nagy fáj
dalom. Mikor heteken, hónapokon át 
tart a szenvedés, lassanként elfogy 
a türelem. Nappal gyötrődik a test. 
Azután jön az éjszaka. Ólomlábon 
jár az idő, minden perc olyan, mint 
egy esztendő. Míg lassú, meggondolt 
kettyenéssel tovább zökkenik a mutató, 
lelkünk száz pusztult mezőséget is 
végigszáguld. Mint valami vén sirató

A világháború eseményei.
Lemberg elfoglalása óta rohamosan 

haladunk előre Galícia visszahódítá- 
sában. Vitéz hadaink egy része már 
orosz földön harcol. A Visztula és a 
Búg közötti területet tette fontos si
kereinek szinterévé. De még folyik 
a harc a Dnyeszter tájékán is, Hin- 
denburg seregei pedig a Baltitenger 
vidékén viszik előre győzelmes zász
lóikat. Francia földön sziklafalként 
áll a német hadsereg. A Dardanellák
nál vereség után vereség éri az ántánt 
hadait. A déli harctéren nincs semmi 
eredmény... Szinte kápráztató a 
mozaikszerüen egymás mellé csopor
tosuló sikerek képe. És szinte meg
döbbentő az a messze látó s a kisebb 
részleteket is nagyszerűen egységes 
tervbe összefoglaló katonai hadműve
let, melyet itten látunk s mely sze
münk előtt a homályból kibontakozik.

Diadalmas harcunk az orosszal.

Most már általános az a vélemény, 
hogy az oroszok Galíciát hamarosan 
kiürítik. E gondolattal az ántánthoz 
tartozó hatalmak is kénytelenek meg

HARANGSZÖ.

gond ül a betegágy szélén s egymás
után temetgeti a reménység lehervadt 
virágait. Mert ritkán jár egyedül a 
testi fájdalom, rendesen vele megy 
mint hű csatlósa, a lelki fájdalom.

De annál többször megjelenik egé
szen egyedül a lélek bánata. Csalódás, 
gyász, szomorúság, aggodalom, két
ségbeesés a neve. Lassú léptekkel 
járnak közöttünk ilyen szomorú ala
kok. Könny szökik szemükbe, ha az 
erdőszélen egy kis emelkedést látnak. 
Zokogásra fakadnak, ha temetésre 
kondul a templom harangja. Nincsen 
semmi bajuk, a szervezetük egészsé
ges, csak a lelkűk vérzik. Valakijük 
jeltelen sírban nyugszik, északon, 
vagy délen. Vagy talán nem is, csak 
ott küzd s nem érkezik tőle az a 
rövid értesítés : élek ! . . .  És jönnek- 
mennek és mindennap mindegyik 
kevesebb lesz I. ..

Ebbe el lehet fáradni. Ha ez az 
elfáradás nem lenne természetes, ak
kor az apostol nem is említené. De 
ő említi s szeretettel így szól: Fiam, 
el ne táradj lelkedben I Fiamnak szó
lít. Verejtékes homlokunkon, könnyes 
orcánkon végigsimít egy lágy kéz: 
az édesapai szeretet. Fiam I Óh egy
szerre milyen másnak érezzük a szen
vedést. A terhe is könnyebb, mert 
nem egyedül hordozzuk. Velünk van 
az, kinek lelke megszólal ebben a

barátkozni, sőt számolni azon eshe
tőséggel, hogy Oroszország elveszti 
Lengyelországot és Keleti tenger vi
dékén levő tartományait. A győzelmes 
hadak útja ezt hirdeti. A Dnyeszter 
vidékén csakhamar kiverték győzelmes 
hadaink az oroszt megerősített állá
saikból s most üzik-verik kelet felé. 
Lengyelországba már elfoglalták Krasz- 
nik városát, hogy sietve nyomuljanak 
előre észak nyugat felé és egyesül
hessenek a Visztula balpartján harcoló 
szövetséges csapatokkal, amelyek he
ves küzdelemmel már elfoglalták 
Tarnovot, a Visztulát átlépték és 
megszállták a Visnyica mellett levő 
Jozefovot. A két győzedelmes had 
egyesült s közös erővel támadják az 
el-el gyengülő és részekre szaggatott 
ellenséget, mely futva menekül min
den irányban. A foglyok száma ismét 
szaporodott csaknem tízezerrel. „A 
Visztula és Búg között — mondja 
a hivatalos jelentés — a szövetséges 
csapatok heves harc között folytono
san előrenyomulnak. A Sztara-Zamos- 
sot rohammal elfoglalták. Innen nyu
gatra az oroszokat mindenütt a Por 
patak (a Vieprz mellékfolyója) mélye
désén túl vertük vissza, amely birto

2?9.
szóban: fiam I

Ne fáradj el! Isten jobban tudja, 
mi szolgál javadta. Tanulj tűrni. Ta
nulj türelmesen várni. Az Ür megítéli, 
mire van szükséged. Szenvedésed 
között könnyen azt mondod: elég. 
Mert te fájdalmaddal méred szenve
désedet. Nem így az Úr. Ő lelked 
javával méri. Megítélheted te is, me
lyik szolgál javadra. Hadd ő rá az 
elég megválasztását és szenvedj to
vább alázatosan, türelmesen, engedel
mesen.

Azt is mondhatjuk: ne fáradjon 
bele lelked az Úr dorgálásába. Nem 
elég, ha erős szívósággal, valami kü
lönös, kitartó ellenálló-erővel többet 
elbírsz, mint más, ha összegyűjtőd 
a szenvedést enyhítő eszközöket, s 
türelmesen igyekezel megrövidíteni a 
a nehéz órákat, ha mosolyogva szen
vedsz s nyugodtan elhordozol min
dent. Nem, ez nem elég 1 A te lelked- 
nek vergődésében is folyton mozognia 
kell, kutatnod, keresned, kell, hogy 
megtaláld a szenvedésben az Úr dor
gálását, a javulás útját, a jobb életet 1

Ebbe se fáradj bele I Nem a szen
vedésbe, hanem a keresésbe.

Halld csak, olyan szeretettel szól 
hozzád az a mennyei szó : Fiam 1.. .

kb.

Adakozzunk a H a ra n g sz ó  terjesztésiről
kunkban van. A patakon való átke
lést több ponton kiküzdöttük. „Hova 
került a Kárpátokat ostromló milliós 
hadsereg 1 ...

Az orosz hadsereg a gorlicei áttö
rés óta csak foglyokban félmillió ka
tonát és ezerötszáz tisztet vesztett. 
Ez egy egész ármádia és hol vannak 
még az elesettek és a sebesültek 
százezrei I

Olasz vereségek.
A déli harctérnek ez már állandó 

címévé lett. Az olaszok meg-megismét- 
lik támadásaikat, de újra meg újra 
látják, hogy nagy fába vágták a fej
széjüket. Mindennap vereség éri őket. 
Egy lépést sem tehetnek előre. Nem 
is csoda. Hofer András derék utódai, 
a vitéz tiroliak nem hiába őrzik lán
goló hazaszeretettel sziklás határai
kat. Az olasz hivatalos jelentés a 
nagy hűhóval megindult harc gyá
szos eredménytelenségét persze nem 
a hadsereg tehetetlenségének, hanem 
a folytonos esőzésnek és ködös idő
járásnak tulajdonítja. És míg az 
olasz Sagardo és Polazzo mellett, a 
görzi hídfőnél, a Doberdo fensikon 
és a nagy Pálon hiába erőlködik,
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Az évfolyam végén.
A jó Isten kegyelméből ezzel a 

számmal, a 35-dik számmal, lezárjuk 
ezt az évfolyamot s a jövő vasárnap
pal megkezdjük az új évfolyamot!

Vájjon letehetnénk-e kezünkből a 
tollat anélkül, hogy hálát ne adjunk 
a jó Istennek az ő végtelen kegyel
méért. Szóval ki sem fejezhetjük, de 
a szívünk jól érzi, hogy ő volt erőnk, 
oltalmunk, segítségünk! Nehéz köte
lességeket hozó, sok-sok munkát kö
vetelő esztendő volt ez a háborús 
esztendő. Legyen áldott a mi jó Iste
nünk, ki erőt adott nekünk s meg
engedte, hogy népünk lelki érdekeit 
szolgálhattuk!

Köszönetét mondunk lapunk min
den jóbarátjának 1 A lelkész és tanító 
uraknak, kik az előfizetők gyűjtésé
nek s a lap szétosztásának nehéz 
munkáját oly nagy buzgósággal telje
sítették. Azoknak a hűséges élettár
saknak, kik hadba vonult férjük he
lyett a lap terjesztési munkáját ke
zükbe vették I Azoknak a munkatár
saknak, kik lelki kincseikkel gazdagí
tották lapunkat s olvasóink lelkét I 
Ezekre a sorokra bízzuk: vigyék el 
mindenhova hálánkat és köszöne- 
tünket!

Az új évfolyam küszöbén minden
kit szeretettel kérünk: tartsák meg a 
Harangszót ezután is pártfogásukban. 
A nehéz idő viharfelhője még mindig 
fejünk felett zúg. Körülöttünk sok a 
rom, a pusztulás. Sok a tépett lélek, 
a vérző szív! Fogjunk szeretettel ke
zet s tegyük lehetővé, hogy a Harang
szó e nehéz időben istenfélelmet, hi
tet, reménységet vigyen mindenhova.

Isten szent nevének segítségül hívá
sával átlépjük az új évfolyam küszö
bét!

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

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

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

Július 11. vasárnap, Zsidó lev. 1.
» 12. hétfő, ,  „ 2, 1—10.
„ 13. kedd, ,  ,  2, 11 — 18.
„ 14. szerda, „ , 3 ,  1—6.
, 15. csütört., ,  » 3 ,  7—19.
.  16. péntek, ,  „ 4 .
» 17. szombat,

vesztegetve embereiket és muníciót, 
addig a mi csapataink, főképen vitéz 
magyar katonáink megszállották az 
olasz határhegységeket. Rohammal 
elfoglalták a 3100 méter magas Scur- 
lozzót és a Santa-Mariát. A „vitéz“ 
olaszok elhányták fegyvereiket és 
gúnyájukat és futva menekültek a 
hegyekről.

A francia harctérről
szinte győzelmi hírek érkeztek. A 
württembergi és elzász-lotaringiai 
csapatok, mint a jelentés mondja, 
Four de Paristól északnyugatra elfog
lalták az ellenség árkait három kiló
méter hosszúságban és két-háromszáz 
méter szélességben. 25 tisztet és 1710 
főnyi legénységet elfogtak, 18 gép
puskát, 40 aknavetőt és egy revol
verágyút zsákmányoltak.

Török győzelmek.
A török vezérkar jelentései is győ

zelmekről számolnak be. Galipoli 
sziklás és jól megvédett vidékével 
nem boldogulnak az antant hadai. 
Egyedül Ari-Burnunál, a harctér e 
kis szakaszán, június 28-án 750 elesett 
ellenséges katonát számoltak össze 
a törökök és számos foglyot ejtettek. 
Súlyos veszteség érte az ellenséget 
Szedil-Bahonál is.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Lelkészavatás. Gyurátz Ferenc dunán

túli ev. püspök a múlt héten avatta föl a 
soproni ev. theologiai akadémián tanulmá
nyaikat végzett jelölteket lelkészekké. Isten 
áldását kérjük az uj lelkészek munkájára!

I t t h o n r ó l .

Egy esztendő. Hétfőn volt a sarajevói 
tragédia évfordulója. A trónörököspár gyer
mekei Artstettenbe mentek, hogy szüleik 
sírjánál imádkozzanak. Vilmos császár két 
pompás koszorút küldött Ferenc Ferdinánd 
trónörökös és Hohenberg Zsófia hcrcegasz- 
szony koporsóira.

A felmentési kérvények bélyegmen- 
tesek. A pénzügyminiszter rendeletet adott 
ki, mely szerint a katonai szolgálat alól 
felmentés iránt beadott kérvények és az 
azokhoz csatolt iratok mind bélyegmentesek.

Az osztrák hadikölcsőnjegyzés eddig 
több mint 2400 millió korona. A jegyzések 
határidejét a pénzügyminisztérium július 
5-ig meghosszabbította.

A  n a g y v i l á g b ó l .
Vilmos császár a harctéren. Egy m a

gyar lap közli német forrás után, hogy 
midőn a császár legutóbb a nyugati harc
téren járt, megjelent többek közt egy olyan 
helyen is, ahol közvetlenül azelőtt heves 
harcok voltak és sok derék német katona 
életét vesztette. A császár megindulva eresz
kedett térdre, rövid imát mondott és a mi
kor ismét felállt, így szólt környezetéhez :

— Nem én akartam, hogy így legyen !
Amerika üzletet csinál. Egy katonai 

lap érdekes kimutatást közöl arról, mennyit 
keres az Unió azáltal, hogy az ententenak 
hadiszereket bocsát rendelkezésére. Múlt 
év szeptember havától a mosfani év már
cius haváig az Unió 99,415.728 dollárt 
kapott az entente által vásárolt hadiszerek
ért. Ebből az összegből 31,006.045 dollár 
lovakért, 14,404.505 dollár posztófélékért, 
13,166.835 dollár automobilokért, 5,741.821 
dollár töltényekért, a többit pedig, 35,086.522 
dollárt lőporért, kötsö vény ekért, robbanó
anyagokért, patkókért, motorokért és gum- 
miárakért fizettek az entente hatalmai. 
Érdekes, mit szállít egy-egy muníciót szál
lító hajó. így például Cymrie 1.800 tonnás 
hajón volt 17.440 vörösrézrud, 156 vörös-

J

réztekercs, 95 gombolyag vöídsrézdrót, 
4.301 láda patron, 3 láda pisztoly, 10 láda 
lőfegyzer, 1.750 gránát, 1.520 löhüvely, 36 
láda gyutacs, 6.585 láda sárgarézlemez és 
689 láda sárgarézrud. Ezt szállítja egy ha
jón. És mégis csodálkoznak, hogy a néme
tek elsülyesztik a hajókat!

Három nemzedék a csatasorban. Az 
egyik német újság megemlékszik egy német 
családról, melyből három nemzedék együtt 
harcol a franciák ellen. A 67 esztendős 
nagyapa: Klötzer zwickaui bányatanácsos, 
a ki mint hadnagy végigküzdötte az 
1870—71-iki hadjáratot is, a háború elején 
önként jelentkezett és mint népfelkelő 
százados vonult a harctérre. Nemrég ne
vezték ki őrnaggyá és kitüntették az Al- 
bert-rend I. osztályával. A fia mint ulánus- 
kapitány szolgál, az unokája pedig egyik 
tűzérezred hadnagya és atyjával együtt már 
a vaskeresztet is megkapta.

Tanítónő
egy évi gyakorlattal ev. uricsaládhoz 
nevelőnőnek ajánlkozik. Cim: Zsiray 
Mária tanítónő Sopron, Széchenyi-tér 
15. sz. II. em. 29. ajtó.

Nyomatott Wellisch Béla viUamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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