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Kereszthordozóknak.
Bús, zaklatott szív csöndesedjél, 
A pert, a vádat el ne kezd; .. 
Nagyobb kereszt nincs az enyitti-

[nél!
Ne mondd s percig se higyjed ezt. 
Ne nézd, ne nézd csupán magad: 
Káromlássá lehet szavad.'

Jobb vagy-e, mint más, aki szen- 
S lásd, szenved annyi millió, [ved ? 
Nem csak, ki a bűnöknek enged, 
Kereszted hord az is, ki jó.
Ha másokét te hordanád,
Azt is nagyobbnak tartanád.

Tekints a gyászos Golgotára, 
Kereszthez vidd keresztedet; 
Annak tiéd, csak tedd alája, 
Forgácsa is alig lehet.
Pedig ki vagy te és ki Ő :
Az ártatlan nagy szenvedő!

Ő érted is hordá keresztyét 
S nem vádolt és nem átkozott.

Mig gúny, szegek holttá sebezték, 
Megbékélten imádkozott.
Meleg hittel öleljed át,
S békéjéből neked is ád.

Könnyezve is úgy nézz az égre, 
Hogy ott nem ellenség lakik; 
Ragadjon bár vesszőt kezébe, 
Atyán marad s el nem taszít. 
Nem érted még, amit ma tesz, 
De Tőle jő s javadra lesz.

Tán bűnt takarsz, Ő meg kiirtja, 
Mint mérget árasztó sebet.
Most fáj, de élsz, nem dönt a sirba, 
A kint nem ingyért szenveded. 
Vagy csak kemény próbán nevel, 
Alá sújtván följebb emel.

Nehéz utad nem tart örökké, 
Kereszted nem forrott reád.
Ki annyi szem könnyét letörlé, 
Tőled se rejti el magát.
S ha majd lelked mindent megért, 
Hálát is adsz keresztedért.

Szalay Mihály.

Az Ú r h a lo t ta i .
Ezsaiás 26, 14. 19.

A holttestekkel szétszórt halotti 
mezőséghez legfeljebb a szem szokik 
hozzá, de a szív sohasem. Hiába lát
juk mindenhol a halál kaszájának 
pusztítását, lelkünk megremeg s gyászt 
ölt az elesettekért. Mennyi fiatal, mun
kás életet rejtenek magukban azok a 
nagy, négyszögletű tömegsírok 1 Meny
nyi fájó történetet regélhetnének azok az 
egyedül álló, kicsiny sirhalmok, me
lyek erdőtisztáson, dombhajláson meg
húzódva várják a tavasz első virág- 
nyilását. Mikor végigszállja lelkünk 
ezt a sok-sok sirt, mintha a próféta 
nehéz lemondásu szavait hallanánk 
zengeni: „a meghaltak nem élnék, 
az árnyak nem kelnek fel.“ Teljes a 
veszteség. Teljes a siralom. Itthon 
gyászolók hasztalan bízzák szellő szár
nyára gondolatukat, hiába hintik tele a 
sírt kegyeletük örök nyíló virágaival: a 
meghaltak nem élnek, az árnyak nem 
kelnek fel! A meghalt férjek, apák, 
gyermekek, testvérek soha-soha visz- 
sza nem térnek. Úgy elfogja a fájda
lom lelkünket, hogy szinte azt kiált-
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juk: akik elpusztultak azok mind
mind a föld halottai.

De a próféta írásában néhány vers
sel lejebb igy olvasom tovább: „a te 
halottaid megelevenednek és holttes
teik fölkelnek.“ (Ezs. 26. 19.) Mi
lyen máskép hangzik: Nem a föld 
halottairól, hanem az Úr halottairól 
beszél. Nem vak sötét éjszakát hir
det, hanem a reménység csillagsuga
rával bevilágított megpróbáltatást. Az 
Úr halottai pedig azok, kik lelkűket 
megőrizték az ő számára. Nem veszí
tették el legdrágább kincsüket. Hitü
ket, reménységüket Istenbe vetettek, 
így küzdöttek és igy haltak meg. 
Utolsó tekintetük ég felé szállt s utolsó 
sóhajtásuk is Istent kereste. Erejük, 
reménységük a Megváltó Krisztus volt, 
ki bűneink bilincsét megoldja s a 
mennyek kapuját előttünk feltárj a. Ezek 
az Úr halottai. Ők megelevenednek 
és holttesteik felkelnek. Boldogoknak 
nevezi őket az írás, mert „megnyit.- 
gosznak fáradalmaiktól s az ő csele
kedeteiknek jutalma követi őket.“

Mikor a halai oly nagy aratást tart: 
vezessük a lelkeket Istenhez, hogy 
úgy a harctéren küzdők, mint az itt
hon imádkozók lássák és érezzék, 
hogy a Krisztusba vetett hit teszi őket az 
Úr halottaivá. Hirdessük a gyászolók
nak a feltámadás és örökélet bizonyos
ságát s mondjuk vigasztalásul a pró
féta szavát: „serkenjetek föl és éne
keljetek, a kik a porban lakoztok, 
mert harmatod az élet harmata s a 
föld visszaadja az árnyakat l‘

K. B.

Küldjünk H ú své ti ü zenetet a 
harctérre és kórházakba!

Feléli puwlííi.
Irta: Endreffy János.

A váróteremben már sok ember 
szorongott várva a vonat indulását. 
Szótalan asszonyok néztek maguk 
elé, látszott rajtuk, hogy gondolataik 
messze járnak. . .  Tán volt némi össze
függés az ő gondolataik, meg a kö
zött a sok gyűrött, kopott uniformisú 
baka között, kik előttük álltak a te
rem közepén csendesen beszélgetve. 
Még nem jelezték a vonat indulását, 
de azért már többen, elunva a várást 
a teremben, kifelé indultak a perronra. 
Az egyik lóca szélén egy idősebb baka 
ült, talán már népfelkelő. Arcát nem 
lehet kivenni, mert két kezét össze
kulcsolva egészen előrehajlik az ülés
ben s arccal a 'padlóra tekint. Mel
lette idomtalan, durva fából faragott

m ankója... A hónaljába illeszkedő 
félkörre egy zsebkendő volt csavarva, 
nyilván azért, hogy a rátámaszkodás- 
nál ne nyomja, hanem puha legyen, 
így ül a népfölkelő sebesült maga 
elé bámulva, mozdu'atlanul. De el
unhatta már ő is a hosszas várako
zást, mert lassan szedelőcködni kezd, 
mankóját hóna alá fogja s lassú bi
cegéssel kifelé indul ő is a perronra. 
Most szemben lehet látni sárgás-fakó 
arcát, lelógó fekete bajuszát. Amint 
elmegy s háttal van, kopott vitorla- 
vászon tarisznyája ötlik szembe, mely 
zsúfolva lehet mindenfélével, mert 
a tartalma szögletekre szétnyomja a 
sárga vászontarisznya vékony falát. 
De a tarisznyából kikandikalt valami 
papirosba csavart fényes dolog, nyil
ván hosszúkás tárgy.

Csendes áhítattal nyitnak utat a 
várakozók a bicegő, mankós honvéd
nek, ki aztán a perronon félig leült 
az alacsony fakorlátra, várni a vona
tot, hogy a hátán lógó tarisznya ne 
akadályozza az ülésben, maga elé 
húzta. Újból elővillant a napfényben 
a tarisznyából kikandikáló fényes 
tárgy, papirosba becsavarva. Az ön
kéntelen kíváncsiság közelebb hozott 
a sebesült honvédhez, úgy öt-hat lé
pésnyire s mintha újságot olvasnék, 
oda-oda tekintettem a beteg katonára.

Most a tarisznyáját kezdte vizsgál- 
gatni. Kijjebb húzta a papirosba csa
vart tárgyat, félig meddig feltakarta 
a papirost: most láttam meg, mit 
őröz oly gondosan benne: egy sár
gára festett fatusú, parafadugós kis 
pléh puskát, amivel a gyermekek oly 
szívesen játszadoznak.

Gyengéd, meleg hullám fut végig 
az ember idegpályáin. Óh Istenem, 
mily fájón kedves érzés ez a gyű
rött, beteg, mankós honvéd azzal a 
gondosan papirosba csavart pici pléh 
puskával. . .

Alig merek kinézni rá újságom mö
gül, hogy észre ne vegye a vizsgáló 
pillantásokat s meg ne zavarjam el
merengő apai érzéseit a pici pléh 
puskán. . .

Nézegeti, megint kijebb húzza, 
szerető szemekkel tapogatja végig a 
szabadságos ajándékot. El is repeszti 
egy kicsit ujjaival a papirost, hogy 
jobban lássa a gyerek-puska sárgára 
festett fa tusát. A beteg honvéd aj
kai körül gyengéd, bágyadt mosoly 
jelenik meg, melyből azonban oly 
könnyű kiérezni a szemlélőnek, hogy 
ez a fáradt mosoly a boldogság mo
solya volt.. .

Hirtelen elkapom tekintetemet, mert 
a sebesült katona fölnézett. Talán

megérezte volna, hogy nézi valaki ? 
Nem érezte meg, mert utána újból el
merült a kis pléh puska szemléletébe.

Istenem, hol járnak ennek a fáradt 
katonának gondolatai ? Bizonyára ott
hon, hisz haza készül. Szabadságot 
kaphatott. Felesége, gyermekei vár
ják ölelő karokkal. . .  Kis fia is van, 
annak viszi a pléh puskát. Hogy fog 
örülni a háborús ajándéknak. . .  hát 
még annak, aki hozta I. . .  Oh mily 
boldog is lesz ő pár óra múlva a ki
állott szenvedések után 1 — Talán 
ezt érezte, talán erre gondolt a be
teg honvéd, midőn ajka körül megje
lent a gyengéd mosoly ?

Most már egész szeretettel nézem 
a családszerető, figyelmes édes apát. 
A borzalmak mezeje nem hogy ki
ölte, de tán megnemesítette apai szi
v é t . . .  Hisz oly jóságosán, oly sze
retettel tudja elnézni adandó aján
dékát. Most belenyúl tarisznyájába. 
Egy kisebb papirosba takart tárgyat 
vesz elő. Eltakarva széles, durva te
nyerébe próbálja megnézni azt is. 
Kicsit megszakítja a papirost s egy 
szőke kis babacopf kandikál ki a pa
pirosból. Lánya is van. A copf vé
gébe egész pici kék szallagocska van 
keresztbe kötve. A beteg honvéd be
takarja a papirossal, hogy más ne 
lássa. S amint még egy pillanatig 
kezében tartja a szőke fürtű babát, 
úgy hallom, mintha a papirosra egy 
vízcsepp hullott volna felülről, talán 
nem is az ereszből, hanem a beteg 
honvéd bágyadt szemeiből. A könny
csepp végiggördült a papiroson s a 
földön elitta a por.

Úgy állt előttem a sebesült katona 
lelke, mint a nyitott könyv. Apai 
szive, szenvedése, sebesülése, kis fia, 
kis leánya, felesége, falusi hajléka . . .  
Még ha elmondta volna is, nem lát
nék többet. . .

Amint a dübörgő vonat berobogott 
s társai fölsegítették a beteg honvé
det a harmadik osztályba, még egy
szer láthattam kopott tarisznyájából 
az áruló kis pléh puskát. . . Es úgy 
éreztem, hogy az újságból sem tud
tam volna szebbet kiolvasni, mint a 
szőke baba papirosán legördülő apai 
könnyét a beteg honvédnak. . .

Mit tehetek a Harangszóért?
előfizetek rá; 
előfizetőket gyűjtök; 
megírom azok címeit, 
kik talán előfizetnek rá; 
tehetségem szerint ada
kozom a lap terjeszté
sére.
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A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Első fejezet.
[A tékozló fiú.

Folyt. 1.

A széles, nagy szobára csöndesen 
ráereszkedik az esti félhomály. A 
belső ajtó melletti sarokban vetett 
ágy áll, a fehér párnán szakállas em
berfej pihen. Amint rávetődik a lámpa 
sárgás fénye, még fakóbbnak látszik 
a pergamenszerü arc. A mély tüzű 
szemek behúzódnak a bozontos szem
öldökkel árnyékolt szemüregbe s on
nan villogtatják elő erős akaratra és 
elszántságra mutató sugaraikat. Az 
ágy fejénél őszhaju, fekete ruhás 
asszony ül s szemüvegén keresztül 
figyelve lesi a köhögésbe fűlő beszé
det. Jóságos arcára árnyat borít a gond. 
Derülten, vidáman csengő beszélgetése 
olyan, mint az álarc, mögötte meg
látszik az aggodalomban vergődő, el
torzult lélek elfojtott fájdalma.

Az ablakon fehér függöny, az asz
talon fehér terítő. És sok sok virág. 
Minden sarokban néhány cserép si
mul egymáshoz. A betegágy előtti 
kis asztalon könnyen összefogott cso
kor áll az orvosságos üvegek, poha
rak közt. Még a fali kosárból is 
gyönge levelű zöld futóka kúszik alá, 
mintha koszorút fonna a beteg sá
padt homlokára.

— Sötétítsd el a szobát, — mondja 
bágyadt hangon. Bántja szememet a 
kétféle világosság.

Zörög a függöny. Pillanatra mintha 
sötétségbe merülne a szoba, de azu
tán a lámpa fénye felkeresi a távo
labbi bútorokat s megvilágítja körvo
nalukat. A nagy karosszék hátára 
rásimul a félrecsúszott fejpárna, ülé
sén összehajtva fekszik a takaró, 
előtte a padlón ott van a kis zsá
moly. Az asztalon nyitva a kalamá
ris, s a tintafoltos itató papiroson 
odavetve fekszik a tollszár. Mintha 
minden készen várná, hogy a beteg 
visszatérjen s folytassa a munkát, 
ahol abbahagyta.

— Julcsa, ha nem vagy fáradt, 
folytasd az olvasást.

— Szívesen, Endre, csak azután 
ne beszélj sokat. Tudod, hogy mind

járt elfog a köhögés. Tehát: A 11. 
versnél tolytatom. A drachmáról szóló 
résszel már végeztünk.

— Egy embernek vala két fia. És 
monda az ifjabbik az attyának : Atyám I 
add ki az örökségből az én részemet I 
Annakokáért az megosztá közöttük 
az örökséget. Nem sok napok után 
pedig, mikor mindeneket egybetakart 
volna az ő ifjabbik fia, elméne messze, 
idegen tartományba és ott eltékozlá 
minden marháját, mivelhogy nagy 
tékozlással élne..  .

A takarón lassan megmozdul az 
átlátszó, sárga kéz s a sápadt arc 
még sápadtabbá válik.

— Igen, igen, csak hogy nem ket
ten voltak, hanem csak egy, egyet
lenegy. Társzekerek nem vitték drá
gaságait, szolgák nem fogták körül, ha
nem elment, bizonyos hogy elment. 
Messze, idegen tartományba. És ott, 
és o tt. . .

— Endre 1 ne beszélj erről I Inkább 
nem olvasom 1 ...

A férfi fejbiccentéssel válaszol s az 
asszony tovább olvas.

— Minekutána pedig mindeneket 
eltékozolt volna, támada nagy éhség 
abban a tartományban és ő megkezde 
fogyatkozni. És elmenvén, adá ma
gát annak a tartománynak egy lako
sához, ki elküldé őtet a mezőre, hogy 
legeltetné a disznókat. És kívánja 
vala megtölteni az ő gyomrát a mos
lékkal, melyet esznek vala a disznók, 
de azt is senki nem adja vala nék i.. .

Az asszony ajkán e’csuklik a szó. 
Torkát fojtogatja a sírás s most úgy 
érzi, nem bírja tovább. Ha még egy 
percig tart, összeroskad, vagy felugrik, 
kirohan az utcára, s addig rohan, 
mígnem elnyeli az éjszaka, a sötét, 
bizonytalan éjszaka.

— Saját számtól vontam meg a 
falatot, hogy emberré tegyem. Kop
laltam, éjszakáztam, hogy nyugodtabb 
sora legyen, mint az apjának és mi
kor megkapta a diplomát s tanító 
volt, akkor akkor.. .

Hangja elfulladt. Heves köhögési 
roham fogta el, de fuldokolva is ki
áltotta :

— . . .  talán róla szól az írás. . .  
Disznóhajcsár... Moslékkal él. . .

Az asszony odanyujtja a vizes po
harat.

— Nyugodj meg Endre. Ha megint 
igy teszel, nem olvasom tovább. 
Esztendeje is igy volt, úgy-e akkor 
is vérömléssel végződött I. . .  Hát 
látod, ne izgasd fel magadat. Azt a 
szerencsétlen gyereket se szidd, ki 
tudja hogyan sodorta magával az 
élet, a csábítás, a kisértés. A rossz 
cimborák, a tapasztalatlanság, az élet 
Ígérgető gyönyörűsége.

A férfi végigtörli verejtékes hom
lokát. Néhány korty viz elcsöndesíti 
a köhögést s valami kis csengést ad 
hangjának.

— Szegény szerencsétlen I. . .  Lá
tod, Júlcsa, ez a rettenetes. Ez a 
borzasztó, ez az őrületesen fájdalmas. 
Van fiúnk, és még sincsen. Nem halt 
meg, még sem él. Neve sincsen, még 
sincsen.. .  Ha magunk közt beszé
lünk róla, csak azt mondjuk : szegény 
szerencsétlen 1 ... Ez a fiunk. . .

Fejét ingatja az asszony.
— Te talán kibírod. De én, én 

kimondom a nevét. Mikor minden 
elcsöndesedik és hallgat, megszűnik 
hánykolódásod s lassan, szabályosan 
veszel lélegzetet, akkor elmondom 
imádságomat s azután halkan, de 
azért félcsöndesen utána súgom az ő 
nevét: Lacim! . . .  Szegény Lacim !•...

Percekig csönd van. Mindegyik 
maga elé néz s még a lélegzetet is 
halkabban veszik tüdejükbe. Kis idő 
múlva megszólal a férfi:

— Olvasd tovább. Julcsa.
Az asszony végigitatja zsebkendő

jével szemeit, megköszörülgeti torkát, 
azután meg-megbicsakló hangon foly
tatja.

— Mikor pedig magához tért volna, 
monda: az én atyámnak sok béresei 
bővölködnek kenyerekkel, én pedig 
éhen halok meg 1 Felkelvén, elmegyek 
az én atyámhoz, és ezt mondom 
neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen 
és te ellened ! És nem vagyok immár 
méltó arra, hogy a te fiadnak hivat- 
tassam: tégy engemet olyanná, mint 
a te béreseid közül egy!

A férfi közbevág:
— Látod, hiába vártuk. Ott maradt 

cimborái közt, a henye, könnyelmű 
élet karjaiban. Ha jól meggondolom: 
talán nem is az fáj legégetőbben, 
hogy megbotlott, hanem, hogy ott

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.) 69
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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maradt szennyben, piszokban a fiam I 
Az én fiam ! . . .

Az asszony a fejét rázza, de a 
férfi tovább beszél:

— Hiányzik belőle az az emberi 
büszkeség, a tisztaság, a jóság után 
való vágyódás. Hiányzik az a férfias 
elhatározás: szakítok a bűnnel, más 
életet élek, jövőt teremtek magamnak. 
Eltaposom a bűnt, bilincsbe verem 
a gyarlóságot, ember akarok lenni, 
ember, mint a többi I. . .  Akarom, 
akarom I. .  .

A fejrázásba csöndes tiltakozás 
elegyedik, de alig érvényesül belőle 
egy szó. Mikor a férfi erőtlenül alá
ejti felemelt kezét, csak akkor kap 
erőre a csöndes sírásba fulladó asz- 
szony-szó.

— Visszaküldted leveleit, fel se is 
bontottad. Ajtót mutattál neki, mikor 
könyörögve jött. Pedig ki tudja ?.. .

— Nem akkor, később.. .
— Akkor, akkor már késő vo lt.. .
A lámpabél csücske magasra ágas

kodik s az oldalt szaladó lángnyelv 
fekete kormot rajzol a lámpaüvegre. 
Egy kissé lecsavarják, de akkor meg 
még szürkébbre válik a szoba, mintha 
sötét fátyol lebegne a székek fölött, 
meg az üvegekkel körülrakott szek
rényeken. A fehér függönyöket meg
lebbenti az ablak hasítékon belopóz- 
kodó szellő járás. A férfi mélyet 
sóhajt.

— Olvasd, olvasd 1. . . olyan ne
héz, mikor nem hallom a hangodat. 
Most már a gondolatomtól is épp 
úgy félek, mint az egyedülléttől. A 
sötétségtől is félek. A holnaptól is 
félek. Valami különös, rettenetes ér
zés fekszik a szívemen s érzem, hogy 
mindig összébb szorít, mind jobban 
elfojt. .  . Olvasd! . . .  Olvasd ! . . .

Valamit felelni akart az asszony, 
de azután betemette a kimondatlan 
szót lelke rejtett redőibe. Felemeli a 
könyvet s rövid keresés után olvassa:

— Felkelvén azért, elméne az ő 
atyjához. Mikor pedig még távol 
volna, meglátá őtet az ő atyja, és 
megszáná őtet és hozzá futván, esék 
az ő nyakára és megcsókolgatá őtet.

ölébe ejti a könyvet. Egy ideig. 
mereven nézi az urát, azután kemény, 
majdnem színtelen hangon mondja:

— Én is megtenném 1 ... Eléje 
futnék, átkarolnám, a két karomban 
hoznám ... Mert hát hiába korhol
játok, hiába kövezitek! Elfordulhattok 
tőle mindannyian, az édesanya szíve 
megvérezve is szeret, imádkozik és 
megbocsát. És ha ide hozhatnám, 
nem mondanám: fiam, miért tetted?... 
mind egyre csak azt mondanám:

csakhogy haza tértél! Megbocsátanék 
némán, szófián, m in t...

— Mint kicsoda ? . . .
— Mint az Isten.
Valami különös, nagy, áhitatos 

csöndesség borul a szobára. Az asz- 
szony mélylélegzetet vesz. Ki tduja, 
mióta nyomja az a szó a szívét. Hány
szor elűzte az álmot szeméről. Hány
szor könnyharmatossá tette párnáját. 
Most kimondta. Szíve is halkabban ver, 
lelkiismerete is megnyugszik. A férfi 
nem szól, csak néz. Az asszony las
san szeméhez emeli a könyvet s 
egyenletes hangon folytatja:

— Monda pedig néki az ő fia: 
Atyám vétkeztem az ég ellen és te 
ellened. ..

Az ajtót megzörgetik. Azután meg
jelenik a küszöbön egy beesett arcú, 
halovány sárga fiatal ember, egyik 
kezében kalapja, másikban kicsiny 
táskája. Teste előre hajol, de lába 
gyökeret vert. Zuhanással padlóra esik 
a táska, a kalap, azután ölelésre tárja 
karjait, majd két kezét szívére szo
rítja. Hang nem kél a szürke homá- 
lyú szobában. Minden beléfullad abba 
a sikoltásba, mi az édesanya ajkát 
elhagyta. Azután a fiához rohan, át
öleli, simogatja. Majd csöndesen oda
vezeti apjához, ki előrenyujtott ke
zekkel várja. Csöndesen történik min
den, másik szobába is alig szűrődik 
át lármája. De mikor az apa és az 
anya keze egyszerre nehezedik a tér
delő fejére, akkor rettenetes erővel 
felsír belőle a zokogás. Kemény szót, 
szemrehányást, büntetést, mindent, 
mindent könnyen hordoz, érzi, hogy 
megérdemelte, de a simogató kéz me
legségét, nem, abba beleszakad szive.

Éjfél felé hajol az idő s a lámpa
lánggal együtt rebben az ember szem
pillája. Lenn is elhal az utcazaj. Aj
kukon ritkára fogy a szó, de a há
rom kéz szorosan egymásba kapcso
lódik. A férfi kinyújtja kezét:

— Add a könyvet, hadd fejezzem 
be én a történetet.

És olvassa könnytől meleg, csön
des, ihletett hangon:

— Az én fiam meghalt és feltáma
dott, elveszett és megtaláltatott!

(Folytatjuk.)

Ének.
Csak te vagy Isten, minden bizodalmám, 
Benned vagyon csak az én nyugodalmam ; 
Bár minden elhagy ezen a világon,
Te vagy világom.

Sötét az élet, oly sötét gyakorta, 
Fényét örömnek zivatar kioltja;

De te világot gyújtasz a nagy éjben, 
Oh én reményem !

Forr, zúg az élet szörnyű tengerárja, 
Gyönge hajónkat szélvész veti, hányja; 
De én nem félek, a veszély bármely nagy, 
Ha te velem vagy.

Megdördül az ég hangos csattanással, 
Szétzúzni készül rémes roppanással, 
Megrendül a föld, de én rendületlen 
Állok hitemben.

Elvehetsz, óh sors, mindent, ami drága, 
Omolhatsz könnyem, mint árviz utána; 
De hogy nyugalmam végkép elraboljad, 
Nincsen hatalmad.

Nincsen hatalmad, nincs eró'd felettem, 
Mert hadakozik az Isten helyettem, 
Betölti szívem csuda erejével 
S megtart kezével.

Béketűréssel ő ruház föl s hittel,
Élő reménnyei ő áld s ékesit fel ;
0  benne bizom s bármi érjen itten, 
Megáld az Isten !
Dunántúli énekeskönyv 393.

SÁNTHA KÁROD?.

A tüdőbetegségről.
Nincs betegség, mely annyi bajt, 

bánatot okozna, mint a tüdőbetegség. 
Hazánkban körülbelül hetvenezer em
bert ölt meg évenként. Van vidék, 
ahol minden hetedik ember ezen be
tegség áldozata. Pusztító erejét a be
tegség csirája, a tüdő bacillus adja 
meg, mely lépten-nyomon, uton-ut- 
félen leselkedik ránk s akkor támadja 
meg szervezetünket, amidőn legke- 
vésbbé gondoljuk. Befészkelheti ma
gát testünk bármely szervébe, de leg
könnyebben kerül tüdőnkbe s itt idézi 
elő azt a betegséget, melyet tüdő- 
betegségnek, tüdővésznek, sorvadás
nak, szárazbetegségnek, hektikának 
szoktunk nevezni.

A tüdőbetegség nem születik velünk, 
mint sokáig hittük, hanem megfelelő 
körülmények között ránk ragad. Nagy 
mértékben ragadós betegség, melyet 
iniciálás juttat a szervezetbe. A test 
csak annyiban járulhat hozzá a be
tegség kifejlődéséhez, amennyiben 
talán nincs ellene kellőképen felvér
tezve, nincs elég ereje az ellenállásra. 
E gyenge ellenálló képességet szok
tuk a tüdőbetegség iránt való hajlam
nak nevezni.

A védekezésbe tehát két teendőnk 
van, tőlünk s gondosságunktól függ 
mind a kettő: testünk megfelelő ed
zése és a fertőzés elhárítása. Edzésül
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szolgál a helyes, egészséges, uj é'et- 
erőt adó életmód: a kielégítő, a kellő
képen tápláló s a szervezetet nem 
rontó, nem gyengítő étel és ital; a 
megfelelő mozgás és munka; az uj 
erőt nyújtó alvás és pihenés, a derült 
hangulat és lelki nyugalom; a nap
sütötte tiszta levegő.

A jó Isten úgy alkotta meg test
szervezetünket, hogy az rendes körül
mények között megbirkózik a fertőzés 
veszedelmével, a levegőbe,--ételbe, 
italba s innen a testbe került rendes 
mennyiségű bacillusokkal a szervezet 
könnyen végez. Azokat külső segít
ség nélkül is elpusztítja. De ha a 
betegség ártalmas csirái nagyobb 
mennyiségben támadják meg testünk 
erejét, akkor, ha idejekorán nem me
gyünk a szervezet segítségére: az 
szomorú áldozata lesz hanyagságunk
nak vagy tudatlanságunknak.

A segítséget megadja a jó levegő
ről való állandó gondoskodás: a tiszta, 
napos szabad levegőn való tartózko
dás, a lakásban a gyakori szellőzte
tés és a napsugár bebocsátása. A 
bacillus ott szaporodik el és életün
ket ott fenyegeti veszedelem, ahol a 
levegő tisztátalan és ahol azt a nap 
áldott sugara át nem járja.

Miért mondjuk mindezt épen most 
e l?

A világháború alkalmából. A háború 
veszedelmei közé tartoznak a beteg
ségek is. És ezek között első helyen 
áll a tüdővész. Báró Korányi Sándor 
egyetemi tanár e tételről febr. 17-én 
nagyérdekü és tanulságos előadást 
tartott tanítványainak. Kijelentette, 
hogy a harctérről visszatért 100 gü- 
mőkóros rokkant közül 70" 1 magyar 
(jeléül annak, hogy a magyar mindig 
elől harcol I) s a harctérről visszatérő 
beteg katonáknak több mint fele a 
fertőzés veszedelmével fenyegeti család
ját és környezetét!

Tegyünk meg tehát mindent, hogy 
a háború pusztításait ne tetézze a 
tüdőbetegség pusztítása.

T á b o r i p o sta .
Édes fiam,

megjött rózsaszínű kártyád s öröm
mel olvasta apraja és nagyja, hogy 
mindeddig jól vagy s elkerült halál, 
sebesülés, betegség. Te is Írtad, mi 
meg külön is elmondtuk, közben még 
a kezünket is összekulcsoltuk : Isten
től van ez a nagy kegyelem, legyen 
áldott érte az ő dicsőséges neve. Ha 
nem irod is, kiértjük szavadból, mi
lyen sokat szenvedtek a fagyasztó

hidegben. Halotti takaróként aláhul
lott az ezüst csillogásu hó, de nem 
rátok, fiam, hanem csak a téli álmát 
szunnyadó földre. Innen-onnan meg
indulnak a nagy hegyekről a széle
sen hömpölygő hóvizek s a fekete 
felhő esőt hullat lövészárokba, vigyázó 
helyekre. Uj formában a régi szenve
dés. Marad a test fáradalma, izmok 
fájása, lábak feltörése, szenvedés, 
veszedelem, halálfélelem. El ne fe
lejtsd, hogy csak akkor viselheted el 
mindezt, ha magad erején túl Isten 
erejét is érzed. Nem elég, ha kibírod, 
hittel kell hordoznod. Istenhez kell 
jutnod. Bízzál jó mennyei Atyádban 
s rágondolj, hogy megpróbáltatással 
is javadat munkálja. Imádkozzál min
dennap. Ez legyen erőd. Ne erősza
kold Istenre, amit szeretnél, ne gon
dold, hogy csak akkor van Isten, ha 
minden kedvedre történik. Inkább ke
resd az ő akaratát s nyugodjál meg 
abban. Ha nehéz is, javadra van. Ha 
halált hoz, akkor is életet ad. Ma
gunkról mit Írjak ? Dolgozunk, rád 
gondolunk és imádkozunk. Isten áld
jon és őrizzen édes fiam! Szeretettel 
ölel

édesapád.

L á b a in k  s z ö v é tn e k e .
És adtam beszédemet a te szádba 

és kezem árnyékával födöztelek be, 
hogy újonnan plántáljam az egeket 
és megalapítsam a földet és ezt mond
jam Sionnak: Én népem vagy t e !

Ezsaiás könyve, 51, 16.

Új eget pedig és új földet várunk 
az ö ígérete szerint, melyekben lako
zik az igazság.

Péter II. lev., 3, 13.

A mit nékem ád az én Atyám, én 
hozzám jö, és azt, a ki én hozzám 
jő, semmiképen nem vetem ki.

János ev. 6, 37.

Az Úr kegyelme öröktöl fogva való 
és örökkévaló az öt fölökön és az ö 
igazsága a fiáknak fiain. Azokon, a 
kik megtartják az ö szövetségét és 
megemlékeznek az ö parancsolatjai
ról, hogy azokat megcselekedjék.

Zsolt, könyve, 103, 17—18.

Közel van, a ki engemet megigazít, 
ki perel én velem? Álljunk együtt elő! 
Kicsoda peresem? közelegjen hozzám! 
íme, az Úr Isten megsegít engem, ki
csoda kárhoztatna engemet? íme, 
mindnyájan, mint a ruha megavulnak, 
moly emésztim őket.

Ezsaiás könyve, 50, 8. 9.

Krisztusban vagyon szabadságunk 
és bizodalommal való menetelünk az 
ö benne való hit által.

Efézusi lev. 3, 12.

Uj világban régi szív.
Elszoruló lélekkel gondolunk Ameri

kába szakadt magyar testvéreinkre. 
Úgy élnek abban a „semlegesnek* 
nevezett, de valójában ellenséges ér
zésű nagy világrészben, mint egy ha- 
^lmas börtönben, melynek lakatja 
a végtelen óceán. Milyen szívesen 
kitörnének ebből a börtönből 1 Milyen 
fájdalommal járnak-kelnek azokban a 
városokban, melyek munició-gyártó 
gépek zakatolásától hangosak. Hiszen 
tudják, hogy a vonatok és hajók 
ellenséges országokba szállítják a lö- 
vegeket, fegyvereket s mindez az ő 
testvéreik életére tör. Hiába! nem 
jöhetnek haza. Nem teljesíthetik ide 
haza kötelességüket. De azért a mesz- 
sze távolban, uj világban is régi szív 
dobog keblükben. Mikor összejönnek, 
hazájuk sorsáról beszélnek. Amit szá
juktól elvonnak, nehéz, verejtékes 
munkájuk kenyérjutalmát, azt is haza 
küldik, a háború özvegyei és árvái 
javára. Ez a régi szív, a magyar 
szív!

így éreztek és igy cselekedtek az 
Amerikába szakadt csikvándi hívek 
(Győr-megye), kik Horváth Béla lel
készükhöz a következő szép sorokat 
intézték:

Kedves Tisztelendő Url
Tisztelettel értesítem, hogy ezen 

levelemmel egyidejűleg 941 koro
nát küldünk — South Bethlehem- 
ben tartózkodó csikvándi lakosok 
— becses címére. A körülmények 
nem engedik, hogy mindenfelől os
tromolt szeretett hazánk védelme- 
zésére siessünk, pedig szívesen fel
áldoznánk érette mi is életünket és 
vérünket; azért, hogy hazánk meg
mentéséhez valamivel mégis mi is 
hozzájáruljunk, elhatároztuk, hogy 
mindannyian adunk valamit a köz
ségünkben esetleg rokkanttá vált 
testvéreink és az árván maradt 
gyermekek segélyezésére. Nagyon 
kérjük, fogadja el adakozásunk 
eredményét, a nevére küldött 941 
koronát s ossza ki azt legjobb be
látása szerint a szegényebb sorsuak 
közöth

Szives fáradozását előre is meg
köszönve, fogadja kedves tiszte
lendő ur őszinte tiszteletünket.

Levélíró
Pektor Károly.
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Az Ur áldása legyen nemesen érző, 
hazánkat hőn szerető magyar test
véreinken 1 A jó Isten áldja meg ado
mányukat s engedje meg, hogy az 
özvegyek és árvák fájdalmát meg- 
enyhitse 1 Előttünk pedig világoljon 
a magyar szív szeretete!

Az olvasókhoz.
A VII. évfolyam megindulásakor 

szeretettel köszöntjük az olvasót s la
punkat bizalommal ajánljuk pártfogá
sába ! Munkálkodásunk irányát nem 
részletezzük. Hat évfolyamra terjedő 
munkálkodás van mögöttünk, a ki 
eddig figyelmével tüntette ki lapunkat, 
bizonyára ismeri annak szellemét és 
irányát. Ha a jó Isten erőnknek és 
életünknek kedvez, a Harangszót az 
eddigi irányban kívánjuk tovább ve
zetni. Tekintettel azonban arra, hogy 
harctéren és kórházakban levő test
véreink lelki építéséről és szórakoz
tatásáról is gondoskodunk, a lapot 
oly irányban fejlesztjük, hogy ők is 
megtalálják benne a magukét. Köz
lünk elmélkedő, ismeretterjesztő köz
leményeket, elbeszéléséket, háborús 
történeteket, verseket, összeállítjuk a 
világháború eseményeit, a feljegyzésre 
érdemes egyházi és nagyvilági ese
ményeket. Tábori posta cim alatt lel
ket erősítő leveleket Írunk katona 
testvéreinknek. Ebben az évfolyam
ban hosszú elbeszélésként Kapi Béla: 
A kötelesség útja című elbeszélését 
közöljük.

A meginduló évfolyam nem 35 
számból, hanem 42 számból fog ál- 
lani. Természetesen 42 számot nem 
lehet ugyananyi előfizetési díjért elő
állítani, mint 35 számot, ezért az elő
fizetési díjat emelni kellett. Erre kény- 
szeritett a háború miatt beállott nagy 
papiros drágaság s a nyomda árak 
emelkedése is, A mostani évfolyam (42 
szám) előfizetési díja: csoportos kül
déssel 3 kor., címszalagos küldéssel 
3 kor. 60 fillér.

Hisszük azonban, hogy azon olva
sóink, kik a Harangszót megszoktak 
és megszerették, hívek maradnak hoz
zánk s hathatósan közremunkálnak 
lapunk terjesztésében is.

Melegen ajánljuk olvasóinknak : 
fizessenek elő harctéren levő kedve
seik részére, a Harangszóra. Tiz 
számra való előfizetést is elfogadunk 
s annak előfizetési díját 90 fillérben 
állapítjuk meg.

Tekintettel a nagy papiros hiányra, 
kérjük az előfizetők számát mielőbb 
bejelenteni.

Ugyancsak bizalommal kérjük a 
hátralékos előfizetési pénzek szíves 
beküldését.

Lapunkat az olvasók szíves párt
fogásába ajánlva, Isten szent nevében 
megkezdjük az új évfolyamot!

A világháború eseményei.
A világháború döntő eseményei 

mindinkább francia földön, Verdun 
körül koncentrálódnak. Az orosz, olasz 
és balkáni harcterek szinte háttérbe 
szorultak a Maas mentén nagy hév
vel folyó küzdelmekkel szemben. Egy 
francia lap, az Information, a világ
háború legnagyobb tüzérségi harcának 
mondja a verduni küzdelmet s hozzá
teszi, hogy a francia front számtalan 
kis szakaszára tizenkét óra alatt tiz 
ezer lövedék esik. Rettenetes tombo- 
lás reszketted meg a levegőt. Süví
tenek a golyók. Minden pillanatban 
felrobban egy akna. Az erdők pusz
tulnak. A Forges patak eltűnt. A 
mellette levő kétszáztizenhárom mé
teres magalat csúcsából huszonhét 
métert leszakítottak a német gránátok. 
A Corriere párisi tudósítója szerint 
Verdun körül most csinálják Európa 
jövőjének történetét. De nézzük e 
világtörténelmi eseményeket sorjában!

A németek harca Verdun ellen.
A douaumonti páncélos erőd és 

Douaumont elvesztése nagy csapás 
Franciaországra nézve. Azóta a fran
cia sereg tetemes erősítést kapott 
minden oldalról, de a németek céltu
datos és biztos támadásának ellen- 
állam nem tud. Hiaban van Joffre 
minden erőlködése, hiában a francia 
tüzérség heves ágyúzása, a gyalog
ság bátor rohama: a németeket fel
tartóztatni, megállítani nem lehet. 
Két nap alatt elfogták az e lenségnek 
tizennégy tisztjét és csaknem ezer 
főnyi legénységét, márc. 6-án pedig 
elfoglalták Fresne községet, amiáltal 
a harcvonal Verduntól keletre és 
délkeletre bővült. Másnap a németek 
hat kilométer szélességben és több 
mint három kilométer mélységben 
rohammal foglalták el a francia állá
sokat a Forges patak mellett. Az 
elfoglalt állások védőseregének nagy 
része, mint a hivatalos jelentés mondja, 
elpusztult. A sebesületlen maradvány 
58 tiszt és 3277 főnvi legénység, 
fogságba került. A Woevre-sikság 
megtisztult az ellenségtől. Itt tizenegy 
tisztet és hétszáz főnyi legénységet 
fogtak el a németek. Másnap Vaux 
falu és az ugyanilyen nevű páncélos

erősség került a kezükbe. 350 m* 
magasságban a tenger szine fölött. 
Vaux azonban, mint a német hiva
talos jelentés őszintén bevallja, más
nap visszakerült a franciák kezébe. 
De annál nagyobb és fontosabb hó
dítást végeztek a németek, főképen 
szász ezredek azon erdőségekben^ 
melyek Reimsztől északnyugatra te
rülnek el. Itt rohammal elfoglalták a 
franciáknak erős állásait ezernégyszáz 
méter szélességben és egy kilométer 
mélységben. A franciák részéről 12 
tiszt és 725 főnyi legénység került 
fogságba. A harctér kiszélesbedett. 
Verdun vidékéről átcsapott az Argon- 
nok és a Champagne tájaira is. A 
franciák által visszaragadott Vauxért 
a németek uj harcot kezdettek a 
Maas jobb partján. Verdun körül és 
Verdun birtokáért elkeseredett élet
halál-harc folyik. A küzdelem még 
eltart egyideig. A németek győzelme 
biztosnak látszik.

A balkáni harc.
Albániában csapataink elhagyták 

Durazzó tájékát. Dél felé haladtak, 
hogy Valónát hatalmukba kerítsék. 
Száz kilométernyi uttalan utat tettek 
meg Valónáig. Útközben a Szemeni 
folyó partján olasz csapatokra talál
tak. Azokat megszalasz’ották és a 
Vojusa fol>ón át kergették. A mene
külő olaszok a folyó hídjait elpusz
tították és a Vojusa déli partján hú
zódtak meg.

Az orosz és török harctéren
nincs különösebb esemény.

Portugália.
Németország hadat üzent Portugá

liának, mely a háború kezdete óta, 
noha semlegesnek vallotta magát, 
egyre-másra támogatta az antant ha
talmakat. Hadiszereket szállított nekik 
s flottabázist engedett át Angliának. 
Legutóbb legfoglalta a portugál vi
zeken levő német hajókat, amire azu
tán megtörtént a hadüzenet.

Egyéb hírek.
A Times munkatársa tizenegy an

gol hajó nevét közli, melyeket a né
metek egy héten sülyesztettek el. — 
1916 március 1-ig a franciáknak kö
vetkező veszteségük volt: 800 000 
halott, 1,400.009 sebesült és 300.000 
eltűnt.

Ú jítsa  m eg m in é l előbb elő
fizetését ! A já n lja  ism erőse in ek  
a H a ra n g  szó t!  G yű jtsön  elő
fizetőkéi !
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Tanítók árváiért!
Krisztus szava cseng lelkűnkben : 

„valamit eggyel cselekesztek az én 
kicsinyeim közül, én velem csele- 
kedtétek.“ Különös jelentőséget nyer
nek ezek a szép szavak most, a 
világháború rettenetes ostromában, 
midőn az árvák száma oly nagyon 
megnövekedett s az apát sirató gyer
mekek sötét menetben bujdosnak az 
árvaság tövises utján. Gondoljunk 
rájuk szeretettel és részvéttel. Ez 
alkalommal gondoljunk különösen a 
hősi halált halt tanítók árváira és 
ne felejtsük, hogy valamit eggyel 
cselekszünk, magával Krisztussal cse- 
lekesszük. Ezzel a krisz usi szóval 
köszönjük a múlt heti adományokat 
s kérjük a további adakozásokat.

Múlt héten a következő adományok 
érkeztek hozzánk:
A kiskőrösi ev. isk gyerm gyűj. 4814 K 
A ráchidasi ev. nőegylet vallásos

estély jövedelme . . . 26’— „
A répcelaki ev. nőegylet tagjai 20"— „ 
Imrék Sámuel ev. leik Baja . 3-— „
Lázár János Székesfehérvár . 1’— „
Horváth S. Tárnokréti . . . 1-— „

Felsőpatyról adakoztak: Szigethv Sándor 
felügyelő 20 K, ifj. S/igethy Sándor felü
gyelő, özv. Király Istvánné 10—10 K, Nagy 
Erzsébet 6 K, Németh Zsuzsika 3‘50 K, 
Ivány Péter, Vida Jánosné, Vida Sándorné, 
Németh Jánosné 2—2 K, Fütöp Lajos, 
Vida Istvánné, Sipos János, Boda József, 
Fodor Sándorné, Hajas Ferencné 1—1 K, 
Lengyel Jánosné 40 f, Kiss István, Kalmár 
Antal, Kovács Ferencné 30—30 f, Tóth 
Györgyné, Sipos István, Takács Imréné, 
Szabó Györgyné 20—20 f. összesen 65-60 
K. Gyűjtötte : Vida Rózsika.

Iván- és Keményegerszegről adakoztak: 
Némelh Márton nyug tanító, Németh Már
tonná, Németh Jenöné 5—5 K, Király József, 
Király Józsefné, Galambos János, Ágoston 
Karolina, Pollák Jenőné izr., Cziffer Adolfné 
izr. 1—1 K, Bokor Jánosné 12. hsz. 50 f, 
Horváth Sándorné, Sümegi Istvánné 40—40 
f, Bárki Zsófia 30 f. — Ezenkívül a nőegy
let megbízásából Erős Hona és Eszter a 
következő összeget gyűjtötték: Nőegylet 
10 K, Hollósy Jánosné, Bokor Jánosné 
60—60 f, özv. Ábrahám Istvánné, Erős 
Sándorné 37. hsz. 50—50 f, özv. Bokor

Józsefné, id. Sümegi Jánosné, ifj. Sümegi 
Jánosné 40—40 f, Németh Józsefné, Erős 
Jánosné, Németh Károlyné, Bokor Jánosné 
(kis), Bokor Jánosné 78. hsz. 30—30 f, 
Erős Istvánné, B'«kor Károlyné, Molnár 
Józsefné, Pápai Sámuelné. ifj. özv Erős 
Sándorné, id. özv. Erős Sándorné, Horváth 
Erős Józsefné, Pocza Jánosné, özv. Bokor 
Jánosné, Mihácsi Jánosné. özv. Erős Lász- 
lóné 20—20 f. Bokor Istvánné, Németh 
Ferencné, Szekér Józsefné 10—10 f. Ősz- 
szesen : 40 K.

A szakonyi ev. egyházközség a hősi halált 
halt tanítók özvegyei és árvái javára 92-50 
K-t gyűjtött. Adakoztak a) Felsöszakonyból: 
Major Samu tanitó 10 K, Tóth Kálmán 
lelkész 4 K, Boros Sándor 2 30 K, Bögöthy 
Ferenc, Szabó Sándor 2 —2 K, Kiss Géza 
körjegyző 150 K, Simon János, Hidegh 
József, Tóth Sándor id., Tóth Sándor ifj., 
Boros János, Szabó István, Szabó Lajos, 
özv. Boros Lajosné, Boros József, Boros 
Lajos, özv. Hasza Istvánné, Hidegh Lajos, 
Kiss Lajos, Boros Ferenc, Hasza János, 
Németh János, Boros Lajos, Hidegh János, 
Simon Sándor, Varga Sándor, Boros János, 
Hidegh Sándor ifj., Baráth János, Hasza 
Lajos, Heitler Adolf (izr. kereskedő) 1—1 
K, Tóth Sándor, Boros Dénes, Hidegh Sán
dor id. 60—60 f, Simon Samu, Szabó Jó
zsef, özv. Gaál Istvánné, Szabó Lajos, 
Baráth István, Kovács Sándor 50—50 f, 
Boros István, Hasza Lajos 40—40 f, Farkas 
Sándor (r. k ) 30 f, Rajczi István, Boros 
Kálmán, Boros Lajos, Boros Lajos, özv. 
Hasza Kálmánná, Bögöthy Lajos, Bögöthy 
Ferenc ifj , Hidegh Sándor, Csilhe István, 
özv. Hidegh Jánosné 20—20 f. Összesen: 
54 30 K.

b) Alsószakonybó): Gaál János 120 K, 
Baráth Lajos, Gaál József, Németh Sándor, 
Kolonits József, Skriba Sándor, özv. Kolo- 
nits Ferencné, özv. Boros Istvánné, Tóth 
János, Tóth István és Sándor, Baráth La
jos, Boros József, Büki Sándor, Boros Ist
ván, özv. Rózsa Lajosné, Rózsa János, 
Boros István, Gaál János, Németh Ferenc, 
Varga János, Hidegh Samu, Dr. Bruck Béla 
nyug. törzsorvos, Büki Sándor id., Gaál 
Ferenc, Gaál Lajos, Gaál István árvái, 
Szabó Samu 1—1 K, Varga Sándor 80 f, 
Hidegh József 70 f, .özv. Szabó Lajosné, 
Szabó Lajos, Tóth István 60—60 f, Baráth 
József, Hidegh Sándor, Büki Lajos, Németh 
Sándor ifj., Varga Sándor 50—50 f, Boros 
Lajos, özv. Gaál Lajosné, Büki Samu, Gaál 
Lajos, Gaál Sándor, Tóth István, Rózsa 
György, Kolonits Sándor, Horváth József, 
Hidegh Ferenc, Gaál Sándor 40—40 f, özv. 
Németh Samuné, özv. Baráth Jánosné

20—20 f. összesen 37 80 K. A két Szakony- 
ból összesen: 92-50 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk 

volt: . . . . 6468 99 K
Mostani gyűjtésünk . .____ 99 14 K
Eddig befolyt . . . 6568.13 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel 1

H ú s v é ti  ü z e n e t.
„Halálból az életbe!“ c. alatt meg

jelent Kapi Béla körmendi lelkész 
húsvéti üzenete, melyet harctéren 
küzdő s kórházakban szenvedő ka
tonáink részére irt. A füzet három 
részből áll. Először Krisztus halálára 
és feltámadására vonatkozó bibliai 
szakaszokat közli, majd az Úr be
széde c. alatt lelket épitő, szívet erő
sítő alkalmi elmélkedést és imádsá
got, végül két két szép nagypénteki 
és húsvéti éneket hoz. Bizonyára 
örömöt ébreszt mindenütt, a hova 
csak eljut.

A füzet ára 10 fillér, 50 darab 
370 korona, 100 darab 7 korona.

Eddig a következő rendelések ér
keztek :

Saját rendelkezésre:
Németh Sándorné ev. tanítónő Qstffy- 

asszonyfa 100 ; Németh Jánosné és Németh 
Józsefné Gérce, Finta Ida Csönge 50—50; 
Molnár Sándor és özv. Pálfi Jánosné Beled 
20—20; Zsebeházy Antalné óérce, Vida 
Lászlóné Gérce, Máthé Sándorné Gérce, 
Boros Józsefné Gérce, Szabó Gyula Gérce 50 
példány.

Szabad rendelkezésre:
Evang. nőegylet Szarvaskend 300; Pö- 

löskey Miklósné Felpécz, Puskás nővérek 
Ostffvasszonyfa, Zsebeházy Antalné Gérce, 
Vida Lászlóné Gérce, Máthé Sándorné Gérce, 
Boros Józsefné Gérce, Szabó Gyula Gérce 
50—50 példány.

Melegen ajánljuk ezt a komoly, 
szent ügyet olvasóink, nőegyleteink, 
gyülekezeteink szíves figyelmébe!

A z e g y h á z  köréből.
Kitüntetés, őfelsége, Bojtos László tá

bori lelkésznek, lapunk munkatársának az 
ellenség előtt tanúsított vitéz és önfelál
dozó magatartása elismeréséül a lelkészi 
érdemkereszt 2. osztályát adományozta a 
fehér-vörös szalagon.

Nagylelkű alapítvány. Özv. Czemann 
Mátyasné a beszterczebanyai ev. egyházköz
ség tagja, beszterczebányai egyházának

egy 21 630 K 57 f t magában foglaló betéti 
könyvecskét adományozóit a fölállítandó 
besztecebányai ev. polgári leányiskola javára. 
Ezen ritka nagy adomány önmagát dicséri. 
A jókedvű adakozót szereti az Isten.

Lelkészválasztás. A strázsai evang. 
egyház egyhangú bizalommal Holkó Mihály 
rókusi lelkészt hívta meg a megüresedett, 
lelkészi állására.

Uj tábori lelkész. A hadvezetőség lapunk 
munkatársát, Endreffy János lajoskomáromi

lelkészt tábori lelkészi szolgálatra rendelte 
s harctéri szolgálatra osztotta be. Isten 
áldását kérjük nehéz és magasztos mun
kájára.

Alapítvány. Széles László a harctéren 
hősi háláit halt fia ifj. Széles József emlé
kének megörökítése céljából a csánigi ág. 
hitv. ev.gyülekezetnél50 koronás alapítványt 
létesített. — Isten áldása nyugodjék meg 
az adományon s annak emlékén, kinek hősi 
nevét az utódok számára megőrzi!
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A felpéczi evang. gyülekezet számadó 
gyűlését febr. 21-én tartotta, melyen sajná
lattal kellett nélkülöznie, súlyos betegsége 
miatt távol levő szeretett felügyelőjét Cse- 
mez István országgyűlési képviselőt, ki 
azonban súlyos bajából már — hála Is
ten — lábbadozik. A számadás egyik leg
szebb pontja az, hogy nem számítva a há
borús állapottal összefüggő adakozásokat, 
csupán a gyülekezet céljaira 800 K án felül 
adakoztak. Ezen adományok közt, sok köny- 
nyel megpecsételt emléket képeznek a hősi 
halált haltak emlékére tett adakozások. 
Ilyenek : Régi Lajos emléke 10 K, Kozma 
Miklós emléke 10 K, Szalay Bálint emléke 
10 K, Pápay Lajos és Pápay Miklós emléke 
50—50 K. Talaky Imre emléke 20 K, Fodor 
Gyula 4 K, Molnár Lajos (gyömörei) em
léke 20 K, ifj. Dely Lajos emléke 18 K. 
Fájdalom a névsor még növekedni fog. Ezen 
és a még ezután befolyó ily nemes adomá
nyokra nézve a közgyűlés elhatározta, hogy 
azokból mint kövekből emléket állít, s 
azt „Hősi halált haltak emléke“ címen örök 
alapítványként kezeli, az elhunytak nevének 
megjelelésével. Többen még a harctér szen
vedései között sem feledkeztek meg az Is
ten szent házáról. így Péczi József, Péczi 
Tamás, Kozma Sándor, akik 10—10 K-át, 
ifj. Horváth Pál, aki 20 K-át küldött az Űr 
oltárára.

Az egyházi célra tett adományokon kívül 
a hadifoglyok segélyezésére befolyt 96 66 K, 
a rokkantak részére 48 K, Kárpáti falvakra 
14 K, Tanítók árvái részére 14 K.

A sebesült katonák részére, a Vörös- 
Keresztre tett adományokon felül 1914-ben 
befolyt 112 K, 1915 ben adakoztak: Özv. 
Péczi Józsefné és ifj. Péczi István 2—2 K, 
özv. Mészáros Józsefné és fia 4 K, id. Györffy 
Lajos 10 K, három leányka: Zathureczky 
Julcsa, Bozzay Jolán, Bogárdi Ilona, kará
csonyi kántálással összegyűjtöttek 15 K. 
Katonák részére, vallásos iratokra s ima
könyvekre is 75 K jött be. A kiáltó szük
ség egyre nagyobbodik; az Isten lelke 
élessze az áldozatkészséget is, mert a fo
kozódó bajt, csak fokozódó gonddal és ál
dozatkészséggel tudjuk legyőzni.

Itthonról.
Szabadságolás mezei munkára. A

hadügyminiszter és a honvédelmi miniszter 
rendeletet bocsátott ki, hogy a mezőgazda
sággal foglalkozó legénységet, amely a 
mögöttes országokban katonai vagy nép
felkelői szolgálatot teljesít, a tavaszi gaz
dasági munkára, három-öt hétre szabad
ságolják. A szabadságot a legénységnek 
kihallgatáson (rapporton) kell kérelmeznie. 
Kérvényre vagy községi bizonyítványra 
nincs szükség, áz említett munkákra kato
nai munkásosztagokat is ki fognak rendelni. 
Ezek kivezénylése végett a törvényhatósági 
gazdasági munka bizottságokhoz kell for
dulni. Katonai kincstári lovakat is kiköl
csönöznek. A kikölcsönzés iránti kérelmeket 
szintén a törvényhatósági gazdasági mun
kabizottságnál kell előterjeszteni. A gazda
sági érdekek kellő megóvása céljából kü
lönben a honvédelmi minisztériumban az 
összes minisztériumok bevonásával Honvé
delmi Gazdasági tanácsot és a tanács 
mellett három mezőgazdasági ügyosztályt 
is szerveztek.

Ki tud róluk ? A Magyar Vörös Kereszt 
Egylet, a honvédelmi és hadügyminisztérium 
hozzájárulásával Katonanyomozó jegyzék je

lenik meg Budapesten havonként kétszer, 
amelyet megküldenek az összes csapattes
teknek, hórházaknak, hogy azok, akik a 
jegyzékben közölt eltűntekről esetleg tud
nak, hirt adhassanak a hozzátartozóknak.

A lap élén gróf Batthyány Lajos és gróf 
Hadik-Barkóczy Endre főmegbizottak álla
nak. A kutatások közlési feltételei megtud
hatók a „Katonanyomozó-jegyzék“ szerkesz
tőségében és kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Váci utca 38 I. emelet.)

A n a g y v ilá g b ó l.
Angol vöröskeresztesek útja a monar- 

kiában. Az angol Vörös Kereszt Szerbiába 
küldött missziójának tagjai haza térve azt 
jelentették, hogy Ausztriában és Magyar- 
országon a legnagyobb udvariassággal és 
előzékenységgel fogadták őket. Mindenütt 
rendkívül udvariasak voltak velük szemben. 
A misszió tagjai tudomást szereztek arról, 
hogy az Ausztriában és Magyarországon 
internált angol alattvalókkal mindenütt jól 
bánnak. Vájjon elmondhatjuk-e ugyanezt 
Angliában élő magyar testvéreinkről ?

Óránként huszonötezer ágyulövés. 
Civrieux ezredes írja egy francia lapban, 
hogy a németek a verduni szakaszon hal
latlan tüzérségi erőfeszítést fejtenek ki s 
meglehetős pontossággal ki lehet számítani, 
hogy óránként 25.000 nagykaliberü lövedé
ket használnak fel. Ez az ágyúzás minden 
eddigit felülmúl.

Eszkimókutya a nyugati harctéren. A
francia hadvezetőség több 200—200 darab
ból álló eszkimókutya-szállítmányt küld a 
vogézi frontra, ahol őrkutyának, járőr ku
tyának és hasonló eélra akarják fölhasználni.

Nagy tüzek a génuai kikötőben. Génua 
kikötőjében egy újonnan kirakott stearin-ra- 
kományban nagy tűz támadt. A kár óriási. 
Ez már a harmadik nagy tűzvész a génuai 
kikötőben.

Egy gőzös háromszáznegyven em
berrel elsülyedt. A Principe de Asturias 
nevű spanyol gőzös zátonyba ütközött és 
öt perc aladt elsülyedt. A legénység 86 em
berét és 57 utast a Vega francia gőzös 
Szantoszba hozta; a legénység hét embere 
és 338 utas eltűnt.

Nagy zavargások Spanyolországban.
Spanyolországból gazdasági válságra valló 
hírek érkeznek. Valenciában a helyzet igen 
komoly. A polgármester lemondott. Sztáj- 
koló munkások összeütköztek a rendőrség
gel. Az összeütközés folyamán többen meg
haltak vagy megsebesültek. A gyárak és 
az üzletek zárva vannak. A város áram
hiány miatt teljes sötétségben van. A la
pok nem jelennek meg. Corunában, Soriá
ban, Barcelonában, Sevillában és Cadixban 
a drágaság miatt nagy tüntetések voltak.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n lnos,
H iányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

márc. 19. vasárnap, János 17, 6—12.
„ 20. hétfő, János 15, 1—8.
„ 21. kedd, Zsidó lev. 12, 12 —17.
„ 22. szerda, 1. Péter 1, 13—21.
„ 23. csütört., 1. Kor. 1, 23—31.
„ 24. péntek, Gál. 5, 7 - 14.
„ 25. szombat, Efez. 5, 1—9.

A H aran gszó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére adakoztak.

Horváth J. Tárnokréti, Novák János 
Körmend 1—1 K, Lázár János Székesfehér
vár 50 f, N., N. Székesfehérvár 20 f.

Összesen: 2-70 K.

Feldúlt evang. gyülekezeteknek: A
répcelaki ev. nőegylet tagjai 16 K.

Amputált katonák műtagjaira. A rép
celaki ev. nőegylet tagjai 20 K.

Vak katonák részére befolyt: A rép
celaki ev. nőegylet tagjai 30 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
A répcelaki ev. nöegylet tagjai 20 K, T. J. 
Tárnokréti 6 K, H. J. Tárnokréti 2 K, Hor
váth S. Tárnokréti 1 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
A répcelaki ev nőegylet tagjai 16 K.

Két háborús vonatkozású, 
figyelemreméltó uj könyv!

DÉLI VÉGEKEN
Költemények. Irta: Szántó Róbert. 

Ára 2 korona.
A tiszta jövedelem az elesett ma

gyar népfölkelők özvegyei és árvái 
támogatására fordittatik.

Beszéljetek ti évek
Vallásos versek és Irta: Kutas Kálmán
egyházi beszédek. zalaegerszegi ev. leik.

Ára I kor. 80 fillér.
A tiszta jövedelem a megvakult 

katonák alapja javára szolgál. 
Megjelentek és kaphatók:

S c h o l t z  T e s t v é r e k
könyvkereskedésében 

Budapest, IX., Ferenc körút 19/21.

PályázMt.
A kemenesmagasi-i (Vas m.) köz

ségi és Tulok A. alapítványi kisded
óvodához április l ére

helyettes óvónőt
keresünk. Kérvények március 20-ig 
alulirthoz küldendők.

Szabó István
2—2 a f. b. elnöke.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthirdon.
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TARTALOM:  Imrék Sámuel: Március idusán. (Vers.) — Kapi Béla: A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — Sántha Károly: Ének. 
(Vers) - Czipot! Géza.. Felelet két életbevágó kérdésre — Tábori, posta. — Az orosz fogolytáborokról. — Lábaink szövétneke.

— Húsvéti üzenet. — A világháború eseményei. — Ország-Világ.

Máreius idusán *)
Rézéig a szép laoasz, napfény árad szerte, 
M egifjúl, megujúl a magyar nép lelfte; 
Szállongó széliénél felzendül a dal,
-  ElettünR áll újra a régi diadal.

A  ^esszu tel ufán hadd legyen már faoasz, 
Sajgó sebeinkre jéjjen meg a u igasz; 
PirRadjen fölettünfi. a béfie hajnala, 
íj>add legyen már nyugedt, beldeg ez a h aza !

ImreR Sám uel.

Szabadság széni napján zeng az ereméneR, 
Dicsé' nagy magyareR érés IslenéneR; 
2 en g  az éréméneR: 0áltf legyen N éR ed! 
— Uóságes IslenünR, áldúa áldunR T éged;

féldebeg a szicünR, Dezzád száll szózata, 
Esdoe ieRini Reád m esi széles e h a z a ; 
S zéles  e hazában minden igaz magyar 
NemcsaR hegy dicséit, de Rémi is aRar. ■

Isten, Ri intézed az erszágeR sersát, 
Csillapítsd le, RérünR, a nészeR Dinárát; 
M ely m indig csaR béRét és nyugalm at aRart, 
Reszeruzd babérral a harcéi© m agyart!

*i Szerző É g  fe lé  im ádságos gyűjtem ényéből. A 
könyv  á ra  1 kor. 20 fillér, m egrendelhető a bajai 
evang. Ielké6zi hivatalnál.

Egy rettenetes hely.
Irta: Fábián Imre.

I. Mózes 28, 16 —17. „Bi
zony itt vagyon e helyben 
az Úr, de én nem tudtam . . .  
Mely rettenetes e hely.“

Betette maga mögött Jákob a szü
lői ház ajtaját és idegenbe indult. 
Csak a válás percében állott előtte 
teljes tisztán jövendőjének szomorú 
képe. Minden mögötte maradt a 
családi hajlék ajtajának bezáródásával, 
ami szívének valaha csak kedves 
volt. A kedves otthon, ahol gyermek
korát töltötte, a körűié elterülő tejjel- 
mézzel folyó földdel együtt. A tágas 
síkokon, ameddig a szem ellátott búja 
fűpázsit, mit hatalmas zöld szőnyeg, 
gazdagon kihimezve a rét ezerszínti 
virágaival. A tágas síkokat, ahol az

ég kékje a tőiddel egybeolvadni lát
szott, szelíden emelkedő halmok hú
zódtak. A halmok pálmákból, olaj
fákból, fügefákból zöldeltek. Csupa 
kedves látvány a szemnek. A rét 
virágain döngicsélő méhek szorgalmas 
serege itt az erdőben gyűjtötte össze 
szorgalmas munkájának gyümölcsét: 
a szinarany pompájával csillogó mé
zet. A síkokat, a halmokat nyájak 
sokasága népesítette be. A tejjel-méz- 
zei folyó föld volt ez.

Ott volt az édesanya, édesapa, a 
testvér. Közülök az egyik bűnre 
csábította, a másikat megcsalta ő, a 
harmadikat álnokságával halálos el
lenségévé tette.

Amit ott látott, olyan kedves volt 
számára, hogy egyetlen gondolata 
volt: bírni azokat és uralkodni rajtuk. 
Uralkodás helyett most futás lett 
osztályrésze. Ahol egyedül úr akart 
lenni, ott nem talált egyetlen rögöt, 
mely számára biztos nyugalmat ad
hatott volna.

A távolba kellett futnia, pedig 
minden göröngy, minden fűszál szí
vének minden vágya visszafelé húzta 
volna. Visszapillantani is csak lopva 
lehetett, nehogy időt veszítve életét
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kereső testvérének: halálos ellenségé
nek kezébe jusson I

Futott míg elhagyta a virágos ré
teket; menekült, míg elmaradtak az 
olajfáktól zöldelő szelíd halmok. A 
tejjel-mézzel folyó föld helyett ri
deg szomorú vidék fogadta. Köves, 
sziklás dombokon itt-ott kapaszkodott 
messzenyújtott gyökerekkel néhány 
elkényszeredett bokor. Heverő kőda
rabok, sziklatörmelékek között sár
gulva húzódott meg néhol néhány 
fűszál.

Egy nappal ezelőtt még boldog 
gyermeke volt egy szerető apának s 
egy kedves otthonnak, most — űzött 
vadja a vad, kopár pusztaságnak, 
akinek még a bokor se adhat szállást. 
Egy rövid nap egy végeden rideg 
világba taszította.

Pedig mindez csak kezdete volt a 
vándorúinak, csak az első lépés a 
jövendő felé. Mögötte mindent elve
szített, előtte semmit nem remélhetett. 
A kopár, sötét sziklák nem mondot
ták meg a sajgó szívű számüzöttnek, 
hogy rajtuk túl mi van. Mögötte es
teledett a legbiztosabb múlt, előtte 
éjjeledett a legbizonytalanabb jövendő.

Könnyek csillogtak szemében, mi
kor fejét elfáradva egy kődarabra 
tette le. De ime alig szállt le az álom 
fáradt pilláira, álmot látott, a legcso
dálatosabb álmot. Megnyílt az ég. 
Angyal sereg járt-kelt a földre le s 
fel az égre. Fenn az égben maga az 
Úr trónolt teljes dicsőségben. Itt, 
ahol azt hitte, teljesen elátkozott 
helyen jár, elhagyatva, elfeledve min
denektől, kitaszítva a teljes szeren- 
cséüenségbe, itt a teljesen remény
telen helyen azt látta, amit addig 
nem látott az itthon tejjel-mézzel 
folyóföldjén : látta az Urat égi serege
inek körében trónolva. Amig a sziklák, 
kövek azt beszélték neki: mindenek 
elhagytak téged, eljátszottad földi 
szerencsédet, addig az élet Ura 
ugyanott azt mondotta neki: el nem 
hagylak tégedet! íme, ha el volt 
taszítva az emberektől, nem volt el
taszítva Istentől.

Mennyi mindent tudott meg azon 
az egy helyen Jákób! Mennyivel 
kevésbbé szomorították reggel azok 
az elhagyott kopár sziklák, mennyi
vel kevésbbé látta fenyegetőnek a 
távoli jövendőt!

Csoda-e, ha felébredve e szavakra 
fakadt: Mely rettenetes e hely 1 Csak
ugyan a legrettenetesebb hely volt 
az, ahol egy éjjelen a legszerencsét
lenebbnek s a legszerencsésebbnek; 
a legszegényebbnek s a leggazda
gabbnak; a legárvábbnak s a legfel-

karoltabbnak; a legreménytelenebbnek 
s boldogító reménnyel legteltebbnek 
érezte magát I Mily rettenetes volt az 
a hely addig, míg nem tudta, hogy 
Isten van azon a helyen. Az elhagyott 
helyen a boldogságnak micsoda szik
lája lett az a kő, melyet ott emlékül 
felállított egész életre. Olyan rettene
tes helyet többé sohasem talált 
azután, mert ahova lépett, mindenütt 
tudta, hogy az Úr van e helyen I

Kedves olvasó ismered e te a föl
dön a legrettenetesebb helyet ?

Sajnos a legtöbben nagyon sok 
rettenetes helyet ismerünk e szomorú 
időben. Ilyen rettenetes hellyé lett a 
hajlék, ahonnét a fiú, az apa, a hit
ves távozott el. Az az otthon, mely 
azelőtt a nyugodalomnak, csendes 
megelégedésnek otthona volt. Mert 
az otthon lévők az elmúlt jó idők 
mellett a jövőt veszedelemmel teljes
nek látják. Mit hoz a holnap, mit 
hoz a jövendő: csak rosszat, csak 
veszedelmet, ezt mondja a leszálló 
este az egyedül maradt családnak. 
Mely rettenetes is ez a hely I

De rettenetes hellyé lett a harctér, 
a halál mezeje, ahol most a halál 
angyala jár, „mint ordító oroszlán 
szerteszét keresvén, akit elnyeljen.“ 
Nyomát vér, útját pusztulás jelöli. 
Előtte élet, mögötte halál. Előtte 
megdöbbent, körülte siró emberek. 
Lába nyomán a kövek vértől har- 
matoznak. Nem rettenetes-e ez a 
hely ?

Rettenetes lett a kórterem, a só
hajok hajléka. Álmatlan éjszakák, 
véres verejték ű nappalok színhelye. 
Az emberi szenvedés, az emberi 
kínlódás otthona, ahol hosszú küz
delem útán az életen úrrá válik a 
halál. Mely rettenetes helyek ezek!

A rokkantak hajléka mit mond 
nekünk ? É.tük tavaszát élő ifjak, 
életük delén álló férfiak vakon a jó 
Isten napvilágát soha nem látva; 
talán lábnélkül a járás lehetőségétől 
örökre megfosztva; talán teljesen 
megbénultan, örökre ágyhoz szegezve. 
Mely rettenetes ez a hely I

Á rettenetes helyek, rettenetes éj
szakák egész sora szerteszét a vilá
gon 1

Te, kinek otthona lett elhagyott, 
te, ki a lövészárok mélyén eltöltött 
éjjelen szállsz el gondolatban elhagyott 
csendes otthonodba, aki kórház be
tegágyán sínylődik, aki testben nyo
morékká váltál s érzed, hogy rette
netes a hely számodra, amelyen élsz, 
értsd meg, hogy helyed addig lesz 
rettenetes, míg meg nem érted: „az 
Úr vagyon e helyen“ ; igen az Úr,

a mindenek Ura van a te helyeden 
is és ha reá hallgatsz, azt mondja 
neked is: el nem hagylak tégedet!

Szomorú hely sok fogadhat az 
életben, de rettenetes hely csak ott, 
ahol azt kell mondanunk: az Úr 
vagyon e helyen és én nem tudtam.

Az Úr ott van a te helyeden is — 
ha még olyan elhagyatott, szomorú 
is az a tekintetnek.

A kötelesség  útja.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Második fejezet.
A szülői ház.

Folyt. 2.

Sárosy Laci szegény sorsban szü
letett. Édesapja kishivatalnok volt, 
aki reggeltől estig Íróasztalánál gör
nyedt és szorgalmasan dolgozott. Ke
resményét szépen hazahozta s gon
dosan ügyelt arra, hogy családja 
minden szükségessel el legyen látva. 
Ruháit maga kefélte, nehogy túlságos 
erővel rányomják a kefet. Kalapját 
is minden alkalommal megforgatta, 
nem látszik-e rajt vásítás? Az irodá
ban pontos, lelkiismeretes embernek 
ismerik. Komoly betegségen kívül nem 
mulaszt még csak egy félórát sem. 
Ha pedig mulaszt, azt rádolgozza ott
hon, vagy más alkalommal. A har
madik utcába siető iskolásgyermekek 
mindannyian megnyugodtak, mikor 
szikár alakját feltűnni látták az utca 
végén. Nem, még jókor érkeznek, hi
szen az a komoly, kimért nézésű, 
fekete ruhás ember meg csak most 
lépeget a bírósági épület előtt. Biztos, 
hogy mégcsak öt perc alatt üti az 
apácatemplom órája a nyolcat.

Otthon meg éppen jó ember volt 
Sárosy Endre. Vállán hordta gyere
keit s órák hosszat elgügyögette őket. 
Mikor azután belefáradtak a lovasdiba, 
akkor meg belekaptak a medvés já
tékba s olyan félelmetes morgás tá
madt a nagy sifonér mögül, hogy 
bizony még anya is megijedt, mikor 
lisztes kézzel néha-néha bekukkantott 
a konyhából. Az anya különben nagy 
hatalom volt. Akármi történt, az volt 
az első: na ezt megmondjuk anyá
nak I. . .  Ha valami eszébe jutott, 
azon menten kikiáltott a konyhába:
— gyere csak, anya, nézd, mit gon
doltam 1 ... Az anya meg jött, a szeme 
mosolygott, arca ragyogott, meghal- 
gatta a terveket, azután azt mondta:
— bizony jó lesz úgy, édesapa I. . .  
Olyan meghitt csöndesen éldegéltek 
együtt, hogy emberi számítás szerint 
csak nyugalmat és boldogságot vár
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hattak volna. És mégis 1 ... És mé
g i s .

Sárosy Endre akkoriban kezdett 
őszülni s a felesége arcára kemény, 
éles ráncok húzódtak. Sokszor egy
más mellett ültek a széles ülésü dí
ványon, — nagykendőt terítettek az 
ülésére, ne kopjék olyan gyorsan, 
— s csöndes fejrázással néztek egy
más szemébe.

— Nem értem, nem értem, — 
mondogatta Sárosy Endre, és tovább 
rázta fejét.

Pedig a bánat akkor kezdődött, 
hogy egymásután két kis koporsót 
kivittek a temetőbe. Pöttön Klárika, 
meg a kis Ferike. Hamvas, édes 
arcuk volt, mint a tavasz eleji, gyönge 
szirmú barackvirágnak. De hogy a 
hideg szél lefújta őket, csak csupán 
ág maradt utánuk s Sárosy Endre, 
meg a felesége könnyes szemmel, 
némán néztek ki az ablakon észak 
felé. Ott van a temető. Hát tulajdon
képpen itt kezdődött a baj. Mert, 
hogy a Laci gyereknek többet meg
engedtek, mint azelőtt háromnak 
együtt véve. — Ugyan hagyd! még 
csak gyerek! . . .  mondogatták. És 
nem vették észre, hogy szülői félté
sük szent érzelme hogyan alakul át 
szülői szívük gyöngeségévé. Megko
pott Julcsa asszony ruhája, bizony 
a haja is így változtatta színét, de 
Laci minden esztendőre pontosan 
megkapta ruháját, kalapját. — Látod, 
olyan jól áll neki! Meg azután csak 
egy van! Egyre költhetjük, amit 
három közt szerettünk volna elosztani. 
Könnybe borította az emlékezés sze
müket, de azután ránéztek fiukra s 
felszáradt szemükből a könny. Észre 
se vették, hogyan, miként lett szo
kásból törvény s hogyan alakult át 
a kérés megkivánássá. De bizonyos, 
hogy egyszercsak nagy igényű, kö
vetelődző ifjú urat találtak a kis 
lakásban, ki most erre, most arra 
kéregette a keservesen megkeresett 
pénzecske koronáit. Julis asszony 
aggódva nézte az eső csurdogálását 
s arra gondolt, hogyan menjen lyu
kas cipővel a piacra, mikor meghoz
ták Laci lakk-topánját. Sárosy Endre 
is még óvatosabban bánt ruhájával 
s kabátja bársony gallérját is kendővel 
törölgette kefe helyett, új tél jöttén

mindig azt mondta: na, még ezt a 
telet kiszolgálja 1 Nem is olyan ko
pott ! . . .  Hanem a Laci gyerek nad
rágjai olyan élbe szaladtak a térde 
fölöit s a fehér gallérja olyan szépen 
világított a kabát alól, hogy muszáj 
volt kimenni az esti sétálásra. Később 
azután felébredt a szülői belátás. Ki
nyílt szemük, meglátták az örvénylő 
forgatagot. Mikor elkezdődött a ki
maradás, mulatozás, akkor észbe 
kaptak. Szigoruskodtak, parancsoltak, 
követelődztek, fenyegetődztek. De az 
a fegyelem olyan furcsa valami, hogy 
máról-holnapra nem kap erőre, as 
az a gyermek lélek olyan csodálatos 
valami, hogy ha ideje korán nem 
helyezi a szülő az okos nevelés, a 
józanság vezetőszalagjára, akkor ké
sőbb már csak a későt látja. Sárosy 
Endre esztendő alatt évtizedet öre
gedett. A betegeskedés is utói érte. 
Valami különös fájás nehezedett 
mellére s erős köhögés gyötörte. — 
Meghűltem, majd elmúlik, — mondta 
Julcsa asszonynak. De az szótlanul 
nézett maga elé s titokban arra a 
két kis sírra gondolt, amire halottak 
napján nem tudott virágot venni Jó 
napjuk is akadt néha, a legjobb az 
volt, mikor Laci meghozta diplomáját. 
Tanító volt. Kész ember, kenyérke
reső, önálló ember I. . .

— Most, hogy ott ül a párnákkal 
körülrakott nagy karosszékben, min
dez úgy beszállja lelkét, mint ahogyan 
a langyos szellő fenyves lehelletót, ka
szált rét, mezei vadvirág illatát hozza 
magával. Szemben ül a fia s a kony
hából behallatszik Julcsa asszony 
csöndes döngicselése, amint főzés 
közben kedvenc korálját dudorássza.

— Hát igazán nem történt semmi 
egyéb ? . . .

— Semmi, édesapám, igazán semmi I
Egy ideig gondolkodik azután me

gint megszólal.
— Nézd, fiam, — mondd meg, most 

már úgyis jobb, ha mindennel leszá
molunk s mindent rendbe hozunk. 
Mondj meg mindent! . . .

A fiú tekintete nyugodt marad. 
Elbírja az apja kutató nézését, azután 
csöndesen átnyúl, megsimítja az asz
talon fekvő, kéken erezett kezet.

— Úíy van, amint mondtam, édes
apám. Semmitse tettem, semmitse

vétettem. Nem bírtam el a falusi 
életet, nyomorúságos szobát adtak, 
nevetséges fizetést ígértek, az abla
komat madzaggal kötöttem az ablak
fához s az ágyam első éjjel leszakadt 
alattam. Az iskolás gyerekek paszatos 
piszkosak voltak s.első nap elszakí
totta nadrágomat a székből kiálló 
szeg ... A városba m entem ... Ott 
világosak voltak az u tcák .. .  Fénye
sek a kirakatok. . . Azt hittem, majd 
találok valami állást... Ennyi történt I...

— Ennyi ? . . .  És igazán, igazán 
nem történt semmi becstelenség?...

Most először futja be pirosító vér
hullám a halovány fehér arcot.

— Édesapám, becstelenséget nem 
tettem. Sohasem tettem 1 ...

— Elhagytad hivatalodat! . . .  Meg
szegted esküdet 1

A fiatal ember feje lehanyatlik.
— Igaz I nem is mentegetem ma

gamat. Biztos, hogy rosszul tettem. 
De ami azután következett, az nem 
volt becstelenség, hanem nyomorúság. 
Könnyelmű életmódomat, züllött cim
boráimat szívesen elhagytam volna, 
csak lehetett volna.. .  Folytatjuk.

É nek.
Lelkem hozzád kiált, Uram,
A mélységből minduntalan.
Hallgasd meg az én sóhajom,
Lásd meg az én sok nagy bajom!

Figyelj szívem panaszira, 
Könyörgésem szavaira!
Gyötrelmeim sokak, nagyok, 
Bevallom, hogy bűnös vagyok.

Ha megtartod én vétkemet, 
Megmaradnom úgy nem lehet;
De nálad van a kegyelem,
Hogy áldjalak mindszüntelen.

Várlak, Uram, vár tégedet 
Szegény szívem, mely eleped; 
Reménységem csupán te vagy, 
Buzgón könyörgök, el ne hagyj!

Atyám vagy és én gyermeked, 
Bűneimet te elfeded,
Az én Uram Krisztusomért,
Ki a keresztfán onta vért.
Dunántúli énekeskönyv 130.

SÁNTHA KÁROLY.

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 mozealom kesdől tanácsért a

HANGYA a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székhazában.) 70

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Felelet két életbevágó 
kérdésre.

Közli: Czipott Géza.
I.

Miért kell olvasnunk a bibliát?
1. Mert Istennek beszéde s olvasá

sát maga az Isten rendelte el. „A 
teljes írás Istentől ihletett és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbi- 
tásra, az igazságban való nevelésre.* 
(II. Tim. 3, 16.) „Mert sohasem em
ber akaratából származott a prófétai 
szó, hanem a Szentiélektől indíttatva 
szólották az Istennek szent emberei.“ 
(II. Péter 1, 21.) „Vegyétek azért 
szivetekre és telketekre e szavaimat 
és kössétek azokat jegyül a ti keze
tekre. És tanítsátok meg azokra a ti 
fiaitokat, szólván azokról, mikor há
zadban ülsz, mikor utón jársz,_ mi
kor fekszel és mikor felkelsz. És ird 
fel azokat a te házadnak ajtófeleire 
és a te kapuidra, hogy megsokasod
janak a ti napjaitok és fiaitoknak 
napjai azon a földön, a mely felöl 
megesküdött az Úr a ti Atyáitoknak, 
hogy nékik adja mindaddig, amig az 
ég a föld felett lészen. Akkor Úrrá 
lesztek nálatoknál és erősebb nem
zeteken. Minden nagyobb hely, me
lyet lábatok talpa megnyom, tietek 
lesz,. . .  a nyugati tengerig lesz a ti 
határotok.“ (V. Mózes 11, 18—24.)

„Tudakozzátok az Írásokat, mert 
azt hiszitek, hogy azokban van a ti 
örök életetek; és ezek azok, a me
lyek bizonyságot tesznek rólam.* 
(János ev. 5, 39.)

2. Mert a biblia csodálatos, örök 
erővel bir. „Csodálatosak a te bizony
ságaid, azért az én lelkem megőrzi 
azokat.“ (119. Zsolt. 129 v.) „Mert 
az Istennek beszéde élő és ható, és 
élesebb minden kétélű fegyvernél, és 
elhat a szívnek és léleknek, az izek
nek és a velőknek megoszlásáig és 
megítéli a gondolatokat és a szívnek 
indulatait.“ (Zsid. lev. 4, 12.) „Az 
Úr beszéde megmarad örökké. Ez 
pedig az a beszéd, amely néktek hir- 
dettetett.* (Péter lev. 1, 25.

3. Mert a bibliának tanácsa és 
célja áldásdus. „Az Urnák törvénye 
tökéletes, megeleveníti a lelket; az 
Urnák bizonyságtétele biztos, bölccsé 
teszi az együgyüt. Az Urnák rende
lései helyesek, megvidámítják a szivet; 
az Urnák parancsolata világos, meg
világosítja a szemeket. Az Urnák fé
lelme tiszta, megáll mindörökké; az 
Urnák Ítéletei változhatatlanok s min
denestől fogva igazságosak. Kívána

tosabb az aranynál, még a sok szin- 
aranynál is és édesebb a méznél, 
mégaszinméznél.* (19.Zsoltár8—11.) 
„Mert a melyek régen megirattak, a 
mi tanulságunkra írattak meg, hogy 
békességes tűrés által reménységünk 
legyen.“ (Zsid. lev. 15, 4.)

4) Mert a biblia az igazi szellemi 
táplálék, lelki fegyver. „Nemcsak ke
nyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely Istennek szájából szár
mazik.“ (Máté 4, 4.) „A beszédek 
melyeket én szólok nektek, lélek és 
élet.“ (János 6, 63.) „Azért fölvevén 
a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosz
nak minden tüzes nyilát megoldhat
játok ; az idvesség sisakját is fölve
gyétek és a Léleknek kardját, amely 
az Isten beszéde.“ (Efez. 6, 16—18.) 
„Hogy többé ne legyünk gyermekek, 
kiket ide s tova hány a hab és hajt 
a tanításnak akármi szele, az embe
reknek álnoksága által, a tévelygés 
ravaszságához való csalárdság által, 
hanem az igazságot követvén szere- 
tetben, mindenestül fogva neveked- 
jünk abban, a ki a fej, a Krisztus
ban.“ (Efez. 4, 14—15.) (Folytatjuk.)

Küldesse a harctéren, avagy kór
házban levő hozzátartozóinak a 
H A R A N G S Z Ó T 1  Negyed-évre 
90 fill.-ért, minden vasárnap állandó 
vigasztalót, hírvivőt, szórakoztatót 
küld annak, akit szereti

T á b o r i p o sta .
Édes Fiam,

március 3 án irt kártyád megérke
zett. De a szélére jegyzett sorszámból 
látjuk, hogy kettő megint elveszett a 
nagy vándorlásban. Olyanok a hábo
rús levelek, mint a folyó partján álló 
fűzfa levél-hullatása, egyik másik oda
hull a fa széles tövére, mely szerte
futó gyökérzetével táplálja, neveli a 
legtávolabb eső levelet is, de azután 
tiz meg tiz beléhull a sebes vizű 
patak medrébe s tovasodródik a 
messze idegenbe. Jaj, de hány leve
let megírtál, édes fiam, ami nem 
hullott imádkozó szülőid ölébe, hanem 
beleveszeti a nagy ismeretlen éjsza
kába. Hány levelet megirtunk, elküld- 
tünk, ami soha, sohase jut el te 
hozzád. Panaszlod, hogy két hete 
semmi hirt sem kapsz. Megértjük 
keserűségedet, hiszen ilyenkor a ren
desnél is nagyobb szükségünk van 
levélváltásra. Csak szemrehányásodat 
nem értjük. Mit tehetünk arról, hogy 
hulló leveleinket, melyekre rábíztuk 
lelkünk gondolatát, szívünk féltő

imádságát, elfujta a hilágháború vi
harszele ? Bizony nem tehetünk róla. 
Éppen azért te se keseregj miatta. 
Nehéz időben a rendesnél is jobban 
ragaszkodni kell bizonyos határozott 
érzésekhez, melyekben nem kételke
dünk, akármi történjék is körülöttünk. 
Ilyen az Istenbe vetett bizodalom. 
Ha ég, föld megrendülnek s hegyek 
tengerbe merülnek is, tudjuk, hogy 
Isten van s szeretete úgy világol 
életünk viharfelhős egén, mint csillagok 
az éjszakai, sötét boltozaton.,De hinned 
kell a mi szeretetünkben is. Hinned 
kell, hogy lelkünk rád gondol, szívünk 
érted imádkozik. Hinned kell, hogy 
drága nékünk minden, amit szerettél, 
s féltve őrizzük, amit féltettél. Sze- 
retetedet, hűségedet, neved tisztes
ségét, családod tiszta hírnevét meg
őrizzük. Látod ez olyan érzés, mely- 
lyel tartozol nekünk. Határozott ér
zés ez, mely nem függ attól: visz-e 
a tábori posta levelet, vagy nem. 
Nyugodj meg azért! S ha hosszú 
időn át hir nélkül maradnál s aggó
dás égetné lelkedet, édes fiam, légy 
biztos a biztosakban s ne veszítsd 
el bizalmadat szeretteid tiszta, igaz 
érzelmében. Levelünk elveszhet, sora
inkat eltemetheti a nagy zivatar, ér
zésünk híven megmarad, él és erő
södik. Fordítsd ilyenkor haza felé a 
fejedet. Ha megérinti arcodat tavaszi 
szellő csókja, ha az égalját fodrozza 
a sietve surranó fehér bárányfelhő, 
fiam, az is a mi híradásunk, azzal 
is azt izenjük: szeretünk, rád gon
dolunk, imádkozunk érted, édes fiam, 
mindig és mindnyájan, anyád, fele
séged, gyermekeid, meg a te öreg

édesapád.

Az orosz fogolytáborokról.
Rosthyné Forgách Ilona grófnő 

tagja volt annak a bizottságnak, mely 
az orosz fogolytáborokat bejárta. Ta
pasztalatairól egy újságírónak a kö
vetkezőket mondta:

A krasznojarszki fogolytábor külö
nösen nagy, 13 000 katona és 3000 
tiszt van ott internálva. A tábor jobb, 
mint az orosz fogolytáborok átlaga. 
Szervezésük nagyon jó. Hegyen fek
szik, háromnegyed órányira a várostól.

A karácsonyestét a táborban töl
töttem, katonáink körében. Minden 
egyes barakban volt karácsonyfa, a 
magyaroknál azonkívül igen nagy 
lelkesedés és ünnepi hangulat. Ma
gyar dalokat énekeltek, éljeneztek, a 
királyt éltették, egy közkatona gyö
nyörű beszédet tartott. Itt meg keil
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mondanom, milyen nagyszerűen vi
selkednek ott is, a fogságban is, a 
magyar katonák. Milyen derék, ked
ves, milyen hősiesen tűrő, milyen 
egyenes, tisztalelkü emberek ezek a 
mi embereink 1

A mikor Krasznojarszkból elmen
tem, sirtak a magyar katonák és 
csókolták a ruhámat. Bizony sok
sok könnyet láttam akkor is, azután 
is. Elmegy a mi „grófnőnk* — 
mondták a katonák.

Nisnij Novgorodban egy órát töl
töttem Kuzmanek tábornoknál. Egész
ségben, jó színben találtam. Ő is 
könnyekig meg volt hatva, hogy be
szélhetett valakivel „onnan hazulról.* 
Elmondta panaszait és én megígér
tem neki, hogy sorsán javítani igye
kezem.

Szentpétervárott találkoztam a há
rom orosz vöröskeresztes megbízot
tal. Jaschwil hercegnővel, Romanova 
és Maslinokova hölgyekkel, a kik 
éppen jöttek vissza a monarchiából. 
Nagyon dicsérték előttem a magyar 
és osztrák fogolytáborokat.

Petrogradban az özvegy császárné 
fogadott különkihallgatáson. A csá
szárné roppant kedvesen hallgatta 
meg előadásomat a fogolytáborokban 
szerzett tapasztalataimról. Egy óráig 
tartó igen érdekes beszélgetésben a 
legnagyobb nyíltsággal mondtam el 
mindent, ami a szivemet nyomta. 
A császárné a végén megígérte ne
kem, hogy mindent meg fog tenni, 
a mi tőle telik, hogy fogoly kato
náink sorsán enyhítsen.

Egyéni benyomásom és meggyő
ződésem az, hogy az orosz fogoly
táborokban sehol rossz szándék nincs. 
A mi kifogásolni valót találtam, az 
a szervezetet terheli. Nyomatékos ígé
retet kaptam azonban több illetékes 
helyen, hogy sürgősen változtatni 
fognak mindenféle helytelen beren
dezésen és állapoton.

Szentpétervárról orosz tisztek kí
sértek el bennünket a svéd határig. 
Stockolmban Károly herceg és In- 
geborg hercegnő fogadtak bennün
ket, Berlinben a császárné.

Ezek a sorok bizonyára sok szivbe 
öntenek egy kis megnyugvást és 
erőt 1

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

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Áldjam én lelkem az Urat! Uram 

én Istenem, nagy vagy te igen, ékes
séget és fenséget öltöztél magadra, 
a ki körül vette magát világossággal, 
mint egy öltözettel, és kiterjesztette 
az egeket, mint egy kárpitot.

Zsolt, könyve, 104, 1—2.

És ez az üzenet, amelyet tőle hal
lottunk és hirdetünk nektek, hogy az 
Isten világosság és nincsen ö benne 
semmi sötétség.

János ev. 1, 5.

Nem haliatik többé eröszaktétel 
földeden, pusztítás és romlás hatá
raidban, és a szabadulást hívod kő
falaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.

Ézsaiás könyve, 60, 18.

Minden jó adomány és minden tö
kéletes ajándék felülről való, és a 
világosságok Atyjától száll alá, a ki
nél nincs változás, vagy változásnak 
árnyéka. Az ö akarata szült minket 
az igazságnak igéje által, hogy az ö 
teremtményeinek valami zsengéje le
gyünk.

Jakab ap. 1, 17—18.

H ú s v é ti  ü z e n e t.
Mindig szélesebb hullámokat vet az 

a mozgalom, melyet megindítottunk 
katonáinknak a nagy ünnepek alkal
mával ünnepi üzenettel ellátása tár
gyában. Gyülekezeteink és nőegyle
teink, valamint egyes gyülekezeti tag
jaink áldozatkészsége ismét bebizo
nyosodott. Oly lelkesen sietnek a szép 
terv megvalósítására, hogy már most 
is a legszebb reménységekkel nézhe
tünk az ünnepek elé. Hisszük, hogy 
ebben az évben sem lesz evang. ka
tona, vagy sebesült, ki a vigasztaló 
ige áldását s az otthonról érkező sze
retet melegségét ne érezné. Kérjük 
olvasóinkat: tegye meg mindenki a 
magáét, hogy reménységünk valóságra 
váljék.

A múlt héten a következő megren
delések érkeztek :

Saját rendelkezésre:
Pálmai Lajos ev. leik. Győr 260; Büki 

leik. hiv. Bük 165; Baldauf Gyula Pápa, 
Ev. leik. hiv. Várpalota, Ev. nőegylet Gyé
kényes 100—100; Korbély Géza ev. esp. 
leik. Eperjes, Kölesei ev. egyház Kölese, 
Fides Frigyes Orsóvá, Zatkalik Károly ev. 
leik. Bank, Pátray Lussy Budapest 50—50; 
Kovács István ev. gond. Alsószeleste 35; 
Ev. leik. hiv. Lébény, Horváth Emil adóhiv. 
főpénztárnok Beszterczebánya. Németh 
Gyula ev. leik. Szekszárd 30—30 ; Kovács 
Sándorné Uraiujfalu, Petrovics Soma ev. 
leik. Szentes 25—25; Szabó György, Anna

és Juliska 5; Nagy Irén Ujborsfa, Thern 
László egyes titkár Igló, Kovács Samuné 
Sopronkőhidtelep 3 -  3 ; Görbicz Istvánná 
Sopronkőbidtelep, Egyed Tini Nemeshany 
2—2 ; Burdáts Károly Levelek, Czipott Áron 
ev. leik. Kácsfalu 1 - 1  példány.

Szabad rendelkezésre:
Nemeskocsiak adománya 517 ; Ráth Ar

nold Budapest 140 ; Burdits Károly Levelek, 
Vajda Ferencné, Pordán Józsefné, ifj. Por
dán Jánosné, íd Pordán Jánosné, Bolla Sán
dorné, Böröcz Károlyné és Girók Ferencné 
Nagvköcsk 10Ö—100 ; Egyed Tini Nemes
hany 98 ; Ev. Diakonissza Egyesület Igló 
97 ; özv. Neubauer Antalné Budapest 55 ; 
Vajda Mihályné, Mendel Andrásné, Vajda 
Elekné Nagvköcsk, özv. Torda Elekné Czák, 
ifj. Torda Istvánná Kőszegdoroszló, Nagy 
Irén Ujborsfa, Sax Ferenc Győr, Egyed 
Elekné Nemeshany, Sándor Endréné Keszt
hely, özv. Németh Györgyné Felsőság, 
Cseszkó Sándorné Gérce Winkler Sándorné 
Ménfő 50—50 ; Takács Teréz Zalaszentgrót 
30; Kovács Sándorné Uraiujfalu, Németh 
Istvánná gátőrné Sobor, özv. Berzsenyi 
Gyuláné Keszthely, Pósch Zsigmond Keszt
hely 25—25; Czipott Áron Kácsfalu 12; 
Görbicz Istvánné Sopronkőhidtelep, Kovács 
Samuné Sopronkőhidtelep 10—10 ; Szabó 
György, Anna és Juliska 8 példány.

Pénzadomány:
Hegyháthodászi evang. nőegylet 27 K, 

Karsay Idi Beled 5 K, Molnár Istvánné 
Sobor 3 60 K, Mátis Annus Beled 2 K, özv. 
Duchon Béláné Zombor, Tarján Dániel 
Os'ffy asszony fa 1—1 K, Horváth Istvánné 
Beled 40 fillér.

Húsvéti üzenetre a következő pénzado
mányok érkeztek;

Szuh Eszti és Kovács Dina gyűjtése 
Nemeskocs : Horváth Lajos 3'70 K, Bozzay 
Sámuelné, özv. Bozzay Sámuelné, Jankó 
Kálmánné 2—2 K, Balassa Mihályné, Hoff- 
mann Sándorné 1*4—1'4 K, Török Lászlóné, 
ifj. Egressy Antalné, alsó László Lajos, 
Stubán János, felső Nagy János 1—1 K, 
Fülöp Lajosné 80 f, özv. Prusznyák Sámu
elné 70 f, Baráth Mihályné, Egressy Jánosné, 
60—60 f, Baráth Józsefné 50 f, Horváth 
Lala, Horváth Olga, Büky Sámuelné, László 
Jánosné, Egressy Sándorné, Szuh Istvánné, 
Szuh Eszti, alsó Németh Károlyné, Stubán 
Lajosné, özv. Fülöp Józsefné, Szenes La
josné 40—40 f, Gyömörey Mihályné 32 f, 
Szuh Lajos, Egressy Kálmánné, Molnár Dé- 
nesné 30—30 f, Baráth Dina, Baráth Antal, 
Stubán Pálné, alső Nagy János, Pongrácz 
Lajosné, Pongrácz Kálmánné, Fülöp Pálné, 
Káldos Antalné, László Gyula, Németh Ist
vánné 24—24 f, Szabó Terka, Horváth Jó
zsefné, Dama Józsefné, Baráth Emília, Ba
ráth Zoltán, Manganelli Ferenc, Szabó Lí
dia, Szenes Lajos, Fülöd Mihály, Lórántffy 
Lina, ifj. Szenes János, Nagy Imréné, Samu 
Gergelyné, Fülöp Sándor 20—20 f, Rosta 
János, Gyömörey Sámuelné, Stubán Józsefné, 
Baráth Emma, alsó Nagy József, Nováki 
Anna, Lórántffy István, Fülöp Lászlóné, 
Balogh Antalné, Fülöp Ferenc, Egressy Jó
zsefné, Németh Dénesné, László Istvánné, 
Baráth Eszter és Jolán 16—16 f, N. N. 
12 f, id. Németh Károlyné, Baráth László, 
Szuh János, Baráth István, Stubán János, 
Tálos Imre, id. Szenes János. Rajki Róza, 
felső Szenes Jánosné, Fülöp Lidia 10—10 ff 
ifj. Nagy Józsefné, Csönge Hona, Csönge 
Ferencné, Horváth József, felső László La
josné, Baráth Ilona, ifj. Horváth Józsefné, 
Molnár Fáni, alsó Horváth Lajos, Bozzay
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András 8 —8 f, Stubán Dénes, László Lajos 
6—6 f, felső Molnár Lina 4 f, Szalay Laci. 
Káldos Gyula 2—2 f, Egressy Lajosné 1 K, 
Sághi Istvánná 20 f. összesen 36 36 K.

Hegyhdthoddszi nőegylet gyűjtése: Ko
vács Lajosné, Szukics Györgyné, Gerencsér 
Ferencné, Kercsmár Jánosné, Ábrahám Dá- 
nielné, Francz Jánosné, Horváth Báünthné, 
Horváth Jánosné, Szukics György, Adorján 
Sándorné, Banezó Jánosné, Kovács Szidi 
1—1 K, Csiszár Józsefné 70 f, Horváth Fe
rencné, Francz Mihályné, Baján Sándorné, 
Tóth Lina, Tóth Ferencné, Horváth Gyu- 
láné 60—60 f, özv. Agg Istvánné, Horváth 
Józsefné, Agg Imréné, Kovács Istvánné, 
Agg Lina, Kercsmár Jenő, Kercsmár Sán
dorné 50—50 f, Horváth Sándorné, Agg 
Józsefné, Ábrahám Jánosné, Ábrahám Anna, 
Agg Péterné, Tóth Jánosné, Szabó Jánosné, 
Szabó János, Nagy Judi, Nagy Györgyné 
40—40 f, Horváth Pálné, Csiszár Jánosné, 
Gáli Gizi 30 30 f, Kercsmár Istvánné, Agg 
Szidi, Tóth Vincéné, öreg Agg Mihályné, 
özv. Kercsmár Istvánné, Károlyi Istvánné, 
Ábrahám József kis, Ábrahám József nagy, 
Takács Jánosné, Nagy Ferencné, Simon 
Jánosné 20—20 f, Sipos Jánosné 10 fillér, 
összesen 27 K.

Melegen ajánljuk ezt a komoly, 
szent ügyet olvasóink, nőegyleteink, 
gyülekezeteink szíves figyelmébe I

Tanítók árváiról szóló részt hely
szűke miatt a jövő számban közöljük.

A világháború eseményei.
Nagy az izgalom s a kapkodás az 

ellenség köreiben. A németek sikerei 
a harcszintéren megzavarták az an
tant cirkulusait. Eleinte azt sem 
tudták, hogy hol és hogy miképpen 
fogjanak a dologhoz. Most már úgy 
látszik kialakul az a taktika, hogy 
Verdunt minden áron megtartják s 
a háború többi szinterén az ellensé
get lehetőleg foglalkoztatják. Ekkép
pen talán elejét veszik, mint hiszik, 
a nagyobb veszedelemnek. Ez a ma
gyarázata annak, hogy a lefolyt héten 
nemcsak a francia, hanem az olasz 
és az orosz harcszintéren is erősebb 
küzdelmek voltak.

A németek harca Verdun ellen.
Erős tüzeléssel kezdődött a lefolyt 

hét. Úgy a németek, mint a franciák 
soha nem tapasztalt hévvel támadták 
egymás hadállásait. A német golyó
zápor orkánként hatott Verdun vidé
kére. A falvak romhalmazokká lettek, 
a házak s fák eltűntek, Verdun külső 
falai megrepedeztek, a várkapuk 
megrendültek, az aknák felrobbantak. 
A németek kezébe került foglyok 
száma két hét alatt közel huszon
nyolcezerre emelkedett. Zsákmányuk 
189 ágyú és 232 géppuska. A re
pülő-flotta kiváló munkát végzett a

földerítés terén, azonkívül sikerrel 
bombázta az az ellenség táborát és 
katonai tárgyait. Március 14-én a 
német támadás nagyobb sikerrel járt 
a Maas-balpartján. A hivatalos jelen
tés szerint a németek Béthincourt 
és Morthomme között két helyen is 
megvetették lábukat a francia árkok
ban. A sziléziai csapatok eljutottak 
a Morthomme magaslatáig, 25 tisztet 
és több mint ezer főnyi legénységet 
elfogtak és a franciák négyszeres 
ellentámadását visszaverték. Erős tü
zérségi harc indult meg a Champagne- 
ban is. Neuve-Chapellenél pedig az 
angolokat verték meg.

Nagy az elégületlenség a franciák 
között a sikertelen küzdelmek miatt. 
A Morthomme-magaslatot a közvéle
mény bevehetetlennek tartotta. Es a 
németek rövid tusa után elfoglalták. 
Nincs semmi eredménye a nagy ka
tonai készülődésnek, a csapatok vi
tézségének. A hadvezetőség ellen 
meg-megujulnak a támadások a la
pokban és a kamara ülésein. E tá
madások késztették Gallieni tábornok 
hadügyminisztert e hó közepén a 
lemondásra.

Harc az olaszok ellen.
Az olaszok ujult erővel kezdették 

meg a véres munkát az Isonzó-vo- 
nalon. Tüzérségük eljátszotta a szo
kott lármás praeludiumot, majd utána 
következett az ismeretes fuga, a 
taliánok eszeveszett futása. Támadtak 
a tengerparttól fel Tolmeinig, a görci 
hídfőt két oldalról ostromolták, a 
doberdói fensikot többször is megro
hanták, a San Martinónak kétszer 
nekirugaszkodtak. Mindenütt, mind
annyiszor viszaverték őket. Legjobban 
megleckéztették az olaszokat a negy
venhatos szegedi bakák San Marti
nónál, ahol másnap ezrével hevertek 
katonáik tetemei a frissen esett hóban. 
Kemény harc volt a Kreusberg mel
lett is a karintiai határon, ahol kü
lönösen nagy vereség érte az olasz 
alpiniket. Másnap a mi katonáink 
támadtak Tolmeinnél. A siker nagy. 
Ötödfélszáz foglyot ejtettek.

Ezek után nem csoda, ha a nép 
Olaszországban is nyugtalankodik. 
Átokkal sújtja a könnyelmű kormányt, 
mely veszedelmes kalandokba vitte 
a népet.

Harc az oroszok ellen.
A besszarábiai határon és a Dnyesz- 

ter mentén megmozdultak ismét az 
oroszok. Két hónapi szünet után 
támadást intéztek Bukovina és Kelet- 
galicia ellen, amire Hőfer rövidesen

megjegyzi, hogy „az előtöréseket 
visszautasítottuk.* Néhány nappal 
később a keletgaliciai határon a mi 
csapataink behatoltak az oroszok 
állásaiba és Tarnopol mellett több 
foglyot ejtettek és hadiszereket zsák
mányoltak.

Egyéb hirek.
Tirpitz német főtengernagy beteg

sége miatt lemondott állásáról. A 
császár a lemondást elfogadta s utód
jául Capelle tengernagyot nevezte ki. 
Egyúttal köszönetét fejezte ki a távozó 
főtengernagynak kitűnő szolgálataiért. 
— A német birodalmi gyűlésnek 
három pártja határozati javaslatban 
követeli a háború minden eszközének, 
tehát a buvárhajóharcnak is teljes 
felhasználását Anglia ellen. — A 
milánói Secolo párisi cenzúrázott 
táviratot közöl, amelyben sürgetik, 
hogy az antant képviselői feltétlenül 
jöjjenek össze, minthogy mindenki a 
háború végét látja. — A Deutscher 
Verein márc. 18-án megtartott gyű
lésén hozott egyik határozat a többi 
között kifejezésre juttatja azt, hogy 
a Deutscher Verein szigorúan osztrák 
állásponton van s ennélfogva világos, 
barátságos és állandó viszonyt kíván 
Magyarországhoz, Magyarország önál
lóságának minden elismerése mellett, 
de e mellett kívánja a monarkiát 
erősbitő gazdasági körülményeknek 
is teljes tekintetbevételét.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n inos,
H iányzik  o tt a  legfőbb kínoz.
T anyát a sátán  Ütött ott,
De Isten nem  le l hajlékot.

márc. 26. vasárnap, Kol 1, 19—23.
„ 27. hétfő, Eféz. 2, 1 — 10.
„ 28. kedd, „ 2, 11 — 18.
„ 29. szerda, 1. Péter 2, 5—10.
„ 30. csütört., Róm. 8, 1—11.
„ 31. péntek, Luk. 15, 11-32.

április 1. szombat, János 19, 16—27.

Ki tud  róla?
Rásó János, magyargurabi születésű 

36 eves közhonvéd, mozgósításkor a 
13. hnv. gy. ezredhez vonult be, de 
utóbb a harctéren áthelyeztetett a 
8 ik hnv. gy. e. 8-ik századának 2 ik 
szakaszába s mint ilyen Przemysl 
elestekor a várban volt: 1914. októ
ber 21. óta nem adott életjelt ma
gáról. Aki róla és sorsáról valamit 
tud, kérem, legyen szíves azt velem 
közölni. Rásó Mihály ev. lelkész, 
Alsószeli, Pozsonymegye. 3—8
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A z eg y h á z  k öréb ől.
A battyándi gyülekezet február 24-én 

tartotta évi számadási közgyűlését. A be
vétel 13 777’89 K, a kiadás 12,855 84 K, a
pénztári’maradvány 922-05 K. Az év folya 
mán a kővetkező adományok folytak be : a 
templomalapra 668-50 K, Fliszár Mihály 
alapra 50 K, Porkoláb Gyula alapra 27o-5l 
K, Luthár Maria oltáralapítványra 300 K, 
oltárra és csillárokba gyertya 100 K érték
ben. A gyülekezet tőkéinek összege 9,931*22 
K. A gyülekezet tiszta vagyona 150.271 57 
K. Értékszaporulat az 1915. évben 3,150'69 
K. A szentsebestyéni hitoktatási alap 
2,57470 K t tesz ki. Ériékszaporulat 749-45 
K. Kapott több gyámintézeti egyesülettől
237-28 K-t.

Az elmúlt év statisztikai adatai a kö
vetkezők : született 41 fiú, 27 leány =  68 
gyermek; konfirmáltatott 29 fiú, 26 leány 
— 55 gyermek ; egybe kelt 2 pár ; Úrva
csorával élt 820 férfi, 1350 nő =  2170 
személy, többnyire kétszer; meghalt 45 
férfi, 32 nő =  77 személy.

A lelkész Kapi: ünnepi elmélkedéseiből, 
Stráner Lplki fegyveréből számos példányt 
osztott szét, illetőleg küldött a táborban 
levő híveinek. A gyülekezet hadbavonult 
tagjainak elengedte a személyi járandóság 
fizetését, a gyámintézetre 140 38 K-t, a 
háború rokkantainak 71*53 K-t. a feldúlt 
kárpát falvak újjáépítésére 61 20 K t, a 
tanítók árváinak 122-92 K-t adományozott, 
Osváth tanítójának, ki már második éve 
hadbavonult társa helyett is tanít, némi 
jutalmazásul 114 K-t szavazott meg. Az 
ötezer létekből álló 17 politikai községben 
szétszórt gyülekezet a jövő tanévtói fogva 
hitoktatói segédlelkészt fog alkalmazni. 
Hadi kölcsönre a szentsebestyéni leanygyü- 
lekezet 1900 koronát jegyzett.

A szarvaskendi ev. leánygyülekezet
f. évi március 10-en tartott évi számadó 
közgyűlését Kapi Béla lelkész elnöklete alatt. 
A gyülekezet 1915. évi összbevétele 3900 
K, kiadása 3760 K, pénztári maradványa 
140 K. A gyülekezet harangadósságát közel 
9000 koronát 2 év alatt teljpsen lefizette, 
hátraléka nincs, önkéntes adományok ösz- 
szege 240 K Ebből elhunyt Tóth J. a szarv, 
ev. gyülekezetre 50 K-t adományozott. A 
nőegylet katonák vallásos iratokkal ellátá 
Sára 32 K-t adományozott. A közgyűlés 
Somogyi Béla leánygvülekezeti tanítója 
fizetését egy hold föld bérösszegének elen
gedésével javította. A Harangszó kiadásá
ban megjelenő ünnepi üzenetből a nöegylet 
300 példányt rendelt.

A rábcakapi-i evang gyülekezet tag- 
jai az ellenség által feldúlt gyülekezetek 
felsegélyezésére 44 40 Kt gyűjiöttek, ada- 
koztak a következők: ifj. Németh Sándor 5 

András 4 K, Kiss Gvörgy, Andorka 
D ^ ályné’ ^ za ay GVörgy 3 - 3  K. ifj. Asbóth 
o o í V»K0Tá£s Ferencné> Erdélyi Ferenc 
Í ~ L K-„Nagy Gyula 1-20 K• Erdélyi István, Szabó Gábor, Németh Sándorné, Káldi 
Istr&n 1—1 K Doktor Sándor, Molnár 
w i1?8' S~ alay Györgyné 60-60 f, Szabó 
Márton, Csépi Márton, Győrik Mihály, Győ-

rik Kálmán, Szabó Mihályné, id. Szabó 
János, Szabó Kálmán, Kovács Bálint, legifj. 
Szalay Györgyné, Tóth Imre, Varga Sándor 
Andorka Mihály 50—50 f, Szabó István, 
ifj. Szabó Jánosné, Pere Mihály, Eőri Sán
dor, Horváth Mihály, Erdélyi Sándorné, 
Erdélyi Lajos 40—40 f, Szalay Gábor, Er 
délyi András, Gecsei Lászlóné, özv. Győrik 
Györgyné, Bán Józsefné, Tóth János 30—30 
f, Erdélyi Jánosné, Szabó Dénes, őri Sán
dorné, Horváth Sándorné, Erdélyi Juli, 
Erdélyi Lajosné, Bulhi Sándor, Kovács 
Márton, ifj. Káldi Andrásné, Németh Imréné 
20—20 f, Németh István, Kovács Lajosné 
10—10 f. Ugyancsak böjt I. vasárnapján 
egy buzgó egykáztagunk lliO kor. adományt 
adott a gyülekezet részére elhalt nejének 
emlékére. A jó tett önmagát dicséri, a jó 
kedvű adakozót szereti az Isten 1

A répcelakí evang. nőegylet gyűjtése 
hadi segélyezés céljaira. Hozzájárulás : özv. 
Szabó Jánosné, Takáts Karolina, Stauffer 
Sándorné 2—2 K, Szabó Sándorné, Varga 
Sámuelné, Garas Károlyné, Szigethy Dé- 
nesné, Kund, Vörös Jánosné, Tarján Sán
dorné, Szalay Sándorné, ifj Szalai Sámuelné, 
Balassa Istvánná, Mészáros Sándorné, 
Mészáros Lászlóné, Mészáros Eszter, Artner 
Lajosné, Fülöp Jánosné, Fekete Péterné, 
Tarján Józsefné, Bárdossy Károlyné, Mezző 
Péterné, Vörös Sámuelné, ifj. Szabó Sámu
elné, Mór Józsefné, özv. Mór Ferencné, 
Fülöp Józsefné, Mészáros Sámuelné, Szalai 
Józsefné, Szalai Lászlóné, Balassa Sándorné, 
Balassa Imréné, Bárány Sándorné, Vörös 
Istvánná, Béres Józsefné 1—1 K, Bakó 
Flórisné, Holbok Jánosné, Kováts Sámuelné, 
Bárány Istvánná 60 -  60 f, Dömötör Istvánná, 
Mészáros Jánosné, Szabó Péterné, Szabó 
Józsefné, özv. Balassa Péterné, özv. Béres 
Jánosné, Mészáros Józsefné, Mészáros Im
réné, Mészáros Istvánné, Kováts Jánosné, 
Takáts Péterné, Varga Józsefné, Varga 
Jánosné, Varga Lajosné 40—40 f, Szalai 
Kálmánná 30 f, ifj. Szalai Józsefné, Vörös 
Sándorné, Takáts Sándorné, Szarka Sámu
elné, Német Sándorné, Mészáros Imréné, 
Tombol Péterné. Vörös Zsigmondné, Ágos
ton Pálné, ifj. Fülöp Józsefné, Garas Sa- 
muné, Német Jánosné, Mészáros Józsefné, 
Sülé Jánosné, Varga Sándorné, Őri Jánosné, 
Buti Sándorné, Varga Péterné, Cs Szabó 
Sándorné, Varga Jánosné, Fekete Lajosné, 
Varga Jánosné, Varga Sándorné, Osbát 
Jánosné, Vörös Józsefné, Bognár Istvánná, 
Varga Sándorné, Hatos Józsefné, Fülöp 
Józsefné 20—20 f. A fentiek szerint a nő
egyleti tagok adakoztak összesen 52 K-t, 
a nőegylet pénztára 70 K-t adott, összeg : 
122 K adomány. Ebből az összegből a nő
egylet a következő adományokat szavazta 
meg: 1.) Vak katonák részére 30 K-t, 2 ) 
Tanítók árvái részére 20 K t, 3.) Feldúlt 
evangélikus gyülekezeteknek 16 K t, 4) 
Amputált katonák mütagjaira 20 K t, 5) 
Rokkunt katonák részére 20 K t, 6.) Kárpáti 
falvak felépítésére 16 K-t. Összesen: 122 
K. Isten áldasalegyen a buzgó egyesületen 
s annak áldozatkész tagjain 1

Itthonról.
A trónörökös hadseregparancsnok.

A király Károly Ferenc József trónörököst 
altábornaggyá és altengernaggyá léptette 
elő és egy hadsereg parancsnoksagával 
bizia meg.

József kir. herceg Bodó Istvánhoz.
Bodó István székesf hérván ezredbeli köz
vitéz, aki rokkantán került haza, öcsény 
községbe, levelot irt József kir. hercegnek, 
aki a következő szíves hangú levélben 
válaszolt:

Bodó István rokkant katona, Öcsény, 
Tolnamegye.

Köszönöm, vitéz fiam, szeretetteljes meg
emlékezésedet. Igaz szívből sajnálom, hogy 
rokkant lettél. Azzal, hogy Írtál nekem, nem 
vétettél; csak örömet szereztél. Ha szük
séget szenvednél, szívesen segítlek olyan 
állashoz, amely a rokkantságodnak megfelel 
és megélhetést nyújt. Hisz tudod, hogy 
senki sem áll szívemhez közelebb, mint 
katonáim, akikkel tizenkilenc hónapos közös, 
dicső szenvedés fűzött elválhatatlanul össze.

A legmagasabb kitüntetésnél is több, 
hogy szent Hazánkért, királyunkért véreztél 
és neved a hősök sorában áll. Reményiem 
nem szenvedsz, van megélhetésed. Üdvözöl 
és gondol rád, vitéz fiam, volt hadtestpa
rancsnokod és bajtársad: József királyi 
herceg.

Megnyílt a kassai rokkantiskola. A
kassai jav tóintézetben megnyílt a rokkant
iskola s ugyanakkor vette kezdetét a rok
kantak utókezelése is. Az oktató-iskolában 
a főágak : a fa-, bőr- és textilipar; ezenkívül 
intenzív kertészkedés lesz, továbbá szabó
ság és a vak ketonák részére kosárfonás. 
Az intézetet kilencszáz rokkant katona 
számára rendezték be.

Megkezdődött a rokkantak kicseré
lése Oroszországgal. Az osztrák Vörös 
Kereszt közlése szerint Slatin báró stok- 
holmi távirata szerint Ausztria és Magyar- 
ország és Oroszország között a rokkantak 
kikserélése március 3 án újból megkezdő
dött. E naptól kezdve hetenkint egy vonat, 
május közepétől fogva hetenkint négy 
vonat indítását határozták el.

Öreg székely népfölkelők búcsúja 
az iskolában. Megható hirt olvasunk egyik 
napilapban. A keresztvári öreg székely 
népfölkelők a bevonulás napján az állami 
iskolába vonultak, ahol gyermekeik és 
unokáik tanultak ; elbúcsúztak hozzátarto
zóiktól és utána a templomban istentisz
teletre mentek. A megindító istentisztelet 
a Himnusz éneklésével ért véget. A kereszt
vári öreg népfölkelők megtakarított pénzü
ket, 9000 koronát, az iskola igazgatójára 
bízták, hogy az ő nevükben jegyezzen a 
legközelebbi hadikölcsönre. így indul a 
magyar ember a háborúba.

Iskolamegnyitás Szerbiában. A cs. és 
kir. katonai kormányzóság az egész meg
szállott szerb területen szünet nélkül foly
tatja munkásságát. Legutóbb 'a  banjicai 
elemi iskola megnyitása szolgáltatott erre 
nézve fényes bizonyságot. A megnyitási 
ünnepen Banjica egész lakossága jelen volt
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és Szlavanov elöljáró ezekkel a szavakkal 
adózott a es. kir katonai kormányzóságnak:

— Az egész lakosság nevében hálás 
köszönetét mondok a nagy jótéteményekért, 
amelyekkel eddig a mi népünket elhalmozták. 
Örök hálára vagyunk lekötelezve önöknek, 
mert jóságuk lehetővé tette nekünk, hi gy 
a hosszú háború folytán teljesen elhanya
golt földjeinket megmunkálhattuk. Magot is 
adtak nekünk s igy a jóságuk megmentett 
bennünket az éhségtől. Örvendünk, hogy 
gyermekeink nevelését kezükbe vették s 
meg vagyunk győződve róla, hogy önök 
ennek a sokat szenvedett országnak meg
szerzik az annyira óhajtott békét és nyu 
galmat.

Ezek a szavak általános, mély benyomást 
tettek az összes jelenlévőkre, mire szólásra 
emelkedett Chytil kapitány kerületi parancs
nok s többek között ezeket mondotta:

— A veletek folytatott háború a mi 
győzelmünkkel végződött. Mi mindazonáltal 
barátságosan járunk el veletek szemben, 
amíg békések és engedelmesek lesztek. Íme, 
látjuk, hogy a ti vezéreitek nem sokat 
gondoltak veletek. A sok politizálás miatt 
nem értek rá arra, hogy az ország és 
lakossága jólétére gondoljanak. A földetek 
jó és termékeny, de nem tanítottak meg 
benneteket arra, hogy azt úgy kihasznál 
játok, mint az az összes kuhurátlamokban 
történik. Állattenyésztésiek, keresk delmelek 
még kezdetleges. És iskolátok is kevés 
volt. Úgyszólván senki sem tud itt Írni, 
olvasni. Éppen ezért nem tudjátok megkü
lönböztetni az igazságot a hazugságtól s 
áldozataivá lettetek a politikusaitoknak, 
akik a ti számlátokra meggazdagodtak. Mi 
tanáccsal fogunk szolgálni nektek, hogyan 
fogjátok majd a háború által elszenvedett 
károkat mielőbb kiheverni. Mi megfékeztük 
országtokban a járványokat, mi a volt 
itteni piszkos helységekből tiszta, gazdag 
és virágzó falvakat fogunk teremteni. A 
gyermeketeket pedig ismeretekkel fogjuk 
gazdagítani. Követelem az anyáktól, hogy 
pontosan küldjék gyermekeiket az iskolába, 
hogy azok megszerezzék maguknak az 
egészséges alapot a jobb, a szebb jövőhöz.

Hadifoglyok jegyzéke. A közös ha
dügyminisztérium kiadta a hadifoglyok első 
számú jegyzékét. Ez a jegyzék azoknak a 
fogságba jutott katonáinknak a névsorát 
közli, kiknek csapatteste vagy illetősége 
eddig nem volt megállapítható.

A tábori postahivatalok forgalma. 
Ez év január hónapjában a tábori hadsereg 
postahivatalai 33,295.24á koronát továbbí
tottak és pedig postautalványra befizettek 
24,628.164 koronát és a postatakarékpéntár 
utján 8 667.085 koronát. A múlt év decem
berében a pénzforgalom 32,611.208 koronát 
tett ki, amely a hadseregtől a belföldre 
érkezett.

A  n a g y v ilá g b ó l.
A berlini egyetem magyar tanszéke.

A porosz kepviselőház a kuituszköltségvetés 
tárgyalása alkalmával Aronsohn képviselő 
és társai javaslatot nyújtottak be, amely 
azt indítványozza, hogy a berlini egyetemen 
a magyar nyelv számára tanszéket állítsa
nak. így tehát Berlinben külön tanár ta
nítja az egyetemen a magyar nyelvet!

Félmilliós spanyol hadsereg szerve
zése. A nemzeti védelem bizotusága egy 
modem, 500 ezer emberből álló spanyol 
hadsereg szervezését tervezi. A hadsereg

békelétszáma 135 ezer ember lesz. Gya
logságon, lovasságon, tüzérségen kívül 
gépfegyverosztagokat, automobilosztályokat, 
továbbá kézigránátharcokban kiképzett tüz- 
mesterosztagokat szándékoznák létesíteni. 
A hadiszergyárakat megnagyobbítják és a 
magánipart is be akarják vonni a munició- 
szállításokba

Nagy vasúti szerencsétlenség Fran
ciaországban. Köd miatt a Hreslhől 
Cartresbe indult személyvonat La Loupenél 
összeütközött egy tehervonattal. Rét kocsi 
megrongálódott, hét ember életét vesztette, 
mintegy 50 megsebesült.

Amerikai statisztika. Hogy a newyorki 
mindennapi élet lázat és forgalmát jelle
mezze, a Sun a következő statisztikát állí
totta össze: Newyorkban minden másod
percben négy idegen érkezik meg és minden 
42 másodpercben egy bevándorló. Minden 
52 másodpercben érkezik egy vonat. Minden 
tiz percben letartóztatnak valakit, minden 
16 percben születik egy gyerek. Minden 
27 percben meghal valaki, és nincs olyan 
félóra, amelyben ne kötnének házasságot. 
Minden 50 percben utrakel egy hajó New- 
york kikötőjéből Minden két órában leteszik 
egy új épület alapkövét. Minden 3 órában 
kitör egy tűz Minden négy órában történik 
egy halálos végű baleset. Minden 8 órában 
elválik valaki az élete párjától és átlag 
minden 10 órában megválik valaki az 
élettől. Ezek a számok jellemzik a Sun sze- 
int legjobban Newyork életét és forgalmát.

Japán nem szállít csapatokat európai 
harctérre. A Stockholmban időző tokiói 
követ kijelentette, hogy Japán nem hajlandó 
az európai harcterekre csapatokat küldeni.

Az Egyesült-Államok csapatai Mexi
kóban. M. xikó szünetlen zavaraiban gyö
keres fordulat következett be azzal, hogy 
az Uniónak huszonötezer főnyi csapata 
átlépte a mexikói határt. Ennek a csapat
nak tudvalévőén az a rendeltetése, hogy 
megbüntesse a fölkelőket, akik megtámadták 
Kolumbusz városát.

Elpusztult amerikai vasúti raktár. A
bonaventurai nagy vasúti raktár leégett Azt 
hiszik, hogy a tüzet gyújtogatás okozta. A 
főépület alig egy óra alatt elpusztult. A 
kár körülbelül háromszázezer dollár.

A franciák vesztesége. A franciák a 
verduni csataban, Parisból érkezett megbíz
ható magánjelentések szerint, 63.000 embert 
vesztettek.

A japánok Juansikkáj ellen. Juansik- 
káj, a kínai köztársaság elnöke most első 
Ízben összehívta a parlamentet. Elhatároz
ták, hogy Juansikkájt felelősségre vonják a 
kínai forradalom előidézéséért és a fölke
lők támogatása révén lemondásra akarják 
kényszeríteni.

Szerb csapatok a francia fronton. A
Korfu szigeten egybegyűjtött szerb sereg 
maradékából 15 ezer embert hajóra szállí
tottak s Marseille be vitték. A szerb csa
patokat a francia fronton beosztották.

KI tud  róla.
Nagy János, a 83. cs. és k. gya

logezred IV. száz. III. szak. katonája 
már régóta nem adott magáról hirt. 
Aki tud róla, szíveskedjék értesítést 
küldeni Nagy Sándorné (sorki) Ma- 
gyargencs címre.

M ost je len t meg1!
Szabó Is tv á n , kemenesmagasi-i 
evang. lelkész

„Az örömtelen 
világ öröme“

című munkája, amely 12 háborús 
vonatkozású egyházi beszédet tar
talmaz. Ára 1 kor. 50 fillér.

Kapható a szerzőnél és Dinkgreve 
Nándor könyvkereskedésében Czell- 
dömölkön.

A tiszta jövedelem a harcban el
esett tanítók árvái javára szolgál.

Két háborús vonatkozású, 
figyelemreméltó uj könyv!

DÉLI VÉGEKEN
Költemények. Irta: Szántó Róbert. 

Ára 2 korona.
A tiszta jövedelem az elesett ma

gyar népfölkelők özvegyei és árvái 
támogatására fordittatik.

Beszéljetek ti évek
Vallásos versek és Irta: Kutas Kálmán
egyházi beszédek. zalaegerszegi ev. leik.

Ára I kor. 80 fillér.
A tiszta jövedelem a megvakult 

katonák alapja javára szolgál. 
Megjelentek és kaphatók:

S c h o l t z  T e s t v é r e k
könyvkereskedésében 

Budapest, IX., Ferenc körút 19/21.

M ost je len t meg!
I mr é k  S á m u e l  bajai ev. lelkész

„ É g  f e l ó “
cimü munkája, amely 14 háborús 
vonatkozású imát s 26 verses fohászt 
tartalmaz. Ára 1 kor. 20 fillér. Kap
ható a szerzőnél.

A tiszta jövedelem a háború rok- 
kantjainak, özvegyeinek és árváinak 
ajvára fordittatik. 2—3

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  4 2  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c so p o rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vaevármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Gerok Károly: A Kidron pataka. (Vers) — Mesterházy Sándor: Gondolj lelkedre. — Kapi Béla: A kötelesség 
útja. (Elbeszélés.) — Czipott Géza: Felelet két életbevágó kérdésre. — Kovács Sándor: Ének (Vers.) — Lábaink szöveinéke. — 
Tábori pósta. — Tanítók árváiért. — Húsvéti üzenet. — Világháború eseményei. — Ország-Világ. — Szerk. postája. — Persely.

A Kidron pataka.
GEROK KÁROLY.

Olajfák esti árnyain 
Mi zúg oly halkan végig ?
S a rét holdfényes tájain 
Mint az ezüst, mi fénylik ?
Majd a homályban 
Suttogásban
Zokog mint egy jajszava,
Majd meg fényben 
Nőni vélem :
Ez a Kidron pataka.

Kidron tán gondolsz a múltra ? 
Suttogsz múlt fájdalmiról ?
S látod Dávid mint megy újra 
Szökve Sión halmiról ?
Megy hallgatva,
Meghajolva,
E lélekben megtörött,
S koronátlan 
Halad által
Árkodon gúnyok között.

„A múlttal nem törődöm én,
De panaszlok uj ja j jé r ’ I 
Egy király tűn most én elém 
Ki Gecsemánébe té r ;
Tisztábbat még 
A mindenség 
Soha nem látott nála,
Oly kitűnő 
E halvány fő,
S  egész pokol tört rája.

Látom gyötrődni egyedül 
A három férfi mellett,
S  látom, amint arcára  dűl,
S eltűr annyi k e se rv e t ;
A mint búsult,
S a földre hullt,
S hallom a mint esengett I 
Abba, atyám,
Tekints reám,
S távolitsd el e kelyhet I

S most a martirképét hordják 
Ezerszeres habjaim,
És zokogva őt gyászolják 
Megindulva jajjain ;
Ezért csörög
És ezért nyög
Oly panasszal a folyóin,
S ezért dagad 
Benne a hab,
Mintha égő lázba von' I

Mindig ott szeretnék lenni 
Az ő szenvedő helyén,
S mégis tovább kell sietni, 
Mert hajt egy bús érzemény, 
Hogy serkentsem 
S fölrebbentsem 
Ez éjjel mind a nép e t :  
Ébredjetek I 
Segítsetek I
Mert a pokol fölébredt I“

Kidron, fájdalom folyója, 
Láttad szenvedéseit ,
Légy te annak hordozója 
Mind a világ végéig ;
Kit tisztelnek

Angyal sergek,
Láttad porba omlani,
Kiki rem eg 
Ha ő fed meg —
Mint a nyárfa lombjai I

Mint egy király, oly dicsőn áll, 
S  a fensége úgy hat rám —
A m.int a hab s a szél eláll 
A Genezáret taván ;
Halk zúgással 
Suttogással
A Jo rdán  ily hangot ad : 
Hallgassátok,
Imádjátok
Őt, szerető  f iam a t :

De a ki a Jordán  terén 
Mint p r ó f é t a  megjelen,
S a ki mint k i r á l y  tűn elém 
Ott a Genezáreten —
Mint f ő p a p  jő,
S úgy végzi ö 
A keresztfán munkáját,
S mint onta vért 
J u h a i é r t :
Lásd az Isten bárányát I

Azért áldott légy mindenkor 
Kidron, királyi patak,
Ki az Urat láttad egykor.
A mint keresztre halad ;
S a mig fentröl 
Olajhegyről 
Lefutnak a habjaid, 
Tanúsítsad,
Bizonyítsad 
A hű pásztor kínjait.
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Ha tavaszrózsák közt folynak 
Ezüstszínű habjaid,
Vagy viharban ha kicsapnak 
Tajtékzó hullámaid,
Panaszolkodj,
És úgy zokogj 
A nagy mester keservén,
Ki szenvede 
S úgy küzköde 
Vérrel, a Gecsemánén.

Kidron, fájdalom folyója,
Te édesvizü Kidron,
Légy vándor vigasztalója,
Ha megpihen partidon ;
Oh, mosd el azt,
Mi bút fakaszt,
Mi fáj, s fold porába vet,
S bűneinkért 
Béke jelként 
Hozz egy olajlevelet.

OZÉKUS LÁSZLÓ.

Gondolj lelkedre!
I r ta : Mesterházy Sándor.

„A lélek drágább hogy- 
nem az eledel és a test 
hogy nem az öltözet.“ 
(Lukács 12, 23.)

Mikor az Úr Jézus ott a Szent- 
töldön járt gyakran látta azt, misze
rint sokan felettébb aggódtak a test
nek élete, eledele, ruházata miatt és 
ennek következtében megfeledkeztek 
a lélekről. Azért Ő, a lelkek Megvál
tója figyelmeztette az embereket arra, 
hogy: „a lélek drágább hogynem az 
eledel és a test hogynem az öltözet.“ 
Figyelmüket, gondolatjukat maradan
dóbbakra, a lélek kincseire irányitá 
és megparancsolta nekik: „Keressé
tek először az Istennek országát és 
annak igazságát és mind azok meg
adatnak néktek.“ (Máté 6, 33)

Manapság is sokan vannak, kik a 
test mellett megfeledkeznek a lélek
ről, a test eledele mellett a léleknek 
eledeléről, a test gazdagsága mellett 
a léleknek gazdagságáról, a test 
öröme mellett a léleknek öröméről.

A testnek ezen szolgái közül ke
rülnek ki azok, kik megvonják áldo
zataikat az oltártól, kik képesek meg
károsítani a küzdő hazát, megrövi
díteni a rokont, a honfitársat s a 
hitsorsot és akik vakmerők megcsalni 
saját lelkűket, eltaszítani maguktól 
az üdösséget.

Balgatag emberek ezek. Tévutakon, 
veszedelmes szirtek között járnák ők. 
Nyereséget várnak és veszteség lesz 
részük. Hiszen megmondá Jézus: 
„Mert mit használ valakinek, ha mind 
e világot megnyeri is, ha az ö lelke 
megbüntettetik.“ (Máté 16, 26.)

A Krisztusnak igaz hive nem is 
téveszti ám sohasem szemei elől,

hogy a lélek drágább a testnél. Nem
csak a test mindennapi kenyeréért, 
de a lélek eledeléért is imádkozik. 
Nemcsak a test javaiért munkálkodik, 
de mindenek felett a lélek kincseiért, 
melyeket sem a rozsda, sem a moly 
meg nem emészt a lopok ki nem 
ásnak és el nem lopnak. Gondosko
dik szeretteinek nemcsak testi, ha
nem lelki életéről. Aggódik a harc
téren küzdő kedveseinek testi épsége, 
testi élete miatt, de aggódik azok 
lelki tisztasága miatt is. És nemcsak 
azért imádkozik Istenhez, hogy azok 
életben maradjanak és épségben ha
zatérhessenek, hanem azért is, hogy 
azok lelki tisztasággal ékeskedjenek.

Te is gondolj lelkedre 1 Gondolj 
lelked boldogságára, üdvére 1 Gondolj 
a lelkedért való imádkozásra és a 
lelkedért való szent munkára! Ne 
csak testedet tápláld a mindennapi 
kenyérrel, de lelkedet is az Isten 
Igéjével. Ne csak testedet lássad el 
megfelelő ruhával, de oltsd fel lelked 
ünnepi ruháját is : a hitet, a reményt, 
és a szeretetet I Ne félj, ha így cse
lekszel, semmiképpen sem leszel sze
gényebb azoknál, kik csak a testie
kért fáradnak 1 Sőt ellenkezőleg azok
nál sokkal gazdagabb leszel, mert 
igy reményelheted igazán, hogy mind 
azok, — tudni illik, — a testi jók is 
megadatnak neked.

A kötelesség  útja.
Elbeszélés. I r ta : Kapj Béla.

Második fejezet.

A szülői ház.
Folyt. 3.

Csend fekszik a kis szobára. A fiú 
körülj ártatja tekintetét s figyelve nézi, 
hogyan cseppenik a zöldfutóka vas
tag, húsos száráról egyik vízcsepp a 
másik után a foszlányosra kopott 
szőnyegre. A férfi is észreveszi s fel
emeli sovány, csontos ujját.

— Megbillent anyád kezében a kis 
kanna. Tégy csésze-alját a szőnyegre, 
mert átnedvesedik.

Mig a fiú a pohárszékes szekrény
nél zörög, az apa tovább beszél.

— A kötelesség az első, mindig 
az a legelső 1 Aki megszokja, hogy 
egész életében a kötelességét teljesíti, 
az mindig emelt fejjel állhat meg 
embertársai előtt. Még akkor is, ha 
nem tudott mindenben egész ember 
maradni. Megnyugtatja az a tudat, 
hogy egész ember akart lenni. A 
múlttal már végeztünk. Azon semmi
féle emberi erő nem tud változtatni. 
Hanem a jövő még előtted áll. Nézd,

fiam, olyan gyenge vagyok, hogy 
este nem tudom, kinyítom-e reggel 
szememet. Halálos fáradság fekszik 
szempilláimra, szinte érzem, ólom
súllyal nehezednek tagjaim az ágy 
párnáira. Fiam, nem tudok nyugod
tan meghalni addig, mig meg nem 
ígéred, hogy akárhova kerülj, min
denütt megfelelsz kötelességednek. 
Nem dobod le lelkedről a nehéz ke
resztet, nem kerülgeted a tövises 
utakat, hanem mégy egyenesen, áll
hatatosan a kitűzött cél felé.

A fiú felemelkedik, remegő ajka 
szóra nyílik, de apja leinti.

— Ne ígérj semmit és ne tégy 
fogadást. Ha magadban, magadtól 
várod az erőt, úgy elbuktál, mielőtt 
a célt megláttad volna. De ha Isten
nel maradsz, akkor diadalmaskodsz. 
Én csak azt kérem: ígérd meg, hogy 
az Istennel maradsz 1 ígérd meg, hogy 
életed minden küzdelmében, minden 
kisértés között megkérdezed: mi az 
Isten akarata ? . . .

A fiú megragadja a feléje nyújtott 
kezet s ráhajtja égő homlokát.

— ígérem, édes apám, ígérem 1..
— Komoly elhatározással, férfias 

elszánással mondod ezt ?
— ígérem, édes apám, úgy élek 1
Mikor Julcsa asszony belép a szo

bába, szép csendesen egymás mellett 
üldögél apa és fiú s a jövendő re
ménységéről beszélget. A fehér füg- 
gönyös ablakon beszűrődik a déli 
verőfény s ezüstös csíkokat rajzol a 
falakra, az asztalra. Sok volt a be
széd, sok volt az izgalom. Az apa 
feje hátracsuklik a karosszék támlá
jára s szemét álomra fogja le a fá
radtság. Az anya alig szól valamit, 
csak némán, csöndesen nézi a fiát. 
Egyszerre, mintha egy sokszor fon
tolgatott kérdésre keresne feleletet, 
halkan megkérdezi:

— Mi volt a legnehezebb ? . . .
A fiú csak néz, úgy látszik nem 

érti. Az anya vár egy kissé, azután 
folytatja:

— A koplalás ?.. A nehéz gond ? 
A bizonytalanság ?

A fiú egy ideig csak állja, de azu
tán megremeg ajka s szeme könybe 
lábad:

— Mikor a két levél visszajött, az 
volt alegborzasztóbb, édes anyám. Nem 
aggasztott, hogy mit eszem, hol al
szom, hanem mikor megtudtam, hogy 
bezárult előttem a szülői ház, hogy nincs 
számomra menedék, hogy kihűlt, kihalt 
a szülői szív  melegsége, akkor egyszerre 
úgy éreztem, mintha egy nagy világ 
rettenetes robbanással belémerült vol
na az enyészet tengerébe.
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Az asszony a fejét rázza.
— Rosszúl gondoltad, apád is sze

retett, neki fájt a legjobban, hogy 
büntetni kellett. Hiszen láttad, miért 
büntetett?.. .  Hogy visszajöjj s a mi 
jó fiúnk maradj. Én pedig, én pedig 
mindig szerettelek s mindig imádkoz
tam érted.

Ráhajol az anyja kezére, úgy csókolja 
csöndes sírással hosszan, sokáig. Míg 
könnye csöndesen barázdálja arcát, 
hallgatagon azon gondolkodik, mi 
vonta vissza a szülőhajlékba és mi 
erősebb: apja szigorú szava vagy 
édesanyja könnytől fátyolos tekintete ?

Sárosy Endre másnap megint ágyba 
került. A fia visszatérése fölötti nagy 
öröm néhány napra felkorbácsolta 
életerejét, de utána annál gyengébb
nek érezte magát. Odakinn szürke 
felhőpalástba takarózott a nap s lassú 
permetezéssel megindult az esq. Ele
inte csak ritkásan szemezgetett, majd 
mind sűrűbben hullott, végül neki
keseredett s zuhogva ömlött. A szél 
az ablakot paskolta, s a sima üvegen 
össze-visszaszaladó csatornaágyak ke
letkeztek, melyek kövér cseppekben 
vezették le a vizet az ablak kőpár
kányára. Hideg kéz letörölte a szoba 
falának világító fehér foltjait s szürke 
homályba borult minden. A gyors 
időváltozás megdideregtette a beteg 
testet s valami észrevétlen keserűsé
get visz az ember leikébe.

A levélhordót várják, ebbe telik 
el a nap. Sárosy László belétette az 
újságokba, hogy egy diplomás tanító 
állást keres s elvállal minden tisztes
séges kenyérkereseti foglalkozást. 
Egyik nap múlt a másik után, már 
egy hónap óta otthon van még min
dig nem jön válasz az ajánlkozásra. 
Már mellette sompolyog a csüggedés. 
Elkedvetleníti az eredménytelenség. 
Egyszer ki is tört belőle a panasz : 
— hiába akar az ember dolgozni, 
nem kell a becsületes munkás I. .  . 
De apja letorkolja: — csak annak 
van joga panaszkodni, akinek még 
semmit sem nyújtott az élet! . . .  Aki 
a biztos kenyeret eldobta magától 
az tanuljon meg koplalni és várni I...

Ez volt hazatérte óta az első ke
mény szó. Fájt de használt. Belátta, 
hogy apjának igaza van. Azt is 
megértette, hogy a beteg ember nem

kimélgeti őt, hanem sokszor nyersen 
szemére veti hibáját. Az apja állapota 
különben hirtelen rosszabbra fordult. 
Heves láz lépett fel s a köhögés is 
jobban gyötörte. Egyik este félrebe
szélt s olyan különösen viselte magát, 
hogy az orvosért futottak. Mikor ki- 
kisérték, az orvos aggodalmasan in
gatta a fejét.

— Tüdejéből alig van egy ép 
darabka, és mégse az, hanem a szíve 
öli meg. Nem bírja ki a lázt. A jobb 
lába feje már is érzéketlen. Megpró
bálom a lázt csillapítani! . . .

Egész éjjel virrasztottak.
Folytatjuk .

Felelet két életbevágó 
kérdésre.

Közli: Czipott Géza.
I.

Miért kell olvasnunk a bibliát?
(Folytatás.)

5. Mert a biblia világosítja meg 
egyedül a sokszor sötétben tapogatodzó 
ember lelkét. „A te beszéded meg
nyilatkozása viliágosságot ad és ok
tatja az együgyüeket.“ (119. Zsolt. 
130.) „Igazak az én számnak minden 
beszédei, semmi sincsen ezekben 
hamis vagy elfordult dolog. Mind 
azok egyenesek az értelmesnek és 
igazak azoknak, kik megnyerhetik a 
tudományt. Vegyétek az én tanításo
mat és nem a pénzt, és a tudományt 
inkább, hogy nem mint a választott 
aranyat. Mert jobb a bölcsesség a 
drága köveknél.“ (Példabeszédek 8, 
8 — 11.) „Én vagyok az út, az igaz
ság és az élet.“ (János 14. 6.) „Bol 
dogok akik éhezik és szomjuhozzák 
az igazságot: mert ők megelégittet- 
nek.“ (Máté 5. 6.)

6. Mert a bibliának szorgalmas 
olvasása és megtartása képes megóvni 
bennünk a bűnbeeséstől. Mi módon 
őrizheti meg szintén az ifjú az ő utát, 
ha nem a te beszédednek megtartása 
által. Szivembe rejtettem a te beszé
dedet, hogy ne vétkezzem ellened.“

'*(119 Zsolt. 9. 11.) „Az emberek cse
lekedeteinél a te ajkad igéjével vi
gyáztam az erőszakosnak ösvényeire.“ 
(17. Zsolt. 9. 11.) „Boldogok, akik

hallgatják az Istennek beszédét és 
megtartják azt.“ (Luk. 11. 28.)

7. Mert a biblia minden időben 
megvigasztal, felmagasztal. „Ha az 
Úr nem lett volna segítségül né
kem: már már ott lakoznék lelkem 
a csendességben. Mikor megsokasod
tak bennem az én aggódásaim : a te 
vigasztalásaid megvidámították az én 
ielkemet,* (94. Zsolt. 17.) „Ének 
volt rám nézve minden parancsolatod 
bujdosásomnak hajlékában. Ha nem 
a te törvényed lett volna az én gyö
nyörűségem, akkor elvesztem volna 
az én nyomorúságomba.“ (Zsolt. 119, 
54. 92.) „Még ha a halál árnyékának 
a völgyében járok is, nem félek a 
gonosztól, mert te velem vagy; a te 
vessződ és botod, azok vígasztalnak 
engem.“ (Zsolt. 23. 4.)

8. Mert a biblia az örökélet remé
nyével megdicsöit bennünket a halál
ban. „A halandó embernek napjai 
hasonlatosak a fűhöz és mint a me
zőnek virága úgy virul és mikor a 
szél általmegyen rajta : nem lesz többé 
és nem ismeri többé az ő helye.“ 
(103. Zsolt. 15—16.) „Ha annak a 
lelke lakik bennetek, aki feltámasz
totta Krisztus Jézust a halálból meg
eleveníti a ti halandó testeiteket is 
az ő, ti bennetek lakozó lelke által.“ 
(Róm. 8. 11.) „Mert úgy szerette 
Isten e világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.“ (János 3—16.) Légy hív 
azért mindhalálig és neked adom az 
élet koronáját.“ (Jel. II. 10.)

9. Olvasnunk kell a bibliát, mert 
a szent könyvnek megvetése máskép 
az Istent Ítéletre szólítja ellenünk. 
„Mert valaki szégyel engem és az 
én beszédemet, az embernek Fia is 
szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő 
dicsőségével és az Atyáéval és a 
szent angyalokéval,“ (Luk. 9. 26.) 
„Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, 
aki szól, mert ha azok meg nem 
menekültek, akik a földön szólót 
megvetették, sokkal kevésbbé, mi, 
ha elfordulunk attól, aki a mennyek
ből vagyon, kinek szava akkor meg
rendítette a földet, most pedig ígé
retet tesz, mondván: Még egyszer 
megrázom nemcsak a földet, han^m 
az eget is. Annakokáért mozdíthatat-

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 kitiinő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
forduljanak a mozgalom keidéi tanácsért a

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját ssékháiában.) 71
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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lan országot nyervén, legyünk hála- 
datosak, melynél fogva szolgáljunk 
az Istennek tetsző módon kegyes
séggel és félelemmel.® (Zsid. lev. 
22, 25—28.)

II
Lássuk már most röviden, hogyan 

kell a bibliát olvasnunk?
1. Istenfélelemmel. „Az Urnák fé

lelme teje a bölcsességnek; a böl- 
csessséget és erkölcsi tanítást a bo
londok megutálják.“ (Példb. 1. 7.)

2. Kitartásán, álhatatosan. „El ne 
távozzék e törvénynek könyve a te 
szádtól, hanem gondolkodjál arról 
éjjel és nappal, hogy vigyázz és 
mindenütt úgy cselededjél, amint írva 
van abban, mert akkor leszel jó 
szerencsés a te utaidon és akkor 
boldogulsz.“ (Jozsué 1. 8.)

3. Szelídséggel. Mint most született 
csecsemők, a tiszta hamisitatlan tej 
után vágyakozzatok, hogy azon nö
vekedjetek.“ (1. Péter 2. 2.) „Szelíd
séggel fogadjátok a beoltott igét, 
amely megtarthatja a ti leikeiteket.“ 
(Jak. 2. 21.)

4. Teljes szívvel, lélekkel. És ez 
igék, amelyeket e mai napon paran
csolok néked, legyenek a te szíved
ben.“ (V. Mózes 6. 6.) „Végy csak 
oktatást az ő szájából és vésd szí
vedbe az ő beszédeit.“ (Jób 22. 22.) 
„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti 
bennetek gazdagon, minden bölcses
ségben ; tanítván, intvén egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki éne
kekkel, hálával zengedezvén a ti szi
vetekben az Urnák.“ (Kol. 3. 16.) 
„Az igének pedig megtartói legyetek.“ 
(Jak. 1. 22.)
„ Olvasd korán — azért — e szent írást, 
Vágyad, reményed benne lásd. .. 
Olvasd buzgón s akkor tedd le,
Ha leszállt sírod éjjele;
S  hoqy életed boldog legyen,
Kezdd, végezd ezzel, úgy legyen /“

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Mert azért jött az embernek Fija, 

hogy megkeresse és megtartsa, a mi 
elveszett vala.

Lukács ev. 19, 10.

Sionért nem hallgatok és Jeruzsá
lemért nem nyugszom, mig földerül, 
mint fényesség az Ö igazsaga és sza
badulása, mint a fáklya tündököl. És 
meglátják a népek igazságodat és 
minden királyok dicsőségedet és uj 
nevet adnak neked, melyet az Úr ' 
szája határoz meg. És leszesz dicső

ség koronája az Úr kezében és királyi 
fejdísz Istened kezében.

Ezsaiás könyve 62, 1—3.

Nagy áron vétettetek, ne legyetek 
embereknek szolgáik Minden ember, 
a mibe hivattatott, Atyámfiái, abban 
maradjon meg Isten előtt.

I. Kor. 7, 23-24.

Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja 
az Úr, hozzám térj vissza és ha el
távolítod a te utálatosságaidat előlem 
és nem ingadozol; És igy esküszöl: 
Él az Úr! hűségben, egyességben és 
igazságban: akkor ö benne áldják 
majd magokat a nemzetek és benne 
dicsekszenek. Mert ezt mondja az Úr 
Júda és Jeruzsálem férfiainak: Szánt
satok magatoknak uj ugart es ne 
vessetek tövisek közé.

Jeremiás könyve. 7, 1—3.

Ezt pedig magától nem mondá: 
hanem mivelhogy abban az esztendő
ben főpap vala, jövendőt monda, hogy 
Jézus a népért meghalna. Nem csak 
azért a népért hanem hogy az Isten
nek elszélledett fijait is egybe gyűjtene.

János ov. 11, 51—52.

Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék 
a bölcs az ö bölcseségével, az erős 
se dicsekedjék az erejével, a gazdag 
se dicsekedjék a gazdaságával; Ha
nem azzal dicsekedjék, a ki dicseke
dik. hogy értelmes és ismer engem, 
hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, 
ítéletet és igazságot gyakorolok e 
földön; mert ezekben telik kedvem, 
azt mondja az Úr.

Jeremiás könyve. 9, 23—24.

Látják ezt majd a szenvedők és 
örülnek; ti Istent keresők, elevened
jék a ti szívetek! Zsolt könyve. 69, 33.

Tábori posta.
Édes fiam,

mintha csak múltkori levelemet 
igazolná az osztályrészül jutó sors, 
hiába várunk tőled Írást, nem hoz a 
posta semmitse. Múltkor türelemre 
intettelek, most meg arra került sor, 
hogy magunkon gyakoroljuk a türel
mes várakozás erényét. Bizony nehéz 
türelmesen várni, mikor minden ideg
szálunk úgy feszül, mint zengő he
gedűn a pattanásig feszített húr. Hi
ába parancsolunk magunknak szelí
den vagy keményebben, a türelem 
nem tőlünk függő valami. Ezzel is 
úgy vagyunk, mint minden emberi 
erénnyel, ez is a vallásos érzésből, 
az Istenbe vetett bizodalomból táplál-

! kozik. Ha türelmetlen vagy s a bizony
talanság rád borul, mint szürke köd 
a haldokló természetre, nézz ég felé, 
s lásd meg felhők felett az Istent. 
Ő intézi sorsodat, ő vezeti jövendő
det. Bőség szarujából hullat számodra 
virágot, tövist, babérágat, szenvedés 
keresztet. Nem a ma érdeke szerint 
cselekszik, hanem lelked üdvösségét 
munkálja mindennel. Hát miért nem 
tudsz várni ? Miért vagy türelmetlen, 
miért sietteted azt. aminek idejét Isten 
bölcsessége és szeretete állapítja meg? 
Tanulj meg várni, tanulj meg tűrni. 
Krisztus mondja: „a ti béketüréstek 
által bírjátok a ti lelketeket (Luk. 21, 
19.“ Az apóstól pedig igy szól: 
„a béketürés által az Ígéret örökösei 
vagyunk (Zsid. lev. 6, 12).“ Kicsiny 
dolgoknak is nagy céljuk van. 
Egy levél elmaradás, néhány heti 
bizonytalanság is parányi rész az Is
ten lélek-nevelési munkájából. Nem 
érzed-e, hogy ezeken a sötét napokon 
világosabban látod őt? Lever a csa
lódás, de hozzá emel a reménység. 
Gondodat lesimitja lelkedről a hit s 
azt mondod: nem hagy el az Isten I 
kedveseimet is megőrzi az Isten I. . .  
Azért csak várj, várj türelmesen. 
Hogy pedig lelkedet bele ne veszítsd 
a várakozás hitegető, nagy, kék ta
vába, melynek kavicsos partjain oly 
sok ember hajótörést szenved, imád
kozzál mindennap. Minél nehezebb 
várakozásod, annál buzgóbban imád
kozzál. Türelmet, békességet, bizo
dalmát csak ez adhat neked. így tet
tem én is. És látod, fiam, türelmesen 
lesem a holnapot s várva várom, mi
kor hoz híradást- felőled a posta. De 
azt az egyet elárulom : levelemet nem
csak neked, hanem magamnak is Ír
tam. Búcsuzásomhoz még csak azt 
fűzöm, hogy jól vagyunk s számodra 
is erőt, egészséget, megtartást kérünk 
a jó Istentől. Szerető

édesapád.

Ének.
Hatalmas Isten, tö r t  szívemmel 
Színed előtt leborulok.
Tekints rám szánva és emelj fel, 
Önts mély sebem re balzsamot I 
Ne vess el szent orcád elől, 
M egmentésemre j ö j j !

Mint rejtekét az üldözött vad, 
Akkép kereslek óh Uraml 
Hitem elhagyott tüzként hamvad 
A kétségek forgóiban.
Vigaszt, reményt nem lel szívem, 
Én édes Is tenem !
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Kietlen pusztaságban járok, 
Napom világa kialudt;
Lelkemre bánat é je  szállott,
Ha elhagyod, örvénybe jut.
Te gyújts előtte fényt, Atyám,
E sö té t éjszakán I

Óh halld meg esdő könyörgésem, 
Gyógyisd epedö lelkemet!
Ha büntörlö szerelmed érzem, 
Megújulok, föléledek.
Ne vond el tőlem szent karod, 
Hiszen tied vagyok I

Vezérelj vissza ösvényedre,
Hogy neked éljek Istenem.
Múló hivság bűnös szerelme 
Ne győzzön többé lelkemenl 
Veled járjak, folyton veled,
Te vezess engemet!

KOVÁOS SÁNDOR. 
Kovács Sándor : Kis Énekeskönyv. 62.

Tanítók árváiért!
Ahol a szív kész az adakozásra, 

ott a kéz nem fárad bele a jótékony
ságba. Csak az sokalja meg a szere
tet kezének zörgetését, aki szive zárt 
ajtaja mögött elzárkózik s önmagá
nak él. Az érző lelkű ember minden 
alkalmat megragad s kötelességét tel
jesíti. Lám, a mátyásfalvi gyülekezet 
buzgó tanítója körülhordozza a gyüj- 
tőivet a tanító árvák és özvegyek 
felsegítésére. Ugyanígy cselekesznek 
a tabiak, a mérgesiek. A túzgó han
tái gyülekezet nőegylete sem hallgat, 
eddigi áldozatkész kötelességteljesíté
séhez hozzáfűz még egy babérleve
let s 50 koronát küld árvák, özve
gyek könyezésének letörlésére. Ha 
még az adakozók névsorát is átte
kintjük, úgy nyugodtan mondhatjuk, 
hogy még nem fáradtak el a szivek, 
még ég a részvét lángja, még mele
gít és világít a szeretet tüze.

Hálával és köszönettel nyugtázzuk 
az elmúlt két héten át érkezett ado
mányokat :
Loykó Nándor Jenő ev. tan. gyűjt.

Mátyásfalván . . . .  74 — K
Hántai ev. nőegylet gyűjtése . 50'— „
Mihályi-i ev. gyülekezet mesedé

lutáni jövedelme . . . 32'— „
Mérgesi isk. gyér. gyűjt. . . 24-62 „
Tahi ev. egyházközség gyűjt. . 16'30 „
Gércei isk. gyér. gyűjtése . . 8.06 „
H. P. N. ....................................... 6 40 „
Mencshelyi ev. népisk. tan. gyűjt. 5'— , 
Pariaki István Pozsony . . 5'— ,
Kováts Sándor Lébény . . 4 — „
Mátis István Sopron . . 4'-— „
Demetrovics Józsefné Körmend . 3'— „
Kontár Károlyné Felsőszeli . 3 — »
Czügödy Jánosné Kőszegdoroszló 3'— ,
Ulreich Aladár Szombathely . 3'— „
Ozv Mógor Ferencné Magyargencs 2'— „
Takács György Tárnokréti . . 2'— ,

özv. Zongor Sándorné Edve . 2 — K
özv. Horváth Sámuelné Gérce . 2 '— „
özv. Genes Péterne Pozsony . 2 '— ,
Tóth József (Kövecses) Lébény 2 — „ 
Szij Mihály Lébény . . . 2 — ,
Kováts Mihály Lébény . . . 2-— „
Stinner József Lébény . . 2'— „
Schuster Károly Rákosszentmihály 1'40 „ 
Ódor Pál körjegyző Mencshely . 1 — „
Horváth Vi'ma Szentgotthárd . 1 — ,
Tóth Margit Budapest . . . 1'— „
Tóth Mihály (Emmer) Lébény . 1'— „
Kováts József Lébény . . 1 — ,
Buti Sándor , . . . 1 — ,
Erdős Pál , 1 -  „
özv. Boros Jánosné Ahaujszántó '50 „
özv. Csajka Dánielné „ . '50 „
Bak Sándor Szeged . . .  '50 ,
N. N Lébény . . . .  '50 „
Horváth Sándor Nagygeresd . '40 ,

A kiskőrösi ág. ev. elemi népiskola gyűj
tése a Tanitók özvegyei és árvái részére : Kis 
Flórián János 2 K, Záboji Béla tanító 1 50 K, 
Tanítójuk 1'21 K, Gájer Endre, Litanszki 
Zsuzsi 1 — 1 K, Fillérekből befolyt 98 f, Sol- 
tiné Z. Izabella tanítónő 84 f, Urbán Mihály 
tanitó 72 f, Lányi Guszti 62 f, Szabó Erzsé
bet, Balogh Róza 60—60 f, Gohér József, 
Zsolnai Zsófi, Rónai Lidi, Dúl Erzsi 50—50 f, 
Pecnyik Ilona Deák Ilona, Csoila Ilona 40—40 f, 
Fillérekből befolyt 36 f, Fillérekből összegyűlt 
34 f, Zalánffy Erzsébet tanítónő 32 f, Fillé
rekből befolyt 31 f, Tölgyszéki György, Da- 
rula Erzsi, Mihák Mári, Matúz Juli, Szlanka 
János, Opanszki Pál, Csengődi János, Hegedűs 
Sándor, László Ilona, Bajusznács Erzsi, Már
tinké Pál, Márkó János, Vicián Erzsébet, Sze- 
nohradszki Erzsi 30—30 f, Turan Anna, Pec
nyik Zsuzsi, Lehocki Hona, Földesi Vilmos, Luca 
Pál, Fazekas György, Kúti Erzsi, Szógyi 
Zsuzsi, Galambos Juli, Szőgyi Anna, Szógyi 
János, Huszár Béla, Vician János, Benedek 
Ilona, Madarász Etel, Pataki Ilona, Földesi 
Aranka, Lúca Anna, Bánszki János, Vicián 
Anna, Megó Zsuzsi, Szabó Erzsi, Hegedűs 
Erzsi, Hegedűs Zsuzsi, Pálinkás Erzsi, Szent- 
györgyi Erzsi, B. Kovács Mári, Dulai Anna, 
Kuruc Mari, Kutyifák Pál, Kúti János, Csányi 
János, Huszár János, Márkó András, Bajusz
nács Mihály. Bajusznács János, Dulai János, 
Kis István, Oroszi Pál, Rideg Pál, Fazekas 
Pál, Markó István, Cseh Julis, Cseh Ilona, 
Trsztyinszki Ilona, Lengyel György, Kollár 
István, Tagai János, Kelemen János, Turan 
Zsúzsi, Meskó Erzsi, Kirtyan Zsuzsi, Veszeti 
Erzsi, Mohut Ilona, Lúca Erzsi, Korskó Ilona, 
Zsarnócai János, Kutyifák Ilona, Kelemen Ilona, 
Turan Zsuzi, Veiszhanpt Zsuzsi, Lúca János, 
Pék Mihály, Csengődi János, Oponszki Mári, 
Szentgyörgyi Mári, Polerecki Mihály, Kollár 
István, Szenohradszki György, Rohoska Pál, 
Veiszhanpt Zsuzsi, Kriskó Éva, Török Judi, 
Cseh Erzsi, Túrák István. Váradi Sándor, Wag
ner Vidor 20—20 f, Köhler József 16 f, Ri
deg Mári, Ba Mári, Szabó Erzsi, Zelf Ilona, 
Nánási Imre, Torgyik Ilona, Lúca Erzsi, Fló
rian Zsuzsi, Szentgyörgyi János, Opanszki 
Mihály, Tupi Zilla, Zsolnai Mári, Péntek Ilona, 
Mihák Ilona, Lonyánszki Ilona, Kuruc Mári, 
Fülöp Ezus, Kudron János, Baranyai Zsuzsi, 
Mihák János, Losonci Pál, Péntek Pál, Opanszki 
Pál, Barkóéi Pál, Gyurian István, Pálenkás 
János, Szenohradszki Mári, Lasztovica Ilona, 
Turcsan Zsuzsi, Kecskés Ilona, Sztruhár Erzsi, 
Földesi Aranka, Lúca Anna, Pohankovics Erzsi, 
Pszota Sándor, Losonci Pál, Szőgyi (Anna) 
Mári, Turcsan Zsuzsi, Haskó Ilona, Kuruc 
György, Hegyi Ilona, Kelemen Ilona, Martinka 
Zsuzsi, Vician János, Bánszki, János, Ba Pál, 
Jancsovics István, Klászkó Pál, Ondriska Já- 

1 nos, Szentgyörgyi János, Szabó Pál, Grecs

József, Turan István, Torgyik Zsuzsi, Ambrus 
Zsuzsi, Gombór Zsuzsi, Flórián Erzsi, Dedák 
Zsuzsi, Benyik Zsuzsi, Polarecki Mári, Ambrus 
Mári, Feldinszki Ilona, Molnár Béla, Bózsik 
András, T. Zsámboki István, Suba György, 
Szlánka Mári, Szentgyörgyi Ilona, Kutyifák 
Anna, Szednák Erzsi, Jancsovics Erzsi, Pálfi 
Erzsi, Bajusznács Zsuzsi, Dórin Ilona, Kud
ron Mári, Kelemen Zsuzsi, Kovács Boris, 
Mucsói Ilona, Pohonkovics Lenke, Rideg Ilona, 
Topák Ilona, Kis Ilona, Dórin Mári, Háskó 
Erzsi, Bajusznács György, Lúca András, Ne
mes András, Csányi István, Bózsik György, 
Oponszki Mári, Ócskái Ilona, Magyar Erzsi, 
Zsámboki Ilona, Dicsa Zsuzsi, Spák Erzsi, 
Túri Ferenc, Gyurica Ilona, Gyalog János, 
Pecnyik Mihály, Pecnyik András, Ambrus Sán
dor, Kuruc János, Gubacsi Ilona, Oponszki 
Zsuzsi, Oponszki Mári, Lasztovica Zsuzsi, 
Szentgyörgyi Mári, Kirtyon Ilona, Polerecki 
Erzsi, Kelemen Erzsi, Hlavács Judith. Hlavács 
Ilona, Ócskái Erzsi, Andriska Mári, Tóth Mi
hály, Lomjánszki Zsuzsi, Haskó Zsuzsi, Ku- 
csorka Jolán. Kucsorka Kata, Prepszent Erzsi, 
Kiss Ilona, Boldocki Erzsi, Szőri Erzsi, Ádám 
Otti 10—10 f, Jarjabka Mári 8 f, Márkó Já
nos, Hlabik Ilona, Polerecki István, Domonyi 
Ilona 6 — 6 f. Összesen 48 14 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ......................... 656813 K
Mostani gyűjtésűnk . . 27018 K
Eddig befolyt . . . 6838 31 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

H ú s v é ti  ü zen e t.
Ünneplésre készül minden lélek. 

És minden lélek ünnepi készülődését 
megnehezíti az a tomboló zivatar, 
mely romokba dönt körülöttünk min
dent. Közeledik a második husvét, 
mit ismét fegyverben tölt a félvilág. 
Testvéreink, fiaink kinn vannak a 
harctéren. Templomunk kicsiny ha
rangja hiába csendül, az ő fülük nem 
hallja. Szeretett lelkipásztoruk hiába 
hirdeti az igét, az ő lelkűk nem fo
gadhatja be. Szomorú, gyászos hus- 
vétja lesz ismét a világnak.

Egyet azonban megtehetünk s egyet 
meg kell tennünk. Küldjünk a harc
térre, a kórházakba ünnepi üzenetet. 
Vigye hitül a keresztyén ünnep örök
kévaló üzenetét, de egyszersmind azt 
az üzenetet is, hogy az itthoniak sze- 
retete nem halványul, hanem él és 
munkálkodik.

Megindított mozgalmunk a múlt 
héten is erősödött. Kiadott ünnepi 
üdvözletünket a következők rendelték 
meg:

Saját rendelkezésre:
A pesti ág. hitv. ev. magyar egyh. Deák

téri leik. köre Budapest 1000 ; Ev. leik. hiv. 
Iharosberény 200; Ev. nöegylet Nagyalá- 
sony, Ev. leik. hiv. Tolnanémedi, Ev. nő- 
egylet Felsőszakony, Dr. Berzsenyi Jenő 

! Kemenessömjén 100—100; Dr. Frint Sán-
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dór, Frint Lajos ev. leik. Arad, Pálmai 
Lajos ev leik. Győr, Ev. leik. hiv. Nagy- 
barátfalu, Tömből Béla gyalogos, Ev. leik. 
hiv. Battyánd, Varga Márton ev. kér. leik. 
Tokaj, Ev. nőegylet Nagygyimót Ev. leik. 
hiv. Kölesd, Dr Takáts József Bük, Ev. 
egyházközség Pórládony, Ev. nőegylet Hánta 
60—50 ; Ev. nőegylet Hegyfalu 30 ; Ev. leik. 
hiv. Csabdi 27; Ev. leik hiv. Zalagalsa, 
Balikó Lajos ev. leik. Kőszeg 25—25; Ná- 
nik Péter ev. tanító Tapolczafő, Ev. tanítói 
hiv. Kemenesmihályfa, Ev. leik. hiv. Resica- 
bánya 20—20 ; Kecskés Jánosné Nagygyi
mót 10, Letenyei István, Letenyei János 
5—5; Thern László Igló 3 példány. 

Szabad rendelkezésre:
Harangszó, Szerda esti gyűl. 500—500; 

Protest, nőegylet Szombathely 200; Vidos 
Józsefné Kemenesmihályfa 150; Demetro- 
vics Józsefné Körmend, Ev. leik. hiv. Vár
palota, id Györgyi Sándorné Meszlen, Schä
den Gusztávné Rábaszentandrás 100—100; 
Ev. gyámintézeti nőegylet Resicabánya 80 ; 
N. N. Igló, Szabó Péterné Rábaszenttamás, 
Czügödi Jánosné Kőszegdoroszló. Kutschi 
Andrásné Kőszegdoroszló, Kolman Istvánná 
Kőszegdoroszló, özv. Kovács Jánosné Kő
szegdoroszló, Héra Jánosné Czák, özv. 
Szabó Lászlóné Szabadka, Ev. egyházköz
ség Pórládony, Felsőleány isk. belmissziói 
egylet Kőszeg, ifj Györgyi Sándorné Mesz
len, özv. Balog Sándorné Meszlen, Lenkey 
János Budapest, Geduly Elekné Budapest, 
Erhart József Baltavár 50—50; Letenyei 
Lidi Czák, Ev. nőegylet Nagygyimót 40—40; 
Madarász György Csécsény, ifj. Máté Gé- 
záné Gércze, Cseledi Sándorné Gércze 
25—25; Takács Istvánná Hegyfalu, Takács 
Józsefné Hegyfalu 10—10 példány. 

Pénzadomány:
Limp Istvánná és Limp Juliska Ménfő 

5-55 K, Ev. nőegylet Nagygeresd 5 K, Kirn- 
bauer Lajos áll. f. Gyanafalva 3 80 K, özv. 
Tomka Károlvné Pozsony 2 80 K, Franko- 
vics Mariska Zalaszentgrót 2-50 K, ifj. Buja 
Gy.-né Tárnokréti, özv. Pap Józsefné Győr, 
Kováts Kálmán Lébény, Vajda Károlyné 
Ménfő 2—2 K, ifj Tima Józsefné Borgáta 
1'50 K, Kákay Mihály Pestszentlőrincz 140 
K, özv. Salakta Istvánná Ménfő, Bokor Já 
nosné Hegyfalu, Hollóst Józsefné Hegyfalu, 
Bódogh Jánosné Kőszeg, Salicz Ferenczné 
Beled 1—1 K, N. N. Szenlivánfa 90 f, Kar- 
say Hona Beled 50 f, id. Varga József 
Répcejánosfa, Varga István Répcejánosfa 
40-40  fillér.

A világháború eseményei.
A francia földön megindult óriási 

küzdelem lassabban fejlődik, mint 
eleinte hittük. Nem csoda, itt úgy 
látszik a világháború végeredményé
ről van szó. Összeszedi erejét mind 
a két fél. Jól meggondol minden lé
pést ez is, az is. Döntő ütközetre 
készül úgy a német, mint a francia. 
Azért ne csodálkozzunk azon, hogy 
a mostani harctér eseményei vonta
tottabban haladnak a végkifejlet felé, 
mint szeretnők. A lefolyt hét is alig 
mutat más képet, mint a megelőző.
A németek biztos számítással, nagy 
erővel támadtak ; a franciák hősies el 
szántsággal védekeztek; szövetsége- 1

seik igyekeztek hatalmas ellenségük 
erejét megosztani. Úgy látszik azon
ban, a németekkel szemben hiában 
van minden elszántság, hiában van 
az antantbeliek minden közreműkö
dése : a németek erejét megtörni 
nem tudják.

A francia harctér.
Közel négy hét telt el azóta, hogy 

a németek megkezdték támadásu
kat Verdun ellen. Az a küzdelem, 
amely itt megindult a világtörténe
lem mind fontosabbá váló véres tu- 
sája. A nevezetes várcsoport körül 
a németek már megvetették lábukat, 
ami azt jelenti, hogy onnan őket ki
verni nem lehet s előbb-utóbb teljes 
győzelemmel fejezik be a világhá
ború e legfontosabb küzdelmét. Négy
öt hét ilyen harcnál nem sok. Türe
lemmel s mégis lelkesült hangulat
ban várjuk a folytatását.

A harcok főszintere most a Maas 
keleti és nyugati partja. A franciák 
minden áron vissza akarták szerezni 
Vaux falut, de nem sikerült. Ép oly 
eredménytelen volt a küzdelmük 
Donaumont-erősségért. A Woevre- 
sikon sem mentek semmire. A Mort- 
Homme-erdő is a németek kezén 
maradt. Nem ártott nekik az a hu
szonhárom repülőgép sem, melyet a 
franciák ellenük küldöttek.

Másnap a németek egyik serege 
a Maas nyugati partjára került, s 
elfoglalta Avocourt közelében a fran
cia hadállásokat s 32 tisztet és 2500 
főnyi legénységet foglyul ejtett. A 
nyugati partvidék elfoglalása lehetővé 
feszi a páris-verduni vasút megszer
zését és Verdun körülzárását. Néhány 
nappal később a németek a Maas 
nyugati partján, Hancourttól nyugatra 
újabb hódítást tettek, a mi által a 
páris-verduni vasut-vonalat négy kilo
méterre megközelítették.

Az orosz harctér.
Az oroszok komolyabban veszik 

szövetségesi kötelességüket, mint az 
angolok, akik úgy segítenek a fran
ciákon, hogy Flandriában néhány 
repülőt küldenek a németek megron
tására. Az oroszok március 18-án 
két helyen is erős támadást intéztek 
a központi hatalmak ellen. Az egyik 
a németeknek, Hindenburg frontjá
nak szólt, a másik nekünk, a bessz- 
arábiai harcvonalrtak. Nem az ő hi
bájuk, hogy egyik sem sikerült Fenn 
északon, a Naroc-tó vidékén Hinden
burg óriási vereséget okozott az oro
szoknak. A csata után csak a tó két 
partján 9270 orosz holttestet szám- ' 
láltak meg, ami azt bizonyítja, hogy :

a megvert ellenség egyéb vesztesé
gét közel harmincezerre lehet tenni. 
Ez a Naroc-menti támadás tehát vaj
mi keveset könnyített a franciák hely
zetén. De nem volt sikere a bessza- 
rábiai támadásnak sem. A Dnyeszter 
mentén Uszcieszkótól déli irányban 
Zaleszcikihez vissza vontuk ugyan 
csapatainkat, de csak azért, hogy a 
további orosz támadás ellen biztosí
tottak legyenek.

A Hindenburg ellen intézett táma
dást az oroszok többször is megis
mételték. A Naroc-tó mindkét part
ján óriási tömegekkel rohanták meg 
a német hadállásokat. De csúfos ku
darccal végződött minden támadásuk. 
Halottjaik számát százezerre teszik.

Az orosz támadás nálunk is meg
ismétlődött. Sokat foglalkozott velünk 
a tüzérség Volhiniában épúgy, mint 
Galíciában. A gyalogság a Szlripánál 
és Oroszországban a Kormin patak
nál támadott, de a mieink mindenütt 
visszaverték.

Az olasz harctér.
Az olaszoknak a hét elején külö

nös támadó kedvük volt. Azonban 
támadásuk semmi sikerrel nem járt, 
sőt itt-ott jól megleckéztették őket. 
A mi csapataink a tolmeini hídfőnél 
visszaverték minden támadásukat, a 
Mrzli Vrh déli hegygerincén kiverték 
őket megerősített hadállásaikból és 
közel háromszáz foglyot ejtettek. A 
következő napokon az olaszok meg
ismételték támadásukat a tolmeini 
hídfőnél. Még jobban elverték őket 
s 925 katonájuk fogságba került. A 
Rombonon csapataink elfoglaltak egy 
megerősített állást. Itt 145 olaszt fog
tak el. A sok vereség és a rendkívül 
nagy veszteség arra indította az olasz 
hadvezetést, hogy a támadásokat 
abbahagyja. Svájci lapok szerint a 
négy napi olasz támadás sokkal több 
veszteséggel járt, mint az eddig foly
tatott támadások mind együtt véve.

Egyéb hírek.
Francia jelentés szerint a németek 

a Maastól keletre és nyugatra tűzzel 
árasztják el a franciák második vo
nalát. Verdun ég, ami annak a jele, 
hogy a németek a vár körül összébb
szorították a gyűrűt. Megkapó háttér 
az antantbelieknek márc. 27-iki pá
risi tanácskozásához. — A hivatalos 
jelentés szerint a Sztripa mentén 
Burkanovtól északkeletre hős hon- 
védeink nemcsak elhárították vitézül 
az oroszok támadását, hanem azu
tán rohamra indultak, behatoltak az 
ellenség árkaiba és széjjel rombolták 
azok védelmi műveiket.
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A z e g y h á z  k öréb ől,
Kegyes adományt kapott a Budapesti 

Női Gyámintézet nemessznű elnökétől, Dr. 
Kovácsy Sánciornétól, aki ezúttal ismét 500 
koronával gyarap tóttá az egyesület törzs
vagyonát. Isten áldása legyen az adakozón 
és az adományon.

A Tabitha-Nőegylet múlt heti orgona- 
hangversenyének a tiszta jövedelme 1160 
kor 50 fillér volt. A jótékonycélra a kö
vetkező felülfizetések történtek: Csörgits 
Lajosné 2 K, Döbrentey Irén 1 K, Dr. Hö
llischer Pálné 10 K, özv. Dürringer Jánosné 
5 K, Mayer Géza 5 K, Kéler Napoleon 15 K, 
Magyar Általános Takarékpénztár 40 K, 
özv. Koller Gyuláné 5 K, Polster Gyula 2 
K, Molnár V. Rózsi 4 K, Krisch Jenő 2 K, 
özv. Győry Vilmosné 2 K, Győry Lóránd 
2 K, Liedemann Rezsöné 3 K. A nemes 
cél érdekében hálás köszönet úgy az ado
mányért, mint az ügy lelkes felkarolásáért.

Szeretetadományok a tüdőbeteg ka
tonák részére. A budai evang ifjúsági 
egylet március 15 én tartott hazafias ünne
pélyén szeretetadományokat gyűjtött a tü 
dőbeteg katonák részére. E gyűjtés 83 ko
ronát eredményezett, mely összeg 100 ko
ronára kiegészítve a Hadsegélyző Hivatalhoz 
fog átutaltatni. Köszönet érte áldozatkész 
evang. híveinknek.

A váczi evang. tanulóifjúság máicius 
15-én szépen látogatott hazafias ünnepélyt 
tartott, melyen Benkóczy Dániel VIII. o. t 
tartott emlékbeszédet, az ifjúságból többen 
szavaltak és alkalmi színdarabokban szere
peltek.

A soproni alsó ev. egyházmegyében
a kárpáti feldúlt gyülekezetek segélyezésére 
az egyes gyülekezetek következő összege
ket adtak : Szilsárkány 119-36 K, Rábaszent- 
andrás 76 08 K, Farád 67 80 K, Nemeskér 
66 80 K, Nagvgeresd 20 K, Bük 20 K, Be
led 20 K, Vadosfa 10 K, Felsö-Szakony 10 
K. Összesen 410 04 korona. Isten áldása 
nyugodjék az áldozatkész, buzgó gyüleke
zeteken !

Az alsómesteri-i ev. iskolában 1916. 
márc. 15-én tartott hazafias ünnepély, Hor
váth Katica helyettes tanítónő vezetése 
alatt, nagy tetszést aratott. Ez alkalommal 
összejött, a vak katonák számára 15 K, a 
a tüdővészes katonák számára 18-02 K. 
összesen 33 02 korona.

Itthonról.
A hadsereg husvétja. A hadsereg fő 

parancsnoksaga elrendelte, hogy valameny 
nyi parancsnok tegye lehetővé a legény 
ségnek, hogy a húsvéti jgyónást elvégezze 
'-sapatrészek tábori lelkész híján a legkö 
zelebb levő csapathoz vagy intézethez fór 
dúlhatnak, esetleg kérhetik egy tábori lel 
kész beosztását.

Az öreg katonák. A most bevonult öreg 
katonákkal sok elnézéssel bánnak a kato
naságnál s figyelemmel vannak ősz hajukra 

nem egészen mozgékony tagjaikra. Bi- 
°nyságul közöljük ezt a napiparancsot, mit

ez alkalommal Hets Rudolf altábornagy, 
temesvári katonai parancsnok adott k i:

Most van a B. osztályú népfölkelők be
vonuló ideje. Ezek mind apák sőt nagyapák, 
akik nagyobbára sohasem voltak katonák. 
Szellemi rugékonyságukat és testi erejüket 
a hazáért és a csaladjukért folytatott sok 
évi nehéz munka és gond tetemesen apasz
totta. Legyen tehát a velük való bánásmód 
minden körülmények között előrehaladott 
koruknak megfelelően jóindulatú, igazságos; 
a durva bánásmód pedig sohase alkalmaz
tassák velük szemben.

Nagy tűz. Budapesten tűz támadt a Hun
gária Egyesület Gőzmalomban. A tűz oly 
gyorsan terjedt, hogy rövid negyedóra múlva 
már lángokban állott az óriás gyárépület 
nagyrésze. Teljesen elpusztult a 120 méter 
hosszú, háromemeletes raktárépület a benne 
lévő gépekkel és árukészlettel és a malom 
másik nagy épületét, valamint a szomszé
dos gyárépületet csak a legkétségbeesettebb 
erőfeszítés menthette meg a pusztulástól. 
A kárt több százezer koronára becsülik.

A n a g y v ilá g b ó l.
Protestáns istentisztelet katholikus 

templomban. A háború sok olyan dolgot 
hoz létre, a mit a békés időkben senki 
sem tartott lehetségesnek. A Brixener Dió- 
ecesanblatt közli a brixeni püspök rendele
tét, a mely szerint ez a főpap megengedi, 
hogy a háború alatt egyházmegyéjének 
katholikus templomaiban protestáns isten
tiszteletet is tarthassanak, ha a községben 
nincsen protestáns templom.

Franciaország és Anglia hadiköit- 
sége. R'bot pénzügyminiszter a francia 
kamarában a költségvetés tárgyalásakor 
kijelentette, hogy Franciaországnak naponta 
93 millió frank hadiköltsége van. Anglia 
kiadásai naponta 110 milliót tesznek ki és 
rövidesen 125 millióra fognak emelkedni.

Az Etna. Az Etna a kitörés fenyegető 
jeleit mutatja. Az 1910 ben keletkezett krá
ter nagy tüztömböket vet a levegőbe.

A fiatal munkásokat takarékosságra 
kényszerítik. Kessel vezérezredes, bran 
denburgi katonai főparancsnok nagyon é r
dekes rendeletet adott ki a fiatal munká
sok tékozlása ellen. E rendeletben a többi 
közt a következőket mondja:

A szokatlanul nagy munkakereslet fiatal 
munkásokat a pénznek oly módon való el- 
tékozlására csábította, a mely egészségük
nek és erkölcseiknek egyaránt káros. Ennél
fogva az ostromállapotról szóló törvény 
alapján Berlin város és Brandenburg tar
tomány területére ezennel elrendelem: 
Mindkét nemű fiatal munkások betöltött 
tizennyolcz évükig heti keresetükből nem 
kaphatnak kezükhöz többet tizennyolcz már
kánál s ezenkívül a 18 márkát meghaladó 
összegnek egyharmadánál. A munkakere
setnek ezt az összeget meghaladó része a 
munkaadó által öt nappal minden bérkifi- I 
zetés után a fiatal munkás nevére kiállí
tott takarékbetéti könyvecskével valamelyik 
nyilvános takarékpénztárnál beteendő azzal | 
az utasítással, hogy a fiatal munkás a be- !

i tett összeggel csak az illetékes községi 
elöljáróság beleegyezésével rendelkezhetik. 
A takarékbetéti könyvecskét a háború 
végéig az illető takarékpénztár kezeli.

A konstantinápolyi magyar kórház 
leégett. Konstantinápolyban a magyar Vö
rös Kereszt missziója számára berendezett 
kórház leégett.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol blbUa a házban n inos,
H iányzik o tt a  legfőbb kínos.
Tanyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  le l hajlékot.

április 2. vasárnap, Ján. 19, 16—27.
. 3. hétfő, Máthé 16, 21—28.
, 4. kedd, „ 20, 20-28.
„ 5. szerda, Gál. 5, 16—24.
, 6. csüt., „ 2, 16—21.
„ 7. péntek, „ 6, 11—18.
„ 8. szombat, Luk. 14, 25—35,

A H aran gszó  perselye.
A HAEANGSZÓ-nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 2 kor. 70 fillér.

Ev. leik. hiv. Szilsárkány 9 03 K, Papp 
Mária Zombor 3 70 K, özv. Hasza Istvánná 
Felsőszakony 3-60 K, Kirnbauer Lajos Gya- 
nafalva, Sümegi József csendőrörmester 
Lajtaujfalu 3—3 K, Sax Ferenc magánzó 
Győr 2-70 K, özv Rácz Mátyásné Sárvár 
2-40 K, Tarján Dániel Ostfiasszonyfa. Pon- 
gor Juliska Ostfiasszonyfa, Takács János 
katona Meszlen, Károvícs Lajos Meszlen, 
Horváth Irén Acsád, Király alekné Nagy- 
köcsk, ifj. Unger Jánosné Lébény 2—2 K, 
Schrikker László Győr, özv. Neubauer An- 
talné Budapest, László Mári Búza, özv. Ta
kács Samuné Répcelak 1-40—1 40 K, Hor
váth Mihályné Ostfiasszonyfa, Nagy Juli
ánná Ostfiasszonyfa, Németh Istvánná So- 
bor, Osvald Józsefné Ostfiasszonyfa, Nagy 
Károly kovácsmester Kemenesm., Szabó Sán
dor Felsőszakony, Endresz Dezső Tüskevár, 
Tóth József Lébény, Kováts Sándor Lébény, 
Döri Lajosné Lébény, özv. Kelemen Ist
vánná Ostfiasszonyfa, Kövecses János Győr, 
Vörös Imre Győr, Papp Károlyné és B. Nagy 
K. né Vönöczk, özv. Fischer Jánosné Misérd, 
Takács Jánosné Felsőszeli, Kontár Károlyné 
Felsőszeli, Szőcs Lajos Felsőszeli, özv. Bo
ros Jánosné Abaujszántőj Csajka Danielné 
Abaujszántó, özv. Kovács Jánosné Sobor, 
özv Sarkas Sándorné Hánta 1—1 K, Varga 
József Sajtoskál, Lazányi Samu Budapest 
60—60 f, ifj. Németh Lajos Lébény, Bak 
Sándor Szeged 50—50 f, Kelemen Sománé 
Szarvas, Kovács Ferencné Ászár, Barta- 
kovics Sándor Budapest, özv. Schöpf Gusz- 
távné Győr, Tóth János Sajtoskai, Ulreich 
Aladár Szombathely, ev. leik. hiv. Mencs- 
hely, Söléd Józsefné Újpest, N. N., Bolla 
Istvánná Pápa, Eőri János a harctérről, 
Bokor Károly Czeddömölk, Páli Antalné



24. HARANGSZÖ. Í916. április 2.

Vönöczk.Teke János Nemesládony 40—40 f, 
Büki Istvánná Beled 10 f.

Összesen: 81'63 K.

Vak katonák részére befolyt: Hántai 
ev. nőegylet 25 K, özv. Valkó Jánosné 
Szák 5 K, Endresz Dezső Tüskevár 4 K, 
Ulreich Aladár Szombathely, Schäden Gusz- 
távné Rábaszenttamás 3 —3 K, Németh Sán. 
dór a harctérről, Kiss Lajos, Döbrönte Fe- 
rencné, Mestery József, Nagy Istvánná, Sülé 
Péter Kemenesmagasi, Szakái F-né Tárnok
réti, Károvics Lajos Meszlen, Boros Aranka 
Felsőszakony, Asbóth Eszti Börcs, Asbóth 
Zsófi Börcs 2 —2 K, Vrecsics Vilma Szé- 
esényfa l -70 K, özv. Boros Jánosné Abauj
szántó, özv. Csajka Dánielné Abaujszántó, 
Kőszegi előfizető, ifj. Tima Józsefné Bor- 
gáta, Szecsődy István Kemenesmagasi, özv 
Görög Lajosné Balatonfüred, Babos Juliska 
Börcs 1—1 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Egyed Ernő Nemeshany 50 K, Károvics 
Lajos Meszlen, Szabó Péterné Rábaszent
tamás 2—2 K, Sebestyén János Konota- 
puszta 90 f.

Sebesült katonáknak: Horváth Lajos 
(Károly), Gyura Nagy Sándor, Horváth La
josné, Horváth (Kis) József Kemenesmagasi 
2—2 K, Szényi Bálintné Kemenesmagasi, 
Közi Kovács Jánosné S >bor 1—1 K, Mes- 
terházy Józsefné Kemenesmagasi 20 f.

Hadi árváknak: Egyed Ernő Nemeshany 
50 K, Király Antal a harctérről 10 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Többek adakozása Somloszöiös 17 60 K.

Kárpáti ev. iskoláknak: Hántai ev. 
nőegylet 26 K.

Kárpáti ev. templomoknak : Károvics 
Lajos Meszlen 4 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

M. L.*né T.-faivá. A szabadságolásokra 
vonatkozólag, a honvédelemügyi miniszter 
így rendelkezik: két heti szabadságot enge
délyezhet a közvetlen katonai parancsnokság, 
de csak huzamos harctéri szolgálat után. A 
kérvény az ezred parancsnokságához küldendő 
a harctérre. Sokszor kérvény nélkül is meg
adják a szabadságot. Három havi szabadságot 
a kér. parancsnokság adhat. A kérvényt a 
jegyzői hivatalnál kell benyújtani s az hiva
talból küldi tovább. A fronton levő katona 
nem kaphat szabadságot. — Többeknek. A 
kiadóhivatalnál személyváltozás állott be. Ez 
magyarázza, hogy sokaknál a 10—10 példány 
után járó tiszteletpéldányt nem számították 
hozzá az előfizetett példányokhoz. Bocsánatot 
kérünk a tévedésért. A mulasztást pótoltuk. 
— Az Olvasók pártfogásába ajánljuk a 
Harangszó perselyét. Huszonkét evang tábori 
lelkész címére 220 ingyen példányt indítottunk 
meg s ezenkívül is sok példányt küldtünk a 
táborba s mintegy 500 példányt a kórházakba. 
A perselybe folyó adományokból ezen költ
ségek nyernek fedezetet. — K. L Győrűj-

falu. Örülök, hogy az előfizetési dij felemelése 
nem okozott változást. Ahol van az embe
rekben belátás, ott nem csodálkoznak a 60 
filléres emelésen, hanem természetesnek találják 
azt. A papiros nemcsak drága, hanem ritka 
holmi lett s nemsokára beáll a papirosinség.
— H. J. szakaszvezető Tp. 50. Az utra- 
valóbol 10 példányt elküldtünk Csak terjessze 
bajtársai között. Mindennapra találnak benn 
bibliai helyet, énekverset, imádságot. Isten 
óvja l — G. S.-né Fcsurgó H. J -né Nle- 
ányfalu. Hálás köszönet a fáradozásért. Jól 
esik az a tudat, hogy ahol a férfit a köteles
ség munkamezejéről elszólítja, a hitves veszi 
kezébe az egyházi érdekek szolgálását. — D. 
M. gondnok T.-jákfa, A. S. gondnok 
Börcs. Köszönöm fáradozását. Isten aldása 
legyen további munkáján, — H. L. Farád. 
Köszönet. Örülök, hogy megmaradt a regi 
szám. — V. M. Jobaháza. Köszönet. A 
kívánsághoz képest intézkedtünk. — H. Gy. 
Nenteskér. Köszönöm az eredményes fára
dozást — P. G. Boba. Köszönöm a sokféle 
támogatást Mindenben a kívánság szerint 
intézkedett a kiadóhivatal. — B. P. Zsebe- 
háza, H. L. Győrszemere, V. J. gondnok 
Felsőpaty, H. E. R.-sz.-András, H. Gy. 
Csánig, K. J. gondnok Alsószeleste, B. 
J. gondnok Vásárosmiske, G F. K.-mi- 
hályfa, T. M. Kissomlyó, B. J. Mérges, 
Sz. P. Nemesládony, Dr. H. B. Somorja, 
D. 1*. Vásárosfalu, Cs. P. Acsád, K. K. 
Borgáta, B. L. Kőszeg, K. J. Pórládony, 
B. L. Kiskőrös, M. K. Kispécz, B. S. 
gondnok Lócs, N. L. Lovászpatona, R. 
J. Nagysitke, V. D. Szilsárkány, E. B. 
Szergény, H. S. Várpalota, B. J. Csér,
H. L. Felsőszeli, T. J. Hegyfalu. G. L. 
Rábcakapi, B. K. Takácsi, özv. B. J.-né 
Abaujszántó, Sz. G. Besztercebánya, 
Sch. J Sobor, O. E. Hánta. Köszönet a 
fáradozásért l — G. S.-né Alsómesteri. 
Hálásan köszönöm, hogy kedves férje helyett 
kezébe vette a Hszó ügyét. — M. K. Szil
sárkány, N. K. Lébény. Köszönet a Hszó 
perselyének felkarolásáért. Szükség van a 
támogatásra, mert mintegy 500 ingyen példány 
megy a kórházakba s közel 300 a harctérre. 
Az uj évfolyam megindulása óta minden 
evang. tábori lelkész címére 10—10 Harangszót 
küldünk. Szeretettel. — S. Gy. Zalagalsa. 
Köszönet. Isten áldja meg új munkakörében!
— P. S. Ajka. Köszönet. A félévenként 
történő előfizetés nálunk nem csinál zavart.
— T. K. Felsőszakony, É. J. Nemescsó. 
Ti csak megmaradtok a régiek I Köszönet 
mindenért I — N. S.-né O.-aSSZOnyfa. Kö
szönet a sok fáradozásért. Örülök, hogy a 
régi. nagy szám megmaradt Remélhetőleg jó 
hírek érkeznek messze Oroszországból ? — 
L. L. Rábabogyoszló. Köszönet. Az első 
szám lapfején tévedésből maradt a régi előfi
zetési ár. A második számnál már javítottuk 
a tévedést. — K S. Beled. Köszönöm a 
fáradozást. Múltkor azért késett a névsor 
közlés, mert hiányzott rendbehozatalához az 
idő, Végül is eredeti formájában kellett közölni.
— I. L. Kisbabot. Köszönöm eredményes 
fáradozásodat. A Eőry-pénz megérkezett, 
azért nem nyugtattam, mert hova fordítása 
dolgában haboztam. Most már tudom, mi 
történjék vele. Levél megy úgv neked, mint 
az ő szüleinek. — L. M. Vadosfa. Köszö
nök mindent. Mi is jól vagyunk; sok mun
kátok múltával várunk. — M. I. Nádasd. 
Köszönöm; tehát nem apadt a szám. hanem 
elerte az 50-et. — B. J. Czelldömölk. A 
kórházi példányokra nézve intézkedtem. — 
Sz. A. IpolySZÖg. Mutatványszámokat kül

dettem. — R. S. Nstk. Előfizetése a VL 
évf.-ra 15 p. után 30 kor, és a VII. évf.-ra 
4 p. után 12 kor. rendezve van.

Ej tu d  rÁ lfl? Fiunk’ Papp Miklós.L IUU l U W,  ki 1914-benvégezte 
a pécsi honvéd hadapród iskolát, és 
azonnal a harctérre került mint a vesz
prémi 31. honvéd gyalogezred zász
lósa, 1914. évi november hó 4 én az 
orosz harctérről eltűnt és azóta ma
gáról semmi életjelt nem adott. Ha 
valaki e lap olvasói közül netalán tud 
valamit fiunkról, szépen kérjük, érte
sítsen bennünket. Papp József tanító
képzőintézeti igazgató, Sopron.

Ki tud róla?
Szalóky Lajos, 18. honvéd gyal 

ezred 8. századbeli népfelkelő a há 
ború kezdete óta nem adott hirt magá 
ról. Akitud róla, szíveskedjék Írni Sza 
lóky Lajosné Kemeneshőgyész címre

Ki tud  róla?
Smahel Mihályról, a ki a 76. gya

logezred I. meneiszázad 7. szakaszá
ban harcolt és 1915 március 20-án 
a Kárpátokban eltűnt, szíves értesí
tést kér a magyargurabi ev. lelkészi 
hivatal (Pozsony megye.) 1—2

Ki tud  róla.
Nagy János, a 83. cs. és k. gya

logezred IV. száz. III. szak. katonája 
már régóta nem adott magáról hirt. 
Aki tud róla, szíveskedjék értesítést 
küldeni Nagy Sándorné (sorki) Ma- 
gyargencs címre.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

U travaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára TásZOQROtéSlieD I kor. 20 fíll-
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra 1 
Küldjük a táborba!

Adakozzunk a H arangszó  terjesztésére I
Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Ének.
Dallam : Isten felséges adománya.

Fogyton fogy napjaim summája, 
Ki tudja  hol ér a halál ?
Mely boldog, kit végső ó rá ja  
Vigyázva és készen talál.
Annak csendes kimúlása,
Könnyű lészen számadása.

Reggel ragyog a rózsa fénye 
S este gyakran elhervad már. 
Ilyen a s z í v  földi reménye,
Ma vigadunk, holnap sir zár.
Mint a nyíl röpül életed,
Ember, mégis vesztegeted.

Ne kedveld a világ lármáját, 
Nincs itt örökös lakásod.
Keresd lelked dicsőbb hazáját,
A menny legyen óhajtásod.
Az idő itt gyorsan eljár,
A sírnál boldogabb révpart vár.

Hozzád térek, óh élet atyja,
Mig még kegyelmet várhatok, 
Szívedbe zeng igéd szózatja,
E szép intés: Vigyázzatok I 
így múljak ki hirtelen bár, 
Mindenkor boldog öröm vár.

Kovács S. : Kis énekeskönyv. KIS JÁNOS.

A nő feladatai a háború után.
I r ta : Bohár László.

Egyre többet beszélnek az emberek 
a háború utáni teendőkről. Sok ter
vet, sok vágyat, sok reményt félre
tettünk a háború kitörésekor s ezek 
a félretett tervek, vágyak és remé
nyek most újabbakkal bővülten egy
másután felszínre vetődnek s megbe
szélés, gondolkodás nyilt tárgyává 
lesznek. Ez a jelenség is csak azt 
bizonyítja: mennyire szeretnénk már, 
ha itt voina a tisztességes vég.

Sokat beszélnek ma a nők háború 
utáni feladatairól is. Egyik napila
punk a múlt karácsonykor kérdést 
is intézett közéletünk néhány kiváló
ságához azzal a kéréssel, jelölnék 
meg a nők azon főbb feladatait, me
lyek a háború után reájok várnak. 
Olvastam a feleleteket. Volt azokban 
szó mindenről, a nők eljövendő társa
dalmi és politikai feladatainak min
denféle fajáról, csak egyről nem volt 
szó: arról a feladatról, amit a nőnek 
maga az Isten teremtette őstermészet 
rendje jelölt ki, t. i. a családi tűz
hely körül betöltendő női feladat
körről.

Nem tudtam megállni, hogy erre 
a hiányra a szóbanforgó napilapot 
ne figyelmeztessem azzal a kéréssel, 
hogy ezentúl az ilyen körkérdéseket 
küldje' el hazánk néhány kiváló papi 
emberéhez is hozzászólás végett. A 
lap szerkesztősége ezt meg is Ígérte.

Hát vájjon mit felelt volna egy 
papi ember erre a körkérdésre ?

Én azt hiszem, először is így 
szólt volna: nézzétek, magyar anyák 
és hitvesek 1 nézzétek, mennyien van
nak a mi hős honvédőink közt, 
akik csak most, csak ott az ezer 
halálok mezején tanulták meg is
merni, Istent félni s Istenhez imád
kozni! nézzétek, még ezek közt is 
hányán vannak, akik a nagy roham 
előtt sem mernek a többiek szeme- 
láttára térdre borulni, hanem egy bo
kor, egy fa mögé húzódnak s ott 
verik mellüket, ott ontják összekuh 
csőit kézzel könnyüket, mintha még 
most is, még ott is restelnék, hogy 
mások őket imádkozni látják I Néz
zétek, magyar anyák és hitvesek, s 
ne feledjétek, hogy ezek a ti fiaitok, 
a ti férjeitek! ne felejtsétek, hogy 
amire most a roham isszonyata és 
a gránát mennydörgése tanítja őket,
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arra tinéktek, anyáknak és hitvesek
nek kellett volna őket megtanítanotok I

S ha ezt észrevettétek, ha ezt esze
tekbe vettétek, akkor már azt is bi
zonyosan megtudtátok, hogy minő 
feladatok várnak a magyar nőre a 
háború után.

Nincs szomorúbb valami a világon, 
mint mikor töredékeny ember nem 
tud, vagy pedig felfuvalkodott balga
ságában restel mások előtt imádkozni. 
S ahol ilyeneket tapasztalunk, ott bi
zony elsősorban az anya s a hitves 
a hibás.

Az anyának kell mindenekelőtt erő
sen állni az Istenben. Neki kell a 
zsenge palántát a szív kertjébe ül
tetni s neki kell gondot viselni arról, 
hogy a gyermekség és ifjúság ide
jének kísértései, gazhajtásai a palán
tát meg ne fojtsák, ki ne öljék.

De azután a hitvesre is komoly, 
nagy feladatok várnak. A férfivá 
serdült ember, miközben az élet igaz
ságait kutatja, sok csudabogár gon
dolatot felszed. Nagyhangú felületesek, 
pöfteszkedő féltudósok, fogadatlan 
prókátorok kiszólásai könnyen rabul 
ejtik, félrecsusztatják gondolataik 
menetét. Ilyenkor a hitvesnek kell 
erősen állnia az Istenben s mindabban 
az igaz és jó ismeretben, mit iskola 
és templom belécsepegtetett. Ilyenkor 
ellenkezésnek kell beállani a férj és 
feleség között. Lecátolni, szóval és 
okoskodással megdönteni úgysem 
bírja a férj kerékvágásból kizökkent 
okoskodását. Életével, hitben, imád
ságban erős életével birkózza azt le I 
Ne simuljon, ne alkalmazkodjék a 
férj felfogásához I Maga Jézus köve
teli azt, mikor azt mondja, hogy O 
ellenkezést szerez a fiák és apák, a 
legösszetartozóbb családtagok között. 
Ne féljen senki ettől a lelki ellenke
zéstől. Nem átok, de áldás fakad 
nyomán. Maradjon meg a nő szó 
nélkül a maga asszonyi szívének 
ösztönszerű sejtései, érzései mellett 
keményen. S higyje el, hogy a győ
zelem előbb utóbb övé lesz. Higyje 
el, hogy fiát, férjét meg fogja menteni 
az Istennek I

Istenben való igazibb életre nevelni 
a családot! Ez lesz a nő legmagasabb 
feladata a háború után. Elhiheti bárki, 
hogyha a nők világszerte úgy nevel
nék csemetéiket és férjeiket, hogy 
azok minden tettükben éreznék a 
magasságos Isten előtti felelősségüket, 
akkor ilyen gonoszságok, ilyen siral
mak nem zúdulnának a világra. 
Akkor sem az angol király és társai, 
sem az orosz cár és társai nem 
mertek volna ilyet cselekedni. De ma
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ezek az urak és velük együtt sok-sok 
ember azt hiszik, hogy ők csak az 
embereknek felelősek, az emberek 
előtt pedig vagy egyszerűen kibeszélik 
magukat, vagy legfeljebb jó, busás 
nyugdíjjal megválnak a miniszteri 
bársonyszéktől. S azt hiszik, hogy 
ezzel rendben van. Feledik, hogy 
mindezek felett ott áll még az élő 
Isten is, aki a szívükben és veséjük
ben olvas s aki előtt ugyan ki nem 
beszélhetik magukat sötét gonosz
ságukból, ha angyali nyelven szóno
kolnak is.

Anyák és hitvesek ! A háború után 
álljatok ti magatok is erősebben s 
állassátok a ti fiaitokat és hitveseite
ket is erősebben a hitben, az imád
ságban, az élő Istenben I Ez lesz a 
ti legszebb, legdicsőségesebb, legbol- 
dogítóbb hivatástok a háború után. 
Egyedül ennek a női hivatásnak hű 
betöltése teremtheti meg e földön a 
ma annyira áhított örök emberbé
kességet I

Védekezés a tüdőbetegség ellen.
Hogy védekezhessünk az ember

irtó tüdőbetegség, a gümőkórság 
ellen, ismernünk kell az azt előidéző 
bacillus természetét és szaporodásá
nak módját.

A gümőbacillus a szarvasmarhá
ban és az emberben keres magá
nak meleg otthont. Beleveszi magát 
azok csontjába, húsába, vérébe, tejé
be, tüdejébe. Ott pusztító munkáját 
megkezdi, s ha valami módon útját 
nem álljuk, tönkre teszi a megtáma
dott szervezetet s az életet kioltja. 
Azután igyekezik másutt folytatni a 
rombolás munkáját. így válik a gü- 
mőkórból veszedelmes ragadós be
tegség.

A tehén bacillusa a tej és a hús 
utján kerülhet az ember testébe. Ha 
azonban a tejet megforralják, a húst 
pedig jól megfőzik vagy megsütik, 
akkor ez is, az is ártalmatlanná lesz. 
Ezt annálinkább meg kell tenni, mert 
az állat külseje ritkán árulja el, hogy 
belseje veszedelmes gümőkórt rejt 
magában. Óvatos ember ezért egy- 
átalán nem iszik forralatlan tejet s 
nem eszik félig sütött, „angolosan“ 
készített húst, és gyermekeinek sem 
ád ilyen eledelt.

Nagyon könnyen ránk ragadhat a 
veszedelmes betegség embertársaink 
utján is, A tüdőbetegségben szen
vedő ember köpete tele van bacillu- 
sokkal. Azért tartják az orvosok a 
köpetet oly veszedelmesnek. Szeren
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cse, hogy a napsugár megöli azokat 
a bacillusokat, melyeket napos he
lyen talál, de nem fér azokhoz, me
lyek fedett helyekre, különösen a háló- 
és lakószobákba az emberek gyülekező 
helyeinek padlójára kerülnek. Épen 
azért ne köpködjünk vasúti kocsi, 
korcsma, kávéház, színház vagy más 
gyülekező hely padlójára, hanem köp
jünk a vizzel telt köpőcsészebe, melyet 
a hatóság rendelete folytán minden 
közhelyiségben fel kell állítani.

Kétszeres a veszedelem, ha a tele
köpködött szobát tánchelyiségül hasz
nálják. Kerüljük az olyan vendéglőt, 
melynek evőeszközei s asztalkendői 
piszkosak.

Legyen gondunk rá, hogy lakásunk
ban teljes tisztaság uralkodjék. Tiszta 
legyen minden bútor, a fal is, a padló 
is és főképen a levegő. Ha az idő
járás engedi, legyenek az ablakok 
egész nap nyitva. Jól tesszük, ha a 
hálószobát ventilációval látjuk el. 
Amennyire dolgunk engedi, tartóz
kodjunk a szabadban. A gyermekek 
is ott játsszanak. Olyan munkát bíz
zunk rájuk, amit ott végezhetnek. 
Eledelünk legyen tápláló. A megfelelő 
étel és ital első feltétele az egészség
nek. Jó eledelt szolgáltat a tej, tojás, 
hús, vaj, zsir (szalonna), cukor, ga
bona, rizs, bab, lencse, borsó, krumpli. 
Az eledelt kellőképen pótolja a munka 
közben elvesztett anyagot. A zsir és 
szalonna nemcsak táplál, hanem de- 
zinficiál is. Nagy gondunk legyen a 
gyermekek helyes és kielégítő táplá
lására. Mert a gyermeknek nemcsak 
az elhasznált. anyagot kell pótolni, 
hanem a növekedéséhez és erősödé
séhez szükséges eledel-részt is tel 
kell vennie. Legegészségesebb ital a 
tiszta v í z . Szeszes italt gyermeknek 
egyáltalán ne adjunk. Magunk is tar
tózkodjunk tőle.

Lakásunk legyen világos, lehetőleg 
napos, szellős, száraz és tág. Füg
gönnyel el ne homályositsuk. A leg
szebb és legtágasabb helyiségeket 
használjuk a nappali és hálószobák
nak.

Kerüljük a rendetlen, kicsapongó 
életet, mely korán sírba juttatja az 
embert. Feküdjünk le idején és legyen 
gondunk rá, hogy családunk minden 
tagja kellőképen kipihenje magát.

Betegség esetén kövessük az or
vos tanácsát. Kötelességünk arra vi
gyázni, hogy az Úrtól nyert életünket 
lehetőleg megóvjuk és családunk s 
felebarátaink egészségét se juttassuk 
veszedelembe.

K. Gy.
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A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kap! Béla.

Második fejezet.
A szülői ház.

Folyt. 4.

Éjszakai virrasztás! Csak az tudja, 
mi az, aki már ült betegágynál s 
lesve leste a ziháló lélegzetvételt, az 
Öntudatlanúl hadart, hangsúlytalan 
beszédet. Aki tágra nyílt szemmel, 
remegő szívvel hajolt a betegre s ret
tegve vigyázta, melyik pillanatban 
száll a sóhajtás szárnyán ég felé lé
nyének örökkévaló része. Pillanatok 
nslpokat jelentenek s az órák eszten
dőket. De mintha szárnyat öltene a 
lélek, sebes repüléssel beszállja a múlt 
tájait. A szenvedéstől megfinomodott 
szív tisztábban látja elmúlt cselekedeteit 
s azok rugóit, megismeri gyöngesé- 
geit, elkövetett vétkeit. Az arcba szök
kenő pír mutatja, hogy szégyenérzet 
és megbánás egyszerre érkeznek 
hozzá s hatalmukba fogják a vergődő 
lelket.

Sárosy László szorongva nézi az 
élet tusakodását a halállal. Megele
venedik előtte fiatal életének múltja. 
Ólom súllyal hull lelkére bűneinek tu
data s ajka könyörögve mondogatja : 
— Csak most segíts meg, édes jó 
Istenem, csak most adj még alkalmat, 
hogy jóvá tehessem, amit ellened és 
szülőim ellen vétkeztem ! . . .

Reggelre elcsöndesedik a beteg. 
Ki tudná megmondani, vájjon a szer
vezet ellanyhulása az ilyen javulás, 
avagy az ébredő reggeli verő fény 
életsugárzó ereje ? A láz alább hagy, a 
lélegzet szabályosabb, a nyugtalan 
hánykolódás csöndes szendergésbe 
megy át.

Délelőtt bekopogtat a postás s le
velet hoz Lacinak. Nyirkutas község 
elöljárósága irja egy rövid, de ékes 
levélben, hogy esztendő óta tanító 
nélkül az iskola, a gyerek-sereg osz
ladozik, mint pásztor nélkül való nyáj, 
hát ha Sárosy László úr úgy gon
dolná, örömükre szolgálna, ha meg
hívásukat elfogadná. Fizetése 400 fo
rint, két szobás lakás, meg a föld- 
birtokos kereskedő úr jóvoltából két 
erdei öl tüzelőfa.

Elszorult lélekkel olvassa az egy
más alá illesztett kemény vonású so

rokat. Tengelyig sáros utcát lát hir
telen maga előtt, düledező tetejű vi- 
tyillókat, rendetlen udvarokat, me
lyekről utcára folyik a trágyalé. Ala
csony iskolát, összefaragott padokat, 
fojtó, nehéz szagú levegőt, összeráz
kódik. De apja kiszabja kezéből a 
levelet s örömmel meglobogtatja.

— Na fiú, ez a diplomád kamatja 1. .
Észreveszi a sötét árnyat fia arcán,

azért kis gondolkodás után hozzá
teszi :

— Kicsiny kenyér, de biztos. Végre 
is, mi a legjobb a kenyérben ? Az, 
hogy fehér, vagy hogy nagy, puha ? 
Dehogy is ! az, hogy van I Ha fe
hérebbé, jobbá teheted, a te szeren
cséd, most azonban örülj annak, hogy 
van I

Laci arcáról eltűnik a borulat. 
Látja, hogy az apja még a megkér
dezés előtt határozott s ő nem akarja 
keseríteni szegény beteget. Különben 
az apa alig is venné észre azt a csön
des elgondolkodást, mely szürke fáty
lat von a hirtelen jött örömre. Szinte 
felvillanyozza a boldogság, szemei 
csillognak, arca pirban ég.

— Menj, Laci, siess a hivatalba. 
Tiszteltetem a Földes urat s nagyon 
kérem, kölcsönözze ide egy órára a 
Helységnévtárt. Csak egy órára. 
Mondd meg, fiam, hogy már jobban 
vagyok, talán a jövő hétre meg is 
gyógyulok 1. . .  Bizony anya! még 
egy ilyen öröm és mehetek hivatalba!..

Félóra múlva megint erőtlenül ha
nyatlik párnáira s heves köhögési 
roham elfullasztja szavát. Szemei fá
radtan csúkódnak le s arca fehérre 
válik, mint éjszakai hóhullás után az 
érintetllen fagyos hótakaró Laci jötte 
megint felélénkíti.

— Nem tudom magam felkeresni, 
nehéz a könyv, olvasd 1. . .

Néhány perc múlva Laci olvassa a 
nagy könyvből:

— Nyírkutas, kisközség, Alsó-Fe
hér vármegye, nagyenyedi járás, ház 
210, lakos 1420, van templom is, és 
pedig görög katholikus templom, 3612 
kataszter hold birtok tartozik határá
hoz, községi jegyző, anyakönyvvezető 
helyben van, a járásbíróság és adó
hivatal Nagyenyeden, a vasút és tá
vírda Nyíresvölgyén. Nincs több, édes
apám.

Háromszor elolvastatja magának, 
azután hosszan, némán gondolataiba 
merül.

— Nem lesz az rossz hely, Laci. 
Elég nagy község, 1420 lélekből áll 
a lakosság. Van jegyző is, talán fia
tal ember, legalább elbeszélgethetsz 
valakivel. Csak azután vigyázz, ne
hogy valami falusi mulató kompá
niába belecsuppanj. Jó könyveket kell 
venned, az sok rossztól visszatartja 
az embert. Sajnálom, hogy templo
munk nincs. Úgy látszik, a község
ben inkább az oláhok vannak túl
súlyban. No, azért nem kell meg
ijedni, azokkal is ki lehet jönni I

Laci csak néma fejbiccentéssel he
lyesel az apjának. Közben meg arról 
gondolkodik, hogy tulajdonképen egy 
szóval sem kérdezték: hát van-e 
hozzá kedved, elfogadod-e ?

— A birtokot egy kissé kicsiny
lem, 3262 hold 1420 emberre, mint
ha kissé kevés volna. De persze, 
attól függ, hogy hány hold jut a kis
birtokosokra. Lehetnek ott nagyon 
jómódú emberek is.

— A levél földbirtokost említ, biz
tosan az köztük a leggazdagabb, azért 
ad két öl fát.

Laci ajka körül kesernyésre sza
lad a ránc.

— Zsidó földbirtokos az, bizonyo
san az, mondja mosolyogva.

— Már miért lenne éppen zsidó ? 
csattan fel az öreg úr. 1420 ember 
van ott, közülök egyik fát ad, már 
miért lenne épen az az egy zsidó?

Laci felvonja vállát, azután elne
veti magát.

— Hát csak azért, édes apám, 
mert a levél kereskedő földbirtokos
ról beszél. Hát ez csak zsidó lehet. 
A magyar ember, meg a keresztyén 
vagy kereskedő, vagy birtokos. A 
kettő együtt.. . .

A beteg ember is velük nevet.
— Fiskális eszed van, az bizo

nyos. Azután még az is meglehet, 
hogy igazad van I

Másnap már sürgeti, hogy a leve
let meg kell irni. De az írás lassan 
készült. Mintha mázsányi szikla ülne 
a keze fején, nem mozog a papiro
son a toll. Kimegy anyja után a 
konyhába s könyes szemmel mondja :

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 székházéban.) 72
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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— Valami különös, aggasztó elő
érzetem van, magam sem tudom 
miért, de úgy érzem, hogy számomra 
nem jelent jót ez a meghívás.

Az anyja elcsöndesíti.
— Ugyan mitől félnél ? Csak nem 

vagy babonás? Meg azután, lásd, va
lamit kell már tenni. így nem marad 
hatsz. így se bírjuk a kis fizetésből 
a lakást, kosztot, orvosságot, pati
kát. . .  Hónap elején is azt monndta 
a mészáros. . .

Csendesen hallgatja a beszédet. 
Közben úgy érzi, hogy nincs habozni 
valója, a kötelesség egészen világos.

— Igen anyám, el kell mennem !..
A levél elkészül. Az apját estefelé

nagyon előveszi a láz, vérpiros az 
arca s furcsa kihagyásokkal ver a 
szíve, de azért elolvassa. Közben 
helyeselgetve bólintgat.

— Nagyon jól van I..  Nagyon jó, 
csak vidd hamar a postára.

Egy óra hosszat csavarog a sötét, nép- 
telen utcákon. Lemegy a folyó partra, 
nekitámaszkodik a hid korlátjának. 
Alatta zúgva rohan a haragos hul
lám, s fekete habot túr a hid kőlá
bánál. Valami fehérséget sodor ma
gával, nem látja, papiros-e, avagy 
deszkadarab, hirtelen megforgatja, azu
tán beleviszi a sötét éjszakába. Utána 
néz hosszan, mereven: talán az én 
életem volt 1..

Mikor a posta épület elé ér, éppen 
akkor fordítják rá a kulcsot. Hála 
Isten, gondolja magában.

Apja már türelmetlenül várja. Hol 
az órát nézi, hol az ajtót. Még a zár 
nyelve se csattant, már is megkér
dezi: — feladtad?..

Már ajkán lebeg a szó, hogy meg
mondja az igazat. De azután apjára 
esik tekintete, arra a beesett, for
májából kiment arcra, melyre piros 
rózsákat rajzol a sorvasztó láz keze, 
arra a zavaros tekintetre, mely talán 
már többet lát az örökkévaló világ
ból, mint ebből a nyomorúságosból.

— Feladtam, édesapám, mondja 
néhány pillanat múlva s elfordítja fejét.

— Áldassék az Ur neve I — feleli a 
beteg s lehunyja szemét.

Nem is ébredt fel többet. Az or
vosnak igaza volt: szívgyöngeség ölte 
meg. Reggelre halott volt. Folytatjuk.

Tábori posta.
Édes fiam 1

A rendes örömhöz, melyet leveled 
mindenkor jelent, még valami külö
nös, benső öröm is járult. Örülök, 
hogy megkaptad a könyveket s hogy

csöndes napjaid szürkeségébe egy 
kis változatosságot visz az olvasás. 
A háborúval szokatlan, új veszedel
mek járnak, melyekről már te is meg
emlékeztél egyik-másik leveledben. 
A lelki eldurvulás, az elkeményedés, 
a beszéd és gondolat tisztátlansága, 
a sokszori tétlenséggel és unatko
zással járó veszedelem. Ezek elkerü
léséhez a jó könyv jó fegyvert ad. 
Megtanít nemes szórakozásra, tiszta 
élvezetre. Megtanít, hogy pihenésünk
ben is dolgozhatunk és pedig a leg
szentebb, legkomolyabb munkát vé
gezhetjük: építhetjük lelkünket. Pe
dig a lélek magasztos, hivatása örökké
való. Minden egyéb elmarad mellő
lünk. Felejtés ködébe vész mögöt
tünk a vagyon, hírnév, dicsőség, el
maradnak a bajtársak, kikkel nehéz 
zivatarok összeolvasztottak, de a lé
lek, önön lelkünk megmarad. A meg
próbáltatás, szenvedés, nagy erőki
fejtés mind alkalmas a lélek építésére. 
Boldog az a katona, ki a háború 
megpróbáltatásait erre a munkára fel
használja s lelkét ebben a nehéz idő
ben építeni és erősíteni tudja. Családi 
életünk, nemzeti életünk csak akkor 
tisztulhat és emelkedhetik, csak akkor 
hozhat számunkra erősödést a jövendő, 
ha mi itthonlévők és ti, fiam, hazajö
vök, tiszta lelket és tisztult jellemet 
viszünk az Isten által kijelölt munka
térre. De vájjon mitől várhatjuk ezt 
a lelki és jellembeli megtisztulást ?.. 
Most érkeztem leveled ama monda
tához, mely oly nagy örömet ébresz
tett bennem. Azt irod hogy minden 
olvasmánynak örülsz, de a legna
gyobb gyönyörűséget mégis csak az 
a kis újszövetség szerzi neked, mit 
hónapokkal ezelőtt küldtem. Minden
nap olvasod és mindennap jobban 
megszereted. Tudod miért? Mert a 
lelkednek szükséges, örökkévaló igaz
ságokat nyújtja. Célt ad eléd, erőt 
ad beléd. Ha majd mindjobban bele
mélyedsz az evangéliumokba, tapasz
talni fogod, hogy ennél is többet a d : 
életpéldát ad. A Krisztus életpéldáját. 
Sokszor rágondolok: mennyivel erő
teljesebben hordanák az emberek a 
megpróbáltatást, a gyászt, a sokféle 
lemondást, áldozatot, nehéz köteles
ség teljesítést, ha Krisztust követnék 
s vele vándorolva, vele együtt élné
nek ! ? Próbáld meg magadon. És 
amit jónak találtál, ne rejtsd el ön
zőn mások elől. Vezesd el bajtársai
dat is a Krisztushoz, add kezükbe az 
újszövetséget. így épül háborúban a 
lélek s minden borzalmasság dacára 
így alakul ki az Isten gyermekének 
boldogsága.

Az asztal végén most tanulják a 
gyerekek a bibliai mondatot: „mit 
használ valakinek, ha mind e vilá
got megnyeri is, az ő lelkében pedig 
kárt szenved.“ Ugyanezt az igazságot 
kiáltja felénk a Krisztus most, csak
hogy más formában: „mit félsz, bár 
mindenedet, életedet, vagyonodat el
veszted is, ha lelkedet megnyerted!“ 

Ez a búcsuzásom. Isten áldjon 
meg édes fiam, hogy akárhol járj, 
akármi történjék veled, lelkedet meg- 
őrizhesd Isten kegyelméből 1

Szerető édesapád.

L ábaink  s z ö v é t n e k e .
Mikor te közötted jövendömondó, 

vagy álomlátó támad és hivatkozik 
neked jelre és csodára, ha meglészen 
is a jegy vagy a csuda, melyet meg
mondott néked, ezt mondván: Köves
sünk idegen isteneket, kiket te nem 
ismertél, és tiszteljük azokat: Ne 
engedj e féle jövendömondó beszédé
nek vagy álomlátónak: mert a ti 
Uratok Isteniek kisért titeket, hogy 
megtudja, ha szeretitek-é a ti Urato
kat Istenteket teljes szivetekből, és 
teljes lelketekböl. Csak a ti Uratokat 
Istenteket kövessétek és ötét féljétek, 
és az ö parancsolatait őrizzétek, és 
az ö szavának engedjetek, ötét tisz
teljétek, és ö hozzá ragaszkodjatok.

Mózes V. könyve. 13, 1—4

A ti lábaitokat a békesség Evan- 
gyéliumának készületeivel megsaruz- 
zátok.

Efezusi lev. 6, 15.

Amit nékem ád az ón Atyám, én 
hozzám jő, és azt, aki én hozzám 
jö, semmiképen nem vetem ki.

János ev. 6, 37.

És nyitva lesznek kapuid szüntelen, 
éjjel és nappal be nem zárattatnak, 
hogy behozzák hozzád a népek gaz
dagságát és királyaik is hevítetnek.

Ézsaiás könyve. 60, 11.

És azért az új Testamentomnak 
közbenjárója, hogy meghalván azok
nak a bűnöknek váltságáért, melyek 
voltak az első Testamentom alatt, a 
hivatalosak az örökkévaló örökségnek 
ígéretét vennék.

Zsid. lev. 9, 15.

Mert én tudom, hogy az én meg
váltóm él és utoljára az én porom 
felett megáll.

Jób könyve. 19, 25.

Adakozzunk a H arangszó  terjesztésére ‘
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Tanítók árváiért!
Kinn a földeken zöldelve üti fel 

fejét a fiatal vetés s boldogító Ígé
rettel megmutatja jövendőnk kenye
rét. Az erkölcsi világban sincs vetés 
nélkül aratás. De ahol zöldelő, üde
hajtással lombosodik a lélek fája, ott 
remélhetünk aratást. Ezeket a szava
kat Íratja velünk egymás alá iga
zodó sorokba a czelldömölki, vagy 
ahogy jobban esik mondanunk, a 
régi nemesdömölki gyülekezet gyűj
tése. Ez alkalommal az iskola tett 
eleget kötelességének. Iskolás gyer
mekek vették kezükbe a gyűjtőivel, 
úgy hordozták körül. A tanítók iránti 
háládatosság. szeretet és becsülés ve
zette őket. Ha ezek az őszinte, nagy 
érzések eltöltik az ifjúság szívét, ha 
megőrzik ezeket s benne nevelődnek 
emberekké, vájjon nem várhatjuk-e 
akkor ettől a felnevelkedő nemzedék
től az egyházi vezetők becsülését, 
szavuk követését s az egyház meg
becsülését ? így érik aratás alá a leg
kisebb vetés. Isten kegyelméből van 
ez is. Néki legyen dicsőség, az ál
dozatkész embereknek pedig hála és 
köszönet.

Múlt héten a következő adomá
nyok érkeztek:
Bognár Erzsébet Ví. oszt. tan. gyüj. 43 50 K 
Bálint Vilma „ „ 33 90 ,
Vintze Jolán tanítónő gyűjtése 

Czelldömölk . . . .  10'12 „
Somogyi Károly ev. leik. Somló-

sző llős...................................... 10'— „
Szórády Dénes ev. tan. és neje 10-— „ 
Tar Györgyné Ménfő . . . 3-— n
Greifenstein György Kölesd . 1-— „
Fülöp Lajosné Sárvár . . 1 — ,
Pás Ferencné Döröske . . 1-— „
Cziniel József neje Gyömrő . -40 „

A mátyásfalvi gyülekezet ivén a követ
kezők adakoztak: Kö -ségi pénztárból, Má- 
tyásfalvai evang. leányegyház, Fogyasztási 
Szövetkezet (Loyas Sándor könyvelő) 5—5 
K, Sajbán János, Kanka János, Kulich Mária, 
Dina János, Petykó Jenő, Farkas Samuné, 
ronieky András, Pónicky András, Gájdos 
András, Poniczky Martin, Kanka András, 
Dubovzsky Jánosné, Styevka György, Mika 
Martin, Ponyicki Pál, Mamojka András 1 — 1 
K, Sajbán Pál 90 f, Ponyieky János 80 f, 
Pomcki Pál, Fega György, Fega János, 
Dávid Pál 60 -60  f, Vajda János, Stevka 
Gyuri, Hnvnák János, Pivarosi János 50 -50  
f, Mamojka Ad ám, Vajda Adám, Dina János 
Javornik András, Grenyo József, Kulich 
András, Gomon Pál, Stevka Zsuzsanna, 
Viglaszki Mária, Knvnak Anna, Midrjak 
Eva, Pomcki János, Dina Pál. Fega András, 
5írás, tános, Kulich Pál, Balázs György 

40 f, Balázs Ádám, Gajdos János, 
Mamojka János, Trnka Mária, Kanka János 
Pomcky Duno Ponyiczky Anna, Hvodlik 
a á ^ ‘yjesovszkr György, Kiszly Mária, Kis 
András, Midrjak Zsuzsa, Ponicky György 
Szuchy Dorotya, Hudec Zsuzsa 30—30 f' 
Csermányi Pál, Gájdos András, Vajda Anna! 
Ponyieky Pál, Grecso András, Ponyicki

András, Pliesovszky János, Mamojka Mári, 
Hvodlik Ádámné, Frnyan Zsuzsa, Kanka 
Éva, Kanka Pál, Javornyik György, Luptak 
András, Mika András, Kanka Martin, Ja- 
vornyk György, Fivarsi Ádám, Uhliar Anna, 
Hovorka Anna, Kiszly Anna, Javornik And
rás, Franyó Mária, Stevka Mária, Mális Pál, 
Nyemen Mária, Mamojke Anna, Kiszly 
Zsuzsa, Jakus András, Mamojka János, 
Hanka Pál, Urban Mária, Hanka Mária, 
Kauka Pál, Ponyicki Éva, Paciga Pál, 
Kanka János, Kanka János, Póniczky Pál, 
Fega Mária, Dina György, Póniczky Pál, 
Grea János, Grecso Pál, Ponyiczky János, 
Kanka András, Kanka János, Pivarcsi Já
nos, Polyjak Anna, Kanka János 20—20 f, 
Trnka Zsuzsa, Luptak Mária, Midrak Mar
tin, Sajban Ádám, Fega Mária, Kanka 
Anna, Styevka Anna, Kulick András, Grecó 
Anna, Ponyiczky Pál, Pivarcsi János 10—10 
f, Kanka Mária 6 f. Összesen 60 66 K.

A mencshelyi ág. hitv. evang. népiskola 
növendékeinek gyűjtése: Bereczky Ilonka 1 
K, Magyaríts Erzsébet, Magyaríts Ida, Antal 
Ágnes 40—40 f, Bertalan Jolán, Bertalan 
Gyula, Poór Mári 30—30 f, Csabai Lina, 
Molnár Vilma, Isó Mári, Bocskay Vilma, 
Bursi Károly, Bocskay Margit, Dombi Gyula, 
Zabrák Vince, Bertalan János 20—20 f, 
Kelemen Ilka 10 f. Összesen 5 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk 

volt: . . . . 6838*31 K
Mostani gyűjtésünk . . II3‘92 K
Eddig befolyt . . .

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten ! Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

H ú s v é ti  ü z en e t.
Az a magasztos gondolat: gondos

kodjunk evangélikus testvéreink hús
véti áhitatosságáról, visszhangot éb
resztett szerte e hazában. Minden
honnan érkeznek az ünnepi üzenet 
rendelései. A legtöbben nem elégesz
nek meg azzal, hogy saját maguk 
szétküldik harctéren levő kedveseik
nek a beszédet, bibliai szakaszokat, 
énekeket tartalmazó füzetet, hanem 
rendelkezésünkre bocsátanak példá
nyokat s ránk bízzák, hogy ezeket 
a harctérre a kórházakba eljutassuk. 
A megbízást annál örömestebb telje
sítjük, mert erre vonatkozólag ismét 
kidolgoztunk egy kiosztási tervezetet. 
Hisszük, hogy jó ügyet szolgálunk s 
hogy Isten áldása megnyugszik mun
kánkon.

A múlt héten a következő meg
rendelések érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Ev. leik. hiv. Rákoskeresztúr 300 ; Majba 

Vilmos ev. leik. Budapest 250; Ev. nő
egylet Kemenesmagasi, Veress Bálint ref. 
lelkész Hencida Ev. nőegylet Magyarszom
bathely 200—200 ; Ev. leik. hiv. Somorja, 
Ev. leik. hiv. Rákoskeresztúr, Ev. leik. hiv. 
Czinkota, Ev. leik. hiv. Kemeneshőgyész, 
Ev. leik. hiv. Sárvár 100—100 ; Ev. leik. hiv. 
Péteri, Ev. leik. hiv. Nagyvázsony, Ev. leik. 
hiv. Kölesd, Ev. leik. hiv. Kötcse, Ev. leik. hiv.

Hosszúfalú, Ev. leik. hiv. Battyénd, özv. Or- 
mosi EdénéRábaszenttamás50—50; Hári Ká- 
rolyné és Szabó Istvánná Karakószörcsök 40; 
Ev. gyűl. őrimagyarósd 30 ; Ev. nőegylet 
Rábcakapi, Varga Dénes ev. tanító Duka 
25 — 25 ; Év. leik. hiv. Boba 23; Büki Ká
roly 20 ; Joós István ev. gondnok Zsédény 
14 ; özv. Borbás Józsefné Váczszentlászló, 
Esp. hiv. Vönöczk, Hári Károlyné Karakó
szörcsök 10—10 ; Bögöthi Ferenc Simaháza, 
Bejek Miklósné Vép 5—5 ; Sümegi Istvánná 
Pórládony 1 példány.

Szabad rendelkezésre:
Ev. nöegylet Rábcakapi 300 ; Luther Tár

saság Budapest 250 ; Dunántúli egyházker. 
ev. egyesület 200 ; Ev. leik. hiv. Boba 170 ; 
Ev. leik. hiv. Kötcse 100; (Éhez adakoz
tak : Németh Sándorné 40; Kiss Ödönné 
25; özv. Reichardt Henrikné, özv. Schlatt- 
hamorné, Borbás Jakabné 10—10; Többen 
5 példány.) Kratochurll Stefi Szombathely, 
Ev. leik. hiv Somorja, N. N. Mesterháza, 
Csajbók Lidiké és Málcsika Vásárosmiske, 
100—100 ; Ev. nőegylet Őrimagyarósd 70 ; 
Rothfuchs Jánosné Tokaj, özv Borbás Jó- 
Józsefné Váczszentlászlászló, Vönöczki ev. 
nőegylet, Ev. nőegylet Ivánegerszeg, Né- 
nn-th András Obébtanya, Ev. nőegylet Teres- 
tyénjákfa, Pintér József vendéglős Gérce 
50—50; Háry Károlyné Karakószzörcsök, 
Szabó Istvánná Karakószörcsök 25—25; Sü
megi Istvánná Pórládony 10 példány.

Bobán „Húsvéti üzenet-et“ szabad ren
delkezésre rendeltek.- László Gyula 20 ; özv. 
Györffy Károlyné, Büki Ádám 15—15 ; özv, 
László Lajosné, Csönge Istvánná, Baráth 
Józsefné, Szelesty Lászlóné, Móritz Mária, 
özv. Porkoláb Lajosné 10—10 ; Nagy Dénes 
11; Fülöp Sámuelné 7 ; Végh Pálné, Györffy 
László, Móritz Jenöné 5—5; özv. Nagy 
Gyuláné 6; Pócza Jánosné 4; Csatári Jó
zsefné, ifj. Lórántfy Lajosné, Csik Dezsőné 
3—3; Tóth Sándorné, Csuka Rozália 
Györffy Károlyné 2—2; Mógor Mihályné 
1 példány. Összesen 170 példány. 

Pénzadomány:
Varga Józsefné vaskereskedő Devecser 

5 K, Báliké M. Rábaszenttamás 4 K, Ma
dár Róza Kisbaráthely 3 70 K, Puskás Lina 
Devecser, Ovády Sámuelné Megyes, Kluge 
Pál Körmend 3—3 K, Kiss Imre Egyed 2 20 
K, Mihátsi Pálné Erzsébetfalva, Jobbágyi Ká
rolyné Rábapüspöki, Böcskör Lidia Kőszeg, 
Gri’tz Pálné Csanakhegy 2—2 K, Skriba Já
nos Jáhompuszta, Bangó Józsefné Várpalota, 
Szabó Ilonka Nyíregyháza T40—140 K, 
Bors Vilma Kisbaráthegy, Horváth Lina 
Kisbaráthegy Nagy Erzsébet Győr, Kovács 
Jánosné Nagybarátfalu, Ments József és 
neje Nemesládony, Horváth Jánosné Duka, 
Molnár Lidi Duka, Kadlicskó Istvánná Nagy- 
bábony, Tar Györgyné Ménfő 1—1 K. Ló
rántfy Károlyné Bő, Gámbó István Répce- 
szemere 40—40 fillér.

Ki tu d  t»á1q ?  Fiunk’ PaPP Mikl®s>L tu u  I l n a ,  ki 1914-benvégezte
a pécsi honvéd hadapród iskolát, és 
azonnal a harctérre került mint a vesz
prémi 31. honvéd gyalogezred zász
lósa, 1914. évi november hó 4 én az 
orosz harctérről eltűnt és azóta ma
gáról semmi életjelt nem adott. Ha 
valaki e lap olvasói közül netalán tud 
valamit fiunkról, szépen kérjük, érte
sítsen bennünket. Papp József tanító
képzőintézeti igazgató, Sopron.
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A világháború eseményei.
Nagy baj lehet az antantbeliek tá

borában, hogy annyit gyüléseznek, 
szónokolnak és fenyegetőznek. Ha 
nem győzik tettel, megpróbálják szó
val, pedig a harctéren a tettek be
szélnek. Bajban van nemcsak Fran
ciaország, Olaszország és Oroszor
szág, hanem Anglia is. Mig azok te
rületi épségüket féltik, addig ez ten
geri hatalma miatt aggódik. Az an
tant-hatalmak most már tisztában 
vannak azzal, hogy Franciaország a 
német támadással szemben nem bol
dogul. A közös érdek azt kivánja, 
hogy „fölmentő“ támadásokkal men
jenek a bajba került szövetséges se
gítségére. Az oroszok megpróbálták. 
Nagy erővel indultak meg északon 
is, délen is. Visszaverték őket. Neki- 
nekilódültak az olaszok is. Kudarc
cal végződött minden kísérletük. Hátra 
volnának az angolok. Ámde Anglia 
első sorban a maga bőrét félti. Attól 
tart, hogy a németek blokáddal ron
tanak rá s akkor szüksége lesz a 
maga milliós seregére. Igaza van a 
Bemer Tagblattnak, midőn azt írja : 
Semmi sem késztet jobban a német 
politikai és gazdasági vezetés egysé
gességének, céltudatosságának és fel
tétlen összhangjának csodálatára, mint 
éppen a párisi konferencia, mert mig 
az egész világnak az a határozott 
érzése, hogy a német nép és a né
met hadvezetőség pontosan tudja, 
hogy mit akar és rendelkezik oly 
eszközökkel, a melyekkel akaratának 
érvényt is szerezzen, addig itt egy 
tarka-barka gyülekezetbe akarják tisz
tázni, hogy mit akarnak az antant- 
hatalmak és eszközöket kutatnak, 
hogy ezeket a nem világos és szét
húzó szándékokat egy akcióba fog
lalják össze.

A francia harctér.
Verdun körül még áll a véres harc. 

Fronton van a francia nemzet színe- 
java. Oda rendelték már az aggokat 
és gyermek-ifjakat is. Nincs mene
külés. A német csapatok pontosan 
kiszabott menetben haladnak előre. 
Részletekről a lapjaik nem igen nyi
latkoznak. Majd elmondják a végén. 
A francia lapok is szófukarok. Nincs 
mivel dicsekedniük. Eddigi vesztesé
gük Verdunnél a párisi Midi szerint 
hatvannégyezer ember. A németek 
Malancourtól északra megvetették 
lábukat s megszállották az Avocourt, 
Haucourt és Malancourt között levő 
erdőt, mint fontos sztratégiai pontot. 
Hiában küzdöttek érte a franciák

egész éjjelen át, a németek urai ma
radtak a területnek és közelebb 
jutottak a páris-verduni vasúthoz. 
Másnap elfoglalták Malancourt. Ezzel 
a Maas nyugati partján vívott harcok 
fontos fejezete záródik le s a franciák 
bethincourti állása komoly veszede
lembe került.

Az antant-hatalmak felszólították a 
hollandi kormányt, hogy zárja el a 
határt Németország felé és semmiféle 
áruküldeményt se engedjen át többé 
Németországba. A felszólításnak ulti
mátum-jellege van. Úgy látszik ez a 
párisi konferencia egyik határozatának 
végrehajtása. A helyzet Hollandiában 
nagyon komollyá lett. Azt hiszik 
Anglia Hollandián át akar csapatokat 
Németország ellen küldeni.

Az olasz harctér.
A megindult olasz offenziva sem

mire sem megy. Márc. 26 án a mieink a 
görci hídfőnél a podgorai magaslaton 
levő olasz állásokat rohammal elfog
lalták és számos foglyot ejtettek. A 
Plöcken-hágónál visszaverték az ola
szok támadását s megvédték minapi 
területnyereségüket. A Monte San 
Michele északi lejtőjén és a San Mar
tinónál megindult olasz támadás tel
jes kudarccal végződött. Közel a ten
gerparthoz, Selznél az olaszok beha
toltak árkainkba, de könnyű szerrel 
kiszorítottuk őket. Márc. 29-én na
gyobb élénkség indult meg az Isonzó- 
fronton — az olaszok vesztére. Görc 
körül éjjel-nappal heves harc dúlt. 
Csapataink háromszázötven olaszt 
fogtak el, közöttük nyolc tisztet. Az 
élénk küzdelmet megzavarta a hirte
len beállott nedves időjárás. A hó olvad, 
az Isonzó megdagadt, a lavinák meg
indultak, a fedezékeket viz árasztja el.

Az orosz harctér.
Az orosz támadások ellanyhultak. 

Nem mentek semmire sem Riga tá
jékán, sem Galíciában. Az április 1-én 
kelt német hivatalos jelentés megálla
pítja, hogy az oroszok egy hónappal 
ezelőtt félmillió katonát indítottak, 
kellő munícióval ellátva, Hindenburg 
hadserege ellen. „Csapataink vitézsé
gének és szívós kitartásának köszön
hető, teszi hozzá a jelentés, hogy ez 
a támadás semmiféle eredményt sem 
ért el. Az ellenség veszteségét óvatos 
becsléssel 140 000 emberre tesszük.“

Ép oly sikertelen volt az oroszok 
támadása velünk szemben. Siemikov- 
cetől délkeletre, a Sztripa jobb part
ján, megrohanták állásunkat, hogy 
azt ezer lépésnyi széles harcvonalon 1 
előretolják. Azonban bátor csapata-

. ink megállították a rohanó ellenséget 
és keményen megverték. A győzelem 
kivívásában nagy része volt a tüzér
ségnek. Vereséget szenvedett az orosz 
Olikánál is, a Putilovka felső folyása 
mellett, ahol csapataink megtámadták 
hadállásait s azok fedezékeit és aka
dályait elpusztították. Azóta nincsen 
dolgunk az orosszal.

Egyéb hírek.
Az írek nyugtalankodnak Az angol 

belügyminiszter a kabinet elé javas
latot terjesztett, melyben azt javasolja, 
hogy Írországban hirdessék ki az 
ostromállapotot. — Am. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter valameny- 
nyi egyházi tőhatósághoz átiratot 
intézett és abban közli, hogy a tem
plomok harangjainak hadicélra való 
igénybevétele tárgyában megindított 
akció immár annyira előrehaladt, 
hogy a harangoknak a hadvezetőség 
által leendő átvétele rövid időn belül 
megkezdhető lesz. Az egyházi főha
tóságnak ez akció tekintetében elfog
lalt álláspontja — irja a miniszter, 
— valamint az egyházaknak sokszor 
tapasztalt áldozatkészsége bizonyára 
lehetővé teszi, hogy a harangoknak 
a hadiszolgáltatási törvény alapján 
való igénybevétele mellőzhető lesz s 
hogy a rendelkezésre bocsátott ha
rangok térítés ellenében való átenge
dése akadálytalanul keresztülvihetőnek 
mutatkozik.

Könyörgés.
Melanchthon Fiilöp.

Bűnös lelkem hozzád siet, 
Szomjazza bő kegyelmedet. 
Vigasztald meg, én Jézusom, 
Magam neked im átadom.

Oh szánd meg gyarló voltomat, 
Ha csüggedek, nyújtsd jobbodat. 
Emelj magadhoz, bennem élj.
Óvj lelkeddel, ha ér veszély.

Maradj velem hív pásztorom, 
Vezérelj égi utakon,
Mutass a mennybe jobb hazát, 
Ahol szerelmed nyugtot ád..

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HARANGSZÓRA.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.
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A z e g y h á z  köréből.
Bimbóhullás. Súlyos csapás érte Lang 

Károly családjai Szenlgotthárdon. A család 
egyetlen fiú gyermekét 6 éves korában 
magához szólította az Úr. Az apa, ki a 
háború kezdete óta teljesít harctéri szolgá
latot, jóllehet ő maga kathoiikus vallásu, 
a szentgotthárdi ev. egyháznak egyik áldo
zatkész tisztelője. Csak a közel múltban 
küldött a harctérről nagyobb összeget az 
ev. gyülekezet hadi árváinak és özvegyeinek 
támogatására.

A jó Isten vigasztalja meg a gyászba 
borult csaladot.

A soproni evangélikus gyülekezet el
határozta, hogy az oroszok által leldult 
kárpáti falvakban elpusztult evangélikus 
népiskolákat a saját költségén felepítteti, 
azzal a kívánsággal, hogy ezekben az is
kolákban az idegen anyanyelvű gyermekek 
magyarnyelvű oktatására nagy gondot for
dítsanak.

A mihályi-i evang. népiskola Takács 
József evang. tanító vezetese mellett há 
borús mese délutánt tartott, melynek jöve
delmét a tanító árvák javára fordították. 
A szépen sikerült délután műsora a követ
kező volt: Közének: Gusztáv Adolf csa
tadala. Ima. Szózat: Gyermekkar. Örzse 
asszony imádsága : (Vitalisz Gyulától) Ba
logh Erzsébet. Levél a húgomhoz ! (Horeczki 
B-tól) Horváth Laci. Szeresd a hazát: 
(Gyulai E.) Gyermekkar. Háborús mesék: 
tartotta Takács József tanító. Szomorú ka
rácsony : (Szalay M.) Kovács örzsi Jöhet 
ellen egyre száz : (Molnár F.) Rosta Gyula. 
Bujdosók éneke: (Sztojanovics J.) Gyer
mekkar. Ne pazaroljátok: (dohár L.) Ta
kács József tanító. Fohász: Gönye Jolán. 
Himnusz : Közének.

A harctéren megvakult katonák részére 
a gérczei evang gjülekezet hivei közül a 
következők adakoztak: Cseri Boldizsarné 
1’40 K, Németh Jánosné l -20 K, Zsebehazi 
Antalné, Szalai Jánosné, Pintér Józsefné, 
Patyi Istvánná, Horváth Gyutané, Görög 
Pálné, Balázs Istvánná, id. Bolla Jánosné, 
Bolla Sámuelné, Horváth József felső, Vida 
Lászlóné, ifj. Prépost Józsefné, id. Varjú 
Józsefné, Kutasi Sámuelné, Skriba Kálmánná, 
Ihász Pálné, Szabó Sámuel, Szabó Mariska, 
ifj. Máthé Gezáné, Cseiedi Sándorné, Re- 
dőcs Eszter, Pécz Jánosné, Boros Sámuelné, 
Rosenthal Ignácné 1—1 K, Csoknai György
ié, Máthé Józsefné, T. T., 80 — 80 f, özv. 
Takács Antalné, Görög Józsefné 70—70 f, 
Cseszkó Sándorné, Rumi Józsefné, Gömbös 
Jánosné, Horváth Eszti 60—60 f, Horváth 
Miklósné, özv. Boros Józsefné, Csoknai 
Józsefné, Horváth Annuska, Rosenthal Je- 
nőné, Balogh Károlyné, Erős Józsefné, 
50—50 f, ifj. Varjú Józsefné, Kiss Jánosné, 
Meleg Lajos, Pécz Lajosné, Varjú Lajosné, 
Máthé Pálné, Pécz Sámuelné, Bokkon Ist
vánná, Bakos Józsefné, Hérincs Sándorné 
40—40 f, Tóth Ferencné, Balogh Lídia, 
Omrög Linus felső 30—30 f, Szalai Józsefné, 
■d. Bolla Józsefné, ifj. Bolla Józsefné, ifj. 
*^rju Sámuelné, Gőcze Sándorné, id. Varjú 
oámuelné, N N., Szombat Istvánná, Pethö

Sámuelné, Meleg Károlyné, Szalai Lajosné, 
Máthé Lina, Balogh Bálintné 20—20 f. 
Összesen 43 80 K.

A tordasi ág. hitv. evang. egyházköz
ségben a hívek áldozatkészségéből a kö
vetkező adományok hozatták az Úrnak 
oltárára : Az ellenség által feldúlt gyüleke
zetek felsegélyezésére: f. Varga János 40 K, 
Nagy Istvánná, Mészáros János, Kis Pálné
5— 5 K, özv. Zsakó Ján >sné, id. Grudák 
Pál. Báhidszki Sándorné 3 —3 K, Milichov- 
szky Sándorné, Svigruha Istvánná, Rehák 
Jánosné, özv. Benedikti Jánosné, ifj. Kis 
Istvánná, özv Pintér Istvánná, özv. Báhid
szki Jánosné, Bucsi Istvánué, Kis Lajos, 
Tornán Sándor, Szbivák Erzsébnt, özv. 
Bozai Györgyné, Soivruba Dániel, özv. 
Moczkó Mihalyné 2—2 K, Milichovszki 
Mibályné, Stianné Jánosné, Tornán látván, 
özv. Varga Jánosné, Szucsán Jánosné 1—1 
K. Összesen 99 K. Hadi özvegyek és árvák 
részére: Varga János 8 K, Mészáros János 
6 K, Gyuga Is'vánné, Nagy Istvánná, Svig
ruha Lajos 5—5 K, Kis Pálné 2 50 K, 
Rehák Jánosné, Jehoda Istvánné 2—2 K, 
Milichovszki Sándorné, özv. Pintér Istvánné 
özv. Bahidszky Jánosné, Báhidszki Sándorné, 
Szlovák Erzsébet, özv. Varga Jánosné, 
Szucsán Jánosné 1—1 K. összesen 44 K. 
Rokkantak és vakok részére: Nagy Istvánné, 
Rehák Ilona, Svigruha Lajos 10—10 K, 
f. Varga János 8 K, Mészáros János 5 K, 
Görcs Ferenc 3 K, Kis Pálné 2'50 K, Rehák 
Jánosné, özv. Moczkó Mihályné 2—2 K, 
Svigruha Istvánné, Milichovszki Sándorné, 
özv. Pintér Istvánné, özv. Báhidszki Jánosné, 
Báhidszki Sándorné, Szlovák Erzsébet, 
Szucsán Jánosné 1—1 K. Összesen 60 K. 
Hősök emlék kövére: Zsabka János család
apa a harctérről, Báhidszki János és Varga 
Hyula az északi harctérről, Svigruha Gábor 
és Milichovszky Lajos az északi harctérről, 
Csákány Lajos, N. N. 10—10 K, Máriás 
Sándor családapa, ifj. Benedikti Jánosné
6— 6 K, Gyuga Istvánné, Nagy Istvánné, 
Ruhák Ilona, Jehoda Istvánné, Svigruha 
Lajos, Skrecskó Mihály 5—5 K, Sintér Pál 
családapa az északi harctérről, Sztyehlik 
Gábor családapa, Tornán János családapa, 
f. Varga János, Mészáros Jánns, Halenák 
Mihály 4 —4 K, Svigruha Istvánné, Görcs 
Ferenc 3*—3 K, özv. Milichovszky Mihályné, 
özv. Bozai Gvörgyné 2—2 K, Bucsi Istvánné, 
id. Bradek Pál 1—1 K. Összesen 128 K.

A kegyelem Istene áldja meg a nemes 
lelkek áldozatkészségét!

Itthonról.
Amerikai magyarok magyar katonák 

özvegyeiért és árváiért. Sikerült jótékony- 
sági mulai ságot rendeztek Amerikában a 
barnesborói magyarok a háborúban elesett 
magyar katonák özvegyei és árvái segélye
zésére. Az estély tiszta jövedelme 737 
korona 50 fillér volt, mely összeget a 
pittsburgi osztrák-magyar konzulátus el
küldte gróf Tissa István miniszterelnöknek.

A szerajevói gyilkosság cinkosa 
meghalt. A szerajevói gyilkosság egyik 
cinkosa, Nedo Kerovics a möllersdorfi 
katonai fegyházban meghalt. Kerovicsot

a merénylet alkalmával a végsőkig felizga- 
| tott embertömeg annyira bántalmazta, hogy 

csak a rendőrség és katonaság közbelépése 
tudta akkoriban életét megmenteni. Kero
vicsot 1914. október 2-án halálra Ítélték, 
büntetését később húsz évi súlyos börtönre 
változtatták. Kerovicsnak régi tüdőbaja 
volt és a fegyházban nem is használhatták 
másra, mint papírzacskók ragasztására. 
Most tüdővészben halt meg

A katonai munkáscsoportok ellátása. 
Azok a földbirtokosok, akik gazdasági 
munkára katonai munkásosztag kivezény- 
iését kérték, tartoznak ezek, úgyszintén a 
kisérő altisztek ellátásáról is gondoskodni. 
Ennek fejében azonban a munkásosztag 
vezetője köteles nyugta ellenében az illető 
gazdának a szabályszerű katonai élelmező 
pénzt kifizetni. Ami a munkásosztag díja
zását illeti, annak minden egyes tagja, 
sőt a felügyelő altisztje is, minden munka
párt a gazdától a szokásos helyi napszámot 
kapja Az erdőgazdaságban foglalkoztatott 
katonák részére nem napszám, hanem 
szakmánybér jár, de az élelmezésre és 
elszállásolásra vonatkozó rendelkezések áz 
erdőüzemeknél is érvényben vannak.

A tétlen nők és a szigorú főbíró. A 
szigetvári járás főszolgabirája rendelkezést 
léptetett életbe, ami elejét veszi a munka- 
kerülésnek és tétlenségnek és rákényszeríti 
a sok könnyen élő asszonyt a hasznos 
munkára. A főszolgabíró arra a tapaszta
latra jutott, hogy a kisgazdák feleségei és 
leányai, különösen a hadbavonultaké, a 
hadisegélyesek, nap nap után Szigetvárott 
boltról boltra járnak, ahelyett, hogy dolgoz
nának. Felhívta tehát a községek lakossá
gát, hogy a hetivásárok napjain, kedden 
és pénteken kívül, minden falusi nőt, aki 
cél nélkül jár Szigetváron, igazolásra szó
lítja fel a hatóság és aki magát igazolni 
nem tudja, azt csavargásért megbüntetik, 
a hadisegélyesektől pedig megvonják a 
segélyt.

Mennyi pénzt küldenek haza a kato
nák ? A hadraselt sereg január hónapban 
a tábori posták utján 33,295 249 koronát 
küldött haza. Az elmúlt év decemberében 
a hazaküldött összeg 32611.208 korona, volt

Molnár Viktor beszéde. Molnár Viktor 
nyugalmazott államtitkár, az Uránia Magyar 
Tudományos Egyesület elnöke, az Uránia 
közgyűlésén hatalmas beszédet mondott, 
amelyben az ország színe előtt nyilvánosan 
megállapította, hogy a magyar hősiesség a 
magyar iskolának és a magyar tanítóságnak 
köszönhető. — íme, egy babérlevél, mely 
azok munkálkodását jutalmazza, kik egész 
életüket és erejüket a nemzetnevelés szent 
munkájának szentelik.

A nagyváradi honvédek dicsérete. 
A nagyváradi 4-es honvédekről meleg el
ismerés hangján emlékezik meg Kratochwill 
ezredesnek március 16 án kiadott napipa
rancsa, amely a következőképpen hangzik : 

Négyesek ! Hős agyagembereim !
Öt napi nehéz küzdelem után szükségét 

érzem, hogy magatartástokért bámulatomat 
és elismerésemet fejezzem ki nektek. Ez 
állásban nem az olasz, hanem a rossz idő
járás, a víz, az eső volt a legnagyobb ellen-
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ségtek. Hogy az olaszoktól nem féltek, azt 
tudom, de hogy hasig vízben, éjjel-nappal 
ellenséges ágyutüzben, oldalozó, minden 
irányból jövő gyalogsági és géppuska, 
bombavető és puskagránát tűzben harcol
tatok, ez emberfölött való hősiesség. És ti 
ezt is megcselekedtétek és a hatodik napon 
az ellenség támadását könnyű szerrel vissza
vertétek

A négyesek hős agyagembereit — mert 
olyanok voltatok — meg fogom örökíteni 
az utókor számára : hadd lássa a jövő nem
zedék, kik voltak azok, akik jólétükért har
coltak, győztek megsebesültek és meghaltak.

Egyformán harcoltatok valamennyien, 
de mégis ki kell emelnem a Szilágyi-zászló
aljat, melynél a legnehezebb viszonyok ural
kodtak. A kötelességteljesitésnek legszebb 
példája nyilvánult tisztnél és legénységnél 
egyaránt az utóbbi napok harcaiban A 
Schilhan-század hat napig esőben, vízben, 
sárban úgyszólván pihenés nélkül teljesen 
átázva, átfázva, a hatodik napon kapott 
támadást gyönyörűen verte vissza. Az ez
red nevében mondok e század parancs
nokának és a század minden egyes tagjá
nak köszönetét Ez a szellem, amely az 
ezredben uralkodik, maradjon meg örökké 1

Kratochwill ezredes azután napiparan
csában közli a konvédekkel, hogy Auguszta 
királyi hercegasszony és Stefánia királyi 
hercegnő üdvözölte az ezredet. Zsófia ki
rályi hercegnő és József királyi herceg pe
dig szeretetadománvt küldöttek.

Félezer kitüntetés egy huszárezred
ben. A nyíregyháziak kedvelt háziezrede, 
a 14. huszárezred, mely a háború kitörése 
óta az orosz fronton van, az eddig lefolyt 
harcokban félezer kitüntetést kapott.

A gazdaszövetség közgyűlése. A Ma
gyar Gazdaszövetség ez évi közgyűlését 
április 13-án tartja meg, Darányi Ignác 
elnöklésével. A gyűlés főtárgya az arató 
munka s általában magának a termelés 
biztosításának kérdése lesz.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Az élelmiszeruzsora üldözése. A né

met szövetségesi tanács jelentékenyen nö
velte az élelmiszeruzsorával űzött vissza
élésekre kiszabott büntetés mértékét, egy
ben a maximális ár túllépését is megfele
lően nagyobb fogsággal és pénzbírsággal 
torolják meg ezután.

Az uj rend egy évig terjedhető fogság
gal és 10.000 márka pénzbírsággal sújtja 
azokat, akik a maximális árat túllépik, vagy 
olyan szerződést kötnek, amely a maximá
lis ár túllépését célozza, vagy pedig, akik 
az illetékes hatóságnak ama fölszólítását, 
hogy a meglevő készleteket maximális ár
ért forgalomba hozzák, nem teljesítik, vagy 
a maximális árral biró árucikkekből meg
levő készletet a hatóság közegei előtt el
titkolják. A pénzbüntetést a hatóságok visz- 
szaesés esetén a kétszeresre emelhetik föl.

Újabb dij a német tengeralattjárókra. 
Az Éclair cimü francia újság 10.000 frank 
jutalmat tűzött ki azon hajó legénységének 
megjutalmazására, amely a francia tenger
part körül tiz tengeri mértföldre cirkáló né
met tengeralattjáró hajót elsülyeszti, vagy 
hatalmába keríti.

Amerikai vasutasok forrongása. Hir 
szerint 36e.000 vasúti alkalmazott uj bér- 
követeléseket terjeszt a vasúttársaságok 
elé. A munkások vezérei azzal fenyegetnek, 
hogy kimondják az általános sztrájkot.

A szász kormány a hadirokkantakért.
A szász kormány újabb rendelete szerint 
nagyszabású módon kíván gondoskodni 
egész Szászországban a hadirokkantak el
látásáról, a kiknek földet szán, anélkül, 
hogy határozottan hadirokkanttelepeket lé
tesítene.

Négy millió orosz menekült. A Novoje 
Vremja hivatalos kimutatást közöl a közép
ponti hatalmak által megszállt területről 
elmenekült lakosság számáról. A kimutatás 
szerint a Moszkvától északra fekvő huszon
egy kormányzóságban 900.000, a Moszkvától 
délre fekvő kormányzóságokban 1.500.000 
a nyugati kormányzóságokban 300.000, Szi
bériában 1 000.000, az ázsiai országrészek
ben 517 000, összesen tehat 4.217.000 a 
menekültek száma. Ebben a kimutatásban 
nincs meg négy belső oroszországi kormány
zóság menekültjeinek száma, a mi szintén 
nagy lehet, minthogy ezeken át haladnak 
a fő vasúti vonalak E négy kormányzóság
ban még nem fejezték be a menekültek 
összeírását.

A Harangszó perselye.
A HABANGSZÓ-nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 81 kor. 63 fillér.

K. D. 10 K, özv. Mesterházy Ödönné 
Mesterháza 6 40 K, özv. Németh Gyuláné 
Bük, Limp Istvánná Bönyrétalap 2—2 K, 
Sülé Józsefné (gyepi) Magyargencs, Porcz 
Mariska Körmend, Téringer Mariska Pápa 
1’40—1 40 K, Paulik Jánosné Kiskőrös 1 20 
K, Sülé Sándorné (felső) Magyargencs, So
mogyi Józsefné Magyargencs, özv. Fodor 
Pá né Csér, Király János Csér, Schréter 
Károly erdötanácsos Dombóvár, Szabó Pé- 
terné Rábaszenttamás, özv. Kiss Pálné 
Sárvár, B Nagy Károlyné Vönöck, Pap 
Károlyné Vönöck 1—1 K, Sümegi Istvánná 
Pórládony 80 f, Kozma Kálmán Győr 50 f, 
Reymeyer András Dévényujfalu, Bársony 
István Levél, Nagy Sándorné (sorki) Ma
gyargencs, Árvái Róza Magyargencs, Vida 
Istvánná Kemeneshögyész, Pintér János 
Mosonszentmiklós, Derka Károlyné Verebély, 
Hankó Zs"fi Békéscsaba, Somogyi Mihály 
Pápa, Ádám Antalné Kiskőrös, Adanics 
Emma Kiskörös, Hagl Ferencné Zombor, 
Páli Antalné Vönöck 40—40 f, Verrasztó 
Sándorné Kemeneshögyész, Vince János 
Tipuzy-Magyari 20—20 f.

Összesen: 123 33 K.

Vak katonák részére befolyt: Horváth 
Róza és Zsebeházi Erzsi gyűjtése Gérce 
43-80 K, özv. Sülé Jánosné Kemeneshögyész 
4 K, Németh Sándor a harctérről, Kovács 
Péter Czelldömölk 2—2 K, Kovács Kálmán 
Czetldömölk, Pető Ferenc Czelldömölk 
1—1 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
N. N. Répcelak 3 K, Ments József és neje 
Nemesládony 1 K.

Ki tud róla?
Szalóky Lajos, 18. honvéd gyal. 

ezred 8. századbeli népfelkelő a há
ború kezdete óta nem adott hirt magá
ról. Akitud róla, szíveskedjék Írni Sza
lóky Lajosné Kemeneshögyész címre.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban  n incs,
H iányzik ott a legfőbb kínos.
T anyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

április 9. vasárnap, Zsid. 2, 10—17.
» 10. hétfő, „ 4, 14—16.

11. kedd, „ 5, 1 — 10.
12. szerda, „ 7, 11—22.
13. csüt., „ 7, 23—28.
14. péntek, 8, 1—6.

» 15. szombat, „ 10, 11—18.

6 - 1 K  K I A D Á S !
Uray Sándor debreceni ref. lelkész, kiváló 

népies egyházi iró műve:

Örökzöld koszorú
h ő s e in k  s ir h a lm á r a .
Vigasztaló könyvecske a világháború 
gyasztviselöi használatara.

A kötet elejét két oldalon „Hősök em
léklapja“ van. Első rész : Elm élkedések. 
Második rész : Imádságok. Harmadik rész : 
Halotti énekek, Em lék versek,Búcsúz- 
tatók.

Aki ezt a könyvecskét majd olvassa, 
könnyei felszáradnak, lelke megnyug
szik ; a gyász tétlensége helyett az 
Istenben bizo munka mezejére vissza
tér s áldást fog mondani még arra is 
aki kezébe juttatta az

„Ö rökzöld  k o szo rú t!“
Hisszük, hogy ez a mű hatalmas eszköze 

lesz magyar népünk taipraállitásának s a fájó 
múlt helyett egy szebb jövő megteremtésének.

A 160 oldalra terjedő, zsebbe tehető, 
gyönyörű em lékkönyv ára díszes fekete 
vaszonkótésben, dombornyomással és aranyo
zott címlelirattal darabonkint 1 korona. 10 
drb vételnél 90 fillér darabja, 50 drb vételnél 
80 fillér darabja, 100 drb vételnél 75 fillér 
darabja.

Megrendelhető a kiadóknál:

H 0 F F M A N N  É S  K R 0 N 0 V I T Z
könyvkiadóhivatala 

Debrecen, Piac-uta 49. sz. 1—2

Ki tud  róla.
Nagy János, a 83. cs. és k. gya

logezred IV. száz. III. szak. katonája 
már régóta nem adott magáról hirt. 
Aki tud róla, szíveskedjék értesítést 
küldeni Nagy Sándorné (sorki) Ma
gyargencs címre.

Ki tud  róla?
Smahel Mihályról, aki a 76. gya

logezred I. menetszázad 7. szakaszá
ban harcolt és 1915 március 20-án 
a Kárpátokban eltűnt, szíves értesí
tést kér a magyargurabi ev. lelkészi 
hivatal (Pozsony megye.) 1—2

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Virágvasárnap.
J e r u z s á l e m  h a t á r i n á l  

V i r í t a n a k  a  p á l m a f á k ,

A  m e z ő  m i n d e n  k i s  v i r á g á t  

M o s o l y g ó  ö r ö m  h a t j a  á t .

A z  o l a j f á k  l e v e l e i n  

F\ t a v a s z  e z ü s t  c s ó k j a  r e n g ,

A z  é g  s z e l í d e n  m o s o l y o g  

■—  S  m i n t  e l é r h e t e t l e n  k ó s z a  á l m o k  

R a j t a  s o k  f e h é r  f e l h ő  l e n g .

É s  ü l  a  M e s t e r  s z o m o r ú a n ,  

M e l l e t t e  a  k i c s i n y  c s a p a t ;

A  p á l m a f á k  h ú s  á r n y é k á b a n  

P i h e n i k  f á r a d a l m u k a t .

M a j d  t o v á b b  m e n n e k  a  v á r o s  f e l é ,  

H o l  v á r j a  ő k e t  m á r  a  n é p ; 

M i n d e n i k ü k  o l y  h a l l g a t a g ,

—  M i n t  a z  e l r e j t e t t  s ö t é t  b á n a t  

O l y a n  s z o m o r ú  e z  a  k é p .

S z ó l  J á n o s  m o s t ,  a  s z e l i d l e l k ű  : 

f t z  é j j e l  j a j ,  r o s s z  á l m o t  l á t t a m ,  

H a l v á n y ,  t ö v i s e s  r ó z s a f á k  k ö z t  

K e d v e s  M e s t e r !  —  t e r e á d  v á r t a m .

M i k o r  m e g j e l e n t é l  e l ő t t e m ,  

H o m l o k o d  e z e r  s e b t ő l  v é r z e t t ,  

P e d i g  f e j e d e n  k o s z o r ú  v o l t ,

É s  é n  m é g i s ,  o l y  n a g y o n  f é l e k ,  

M e s t e r !  —  Ki t u d j a ,  m i  é r  t é g e d ?

Ó h  jö j j  i n n e n ,  f o r d ú l j u n k  v i s s z a ,  

O d a h a z a  m o s t  s z e b b  a  v i l á g .

A  G e n e z á r e t h  p a r t j a i n á l  

S o k k a l  s z e b b e k  a  p á l m a f á k .

—  A  M e s t e r  n e m  s z ó l ,  c s a k  e g y e t  in t  

S  a  k i s  c s a p a t  t o v á b b  h a l a d .  

A m e r r e  m e n n e k  m i n d e n  v i r á g  s ír ,  

M é g  a  b á r s o n y o s  m e z ő k r e  i s  

S z o m o r ú  k ö n n y - h a r m a t  s z a k a d .

B e l ü l  a  v á r o s  k a p u i n á l  

A z  u t a k r a  z ö l d  á g a t  h á n y n a k ,  

H o z s a n n á t  k i á l t o z  a  n é p ,

D i c s ő s é g  a  D á v i d  f i á n a k !

—  A  M e s t e r  b ó l i n t  s z o m o r ú a n ,  

S z e l l ő  r á z z a  a  l e v e l e t  . . .

A  f e l t á m a d á s  s e j t é s é t  s ú g j a ,

—  J é z u s  n e m  s z ó l  c s a k  f é l r e  f o r d ú l  

S  s z e m é b ő l  e g y - e g y  k ö n n y  p e r e g .

BÍRÓ LÁSZLÓ.

Sánták országa.
Irta: Endreffy János.

Egy meseíró, ki versben írta ta
nulságosabbnál tanulságosabb meséit, 
megénekelte a sánták országát. Nem 
a mese, nem a vers fontos benne, 
hanem az életigazság, mely kiszűrő
dik belőle. A verses mese csak alka
lom az Írónak, hogy gondolatait vi
lágosan, érthetően, megkapóan, szí
nesen közölje olvasóival. Szól pedig 
a sánták országának meséje ekképen:

Nagy ideje volt egy ország, hol 
nem találtatott egyetlen egy ember 
sem, aki nem dadogott volna, ha be
szélt és nem sántitott volna járás 
közben. Mert a nép a dadogást is, meg 
a sántítást is szépnek tartotta, úgy 
megszokta. Történt pedig egyszer, 
hogy egy idegen ember jött ebbe a 
különös országba s neki mindjárt fel
tűnt a furcsa állapot, amit azonban 
a sánták országa lakói már egész ter
mészetes dolognak tartották. Az ide
gen úgy gondolta, hogy itt mennyire 
meg fogja majd a nép csodálni az ő 
szép egyenes járását. Úgy is tett. 
Szépen, egyenesen járt. ahogy illik 
a sánták országában. És mi történt ?
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Nem hogy megcsodálták volna a szép 
járást, hanem kinevették érte! Aki 
látta, mind megállt s alig tudott hová 
lenni a nevetéstől, úgy kiabált: néz
zétek csak, mily furcsán jár ez az 
idegen 1

Az idegen most már köteles tisz
tének tartotta, hogy a szemrehányást 
elhárítsa magáról. Ti — kiáltotta ne
kik — ti sántíttok, de nem én 1 Le 
kell szoknotok a természet ellenes 
járásról I De a lárma most már iga
zán nagy lett, hogy meghallották az 
idegent — beszélni. Persze kinevet
ték azért is, hogy nem dadog, amit 
ők elegánsnak, szépnek tartottak. Hall
játok, az idegen nem dadog, elég 
gyalázat, — kiabálták feléje. így gú
nyolták, csúfolták az egész országban.

Eddig tart a mese. Mi már most 
ebből a tanulság ? A tanulság az, hogy 
a megszokás a hibát is széppé avatja, 
ha ifjúságunktól fogva láthatjuk ma
gunk előtt. És hiába fog akarni va
lami bölcs bennünket fölvilágosítani, 
hogy mily balgatagok vagyunk, mi 
fogjuk őt balgatagnak tartani, pusz
tán azért, mert ő bölcsebb nálunknál.

Gellert-nek (1746) ez a mély ér
telmű meséje jut eszembe, valahány
szor a mi megszokott hibáinkra és 
bűneinkre gondolok. Legyenek azok 
egyéni, vagy faji, vagy akár közös 
emberi hibák és bűnök.

Hány, de hány oly vétekben és 
hibában leledzünk, melyek a megszo
kás által természetesnek tűnnek fel 
előttünk ?! Mintha úgy kellene lennie. 
S az nem is fogja észrevenni soha 
a hibát, aki ugyancsak behódol neki, 
mint a többi, hanem egy idegennek 
kell jönni, olyannak, aki nem szen
ved a hibában, egy kívül állónak, 
hogy öntudatra ébresszen bennünket.

A vallás nyelvére lefordítva ezt az 
életigazságot annyit jelent a fönti 
mese, mintha a sánták országa he
lyébe a bűnösök országát tennők az 
idegen ember helyébe pedig a vallást. 
Mert a vallás az ősbűnös emberi ter
mészetnek idegen valami, mint a 
sántáknak az egyenes ember járása. 
A bűnös emberi természetnek épp oly 
kinos a vallás parancsszava: bánd 
meg bűneidet s megismert vétkeidtől 
tartózkodj! — mint ama mesebeli 
idegennek fölhívása a sánták orszá
gában : szokj átok le rossz szokásto- 
kat I A megszokott, kora ifjúságban 
lélekbe évődött bűn nem akar kisza- 
kíttatni onnan, hanem tovább is élni 
akar, mert a bűnnek is van létfönn- 
tartási ösztöne. Ha egy kora ifjúsá
gától iszákosságához, paráznasághoz, 
hazudozáshoz szokott ember elé állok

s a vallás szent nevében azt mondom 
neki: hagyd el eddigi éledet s kezdj 
mást, az az ember mindenekelőtt a 
bűn létfönntartási ösztönét fogja érezni 
tombolni bensejében, és fájdalmasan 
visszataszítónak és kegyetlennek fogja 
ismerni e percben a vallást. Hiszen 
egész élete, egyénisége összeomlik, 
ha megfogadja a vallás parancsszavát! 
Le kell mondania, el kell hagynia 
bicegő, sántító életben járását s — 
egyenesen kell járnia. És a bűn vá
lasza a vallásnak sokszor az, ami a 
mesében, hogy kineveti. Győzött benne 
a bűn faj fenntartási ösztöne, mely 
mint fejedelemség és hatalmasság bi
lincsbe verve tartja. Oh a bűn félel
metes ellenség I

Mikor fog megvalósulni a szentek 
országának, a szentek egyességének 
nagy keresztyén reménysége, amely
ben a hiszekegy harmadik hitágazata 
szerint hiszünk? Amidőn a bűn lesz 
idegen a szentek országában s úgy 
fognak ránézni az ország lakói, mint 
kiközösítendő jövevényre ? Amidőn 
megfordul Gellert meséjének értelme 
s az egyenes járásúak fogják dorgálni 
a bűnben sántikáló idegent.

Hosszú út vezet odáig, míg a szent
ség helyett a bűn lesz idegen szá
munkra; amidőn a megszentüléshez 
oly sok egyéni közünk lesz, mint 
volt előbb a bűnhöz. Csak mutatkoz
nék a megszentelés utáni vágyban 
annyi hév bennünk, mint amennyi 
megnyilatkozott megszokott bűneink 
védelmében. Ha avval az elemi ős
erővel ölelnők át Krisztus váltságát, 
ami azelőtt a bűnhöz nyűgözött ben
nünket, megrepedeznének s földre 
omlalának a bűn várának Jerikó-fa- 
la i . . .  Amig az egyenkénti és a vi
lágmegváltás meg nem történt, addig 
az egyenes járás lesz idegen a sán
ták birodalmában 1

A tűzkeresztség .
Feljegyzés a harctéren.

Irta: Mosberger Mihály tizedes
Stanislawczyk 1916 március 1.

Valamikor régen temetés volt egy 
dunántúli kisközségben. Kocsis Já- 
nosné állt a megboldogult férj kopor
sója mellett és egyetlen fia Jóska.

Anyagi gondok nem nagyon ag
gasztották az özvegyet, mert Kocsis 
János derék, szorgalmas és istenfélő 
ember volt s a mellett, hogy család
jának a mindennapi kenyeret meg
kereste, még kis vagyonát is gyara
pította, amiből az özvegy és a még 
kiskorú fia becsületes munkájuk mel
lett könnyen megéltek.

Az évek múltak és Jóska gyerek
ből csinos legényke lett, s már ő lett 
volna hivatva, a kis gazdaságot ve
zetni és tovább fejleszteni, de a he
lyett szomorú szívvel tapasztalta az 
özvegy anya, hogy fia rossz útra 
tért. Szót nem fogadott, sőt tanácsait 
sem fogadta már meg, korhely lett, 
a korcsmákat bújta, a dolog meg 
sehogysem ment nála. A kis gazda
ságon hamar meglátszott a rossz 
kezelés, napról-napra fogyott. S mikor 
ezért az anya dorgálni próbálta, — 
a kezeügyébe eső kést dobta utána. 
A faluban nem volt már becsülete, 
az emberek kerülték, sőt a legjobb 
barátai is elfordultak tőle. De ő da
cára mindennek rátartós volt és örült, 
hogy tőle mindenki fél.

Közben katona lett. Az anyának 
egyedüli reménye volt, hogy kato- 
náéknál majd megtanítják becsületre. 
De itt sem mentek vele semmire s 
mikórra letellett volna a három év, 
büntetésből megtoldották kettővel. 
Ennek letelte után már nem is tért 
vissza falujába, jobbnak látta a vá
rosban megtelepedni. Itt évekig csa
lásból és lopásból élt, később már a 
gyilkosságtól sem riadt vissza, amiért 
aztán fogházba is került, itt is rosz- 
szul viselte magát.

Az évek múltak s a békés napokat 
követte a háború. A hazának szük
sége volt minden fegyverfogható 
férfira. A most már őszülő Kocsis 
József börtönének ajtaja is megnyílott 
s tudtára adták: „Te még hadköteles 
vagy és a harctérre fogsz menni I 
Ha jól viseled magad, hátralévő bün
tetésedet elengedik!“

„Nem bánom*, gondolta, —■ az 
egész csak egy kis változás. Külön
ben neki már mindegy, a haza, az 
otthon, a szülői ház, előtte csak 
mind mind üres szavakká lettek 1

A durva rabruhát fölcserélte az 
egyenruhával s csakhamar észrevette, 
hogy az emberek szemében milyen 
nagyra nőtt egyszerre. Bajtársai nem 
kerülték és a világ is egész más 
szemmel nézte, mint azelőtt. De 
csakhamar fájdalom vegyült örömébe. 
Bajtársai beszéltek szüléikről, fele
ségükről és gyermekeikről. Mind 
szorgalmas ember volt, mind szerette 
családját. — És ő, aki máskor di
csekedett gonoszságával, ott állt né
mán, lehajtott fővel, s bár nem akarta 
bevallani, de mégis szégyelte magát 
bajtársai előtt,

A mozgósítás utáni 11-ik nap éj
jelén trombitaszó harsogott végig a 
városon, és a kék ruhás népfelkelő 
csapat a hajnali órákban már kint
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állt az állomás előtti téren. A segéd
tiszt felolvasta a honvédesküt, amit 

f az öreg népfelkelők hangosan utána 
mondtak, azután a zászlóalj parancs
nok mondott lelkesítő beszédet. Mire 
a felkelő nap aranyos sugaraival a 
tájat behintette, addig már a fekete 
csikó prüszkölve, fekete füstfelhőket 
fújva vitte a kis csapatot Oroszország 
határa felé.

Az eskü, a lelkesítő beszéd és a 
Magyarország határán átvezető út, 
különös hatással volt Kocsis Józsefre. 
Úgy érezte, hogy minden megváltó

ja zott. Az emberekben már nem látott 
ellenséget, ő is olyan harcos volt, 
mint a többi. De azért szégyelve 
húzódott meg a kocsi sarkában. 
Hiába I az emberek megtalálták itt 
is. Egyszer csak egy fehérruhás leány 
lépett fel a lépcsőn s mosolygó arc
cal cigarettával kínálta meg. Egy 
pillanat volt csupán s a válaszfal 
közte és az emberek közt ledőlt.

A szolgálat nehéz volt. Sokat 
szenvedett ázva-fázva, éhezve, nyo
morogva, de azért nem panaszkodott. 
Gyáva sem volt, mert a verekedést 
megszokta. Egyszer a századparancs
nok megdicsérte. Ez volt életében 
az első dicséret, amit kapott és ez 

* oly jól esett neki, hogy örömében 
szeretett volna felkiáltani.

Egy nap délelőtt megjelent a tábori 
lelkész és szép beszédet mondott, 
végül pedig imádság után Isten ol
talmába ajánlotta a csapatot.

Másnap mire a keleti égen a haj
nal derengeni kezdett, a csapat elérte 
a mi ágyúink állását. Egy hadnagy 
odaszólt:

— Öregek! ma átesünk a tűzke
resztségen, csak kitartás.“

Abban a pillanatban eldördült mel
lettünk négy ágyú. A csövek mintegy 
elbújni látszottak a hatalmas ágyuk 
testébe, mintha maguk is megsokal- 
ták volna, hogy akkora hang robbant 
ki belőlük. — Ez volt a jóreggelt. 
Ugatós búgással repültek a lövedékek 

1 a magasba és azután mennydörgéssel 
és fehér füstfelhőket fújva robbantak 
odaát az orosz állások felett. A má
sik pillanatban óriási zúgás tölti be 
a levegőt és hat orosz gránát, pokoli 
dördüléssel robbant fel Kocsis József 
és baj társai közelében. Mikor a rob

banás okozta por- és füstfelhő szét
oszlott, csodálkozva látták, hogy nincs 
semmi baj. Kocsis József él s térdre 
borulva, szemeit az ég felé emelve, 
buzgón imádkozik.

Gyermekkori imáit már rég elfelej
tette, azóta nem tanult, imádságos 
könyv nem volt nála, és mégis tu
dott imádkozni. — Az ő imája szív
ből jött.

Egyszerre mintha ezer vihar dühön
gött volna, — veszett süvítés támadt. 
Golyók sziszegése, gránát és srap
nelek búgása és a szerte-szerte re
pülő gránátszilánkok idegbontó zenéje 
töltötte meg a levegőt. A fák lombjai 
és gályái úgy hullottak, mintha egy 
rémes zivatar, jégesővel vonult volna 
végig a tájon.

Az ütközet után újra gyülekeztek 
a kékruhás népfelkelők. A századpa
rancsnok e szavakkal fordul a kissé 
megtogyott csapathoz :

— Katonák, bajtársak 1. . .  ma ve
lünk volt a jó Isten 1 — velünk volt 1 
itt járt közöttünk a földön 1 — Mert 
ha nem így lett volna, elvesztünk 
volna mind 1

Azután keresztet vetve buzgón 
imádkozott a ló hátán. (1914. aug. 
27. M. L. fhdgy.).

Kocsis József ott állt egy fa mel
lett. Látszott arcán, hogy szívében 
nagy küzdelem folyik. Küzdelem, mely
ben az új ember a régit igyekszik 
legyőzni.

Egy bajtársát nagyon szerette, ez 
ha tehette mindig irt családjának. — 
Egyszer így szólt Kocsis Józsefhez.

— Neked nincs anyád, feleséged? 
Nincsenek gyermekeid ?

Ő lesütötte szemét és némán intett 
barátjának, hogy jöjjön közelebb. 
Azután lassan, csöndesen elmondott 
neki mindent. Akármennyire szégyelte, 
mégis őszintén elmondta, hogy fia
tal korában anyját késsel támadta 
meg. Tudd meg, hogy milyen em
berrel van dolgod!

A jó barát mintha megijedt volna, 
de azután közelebb lépett, és vállára 
tette kezét.

— Tedd jóvá, most jóvá tehetsz 
mindent 1 A haza is édes anyád, és, 
ha hiven szolgálod a hazád, anyád 
is megbocsát.

És a tékozló fiú, kinek haza és 
szülői ház csak üres szavak voltak, 
meghatottan állt ott és remegő han
gon mondta:

— Jóvá fogom tenni I. . .
Ettőlfogva egyedüli kívánsága az

volt, hogy anyjának levelet Írjon és 
tőle bocsánatot kérjen a miért meg
keserítette az életét. A levelet meg 
is irta és elküldte.

Később egy őszi napon a kissé 
megfogyott csapat rohamra indult, s 
mikorra a távoli erdő mögött a fel
kelő nap vérpirosra festette az ég al
ját, Kocsis József is ott feküdt átlőtt 
mellel orosz földön. Jó barátja vitte 
biztos helyre. Egy tábori kórházba 
került. Lázálmában mindig anyjáról 
beszélt. Végre megjött az anya le
vele, melyben megbocsátott neki.

A jó barát ott állt mellette.
— Hol fogok feküdni ? A többinél ? 

kérdezte.
— Igen, a hősök sírjában a többi

nél 1 a neved ott lesz az ő nevük közt.
Megtört szemei még egyszer fel

villantak. — A nagy időben megnyi
latkozó hivó szó csodákat mivel. Az 
ő lelkét is megérintette és megneme- 
sftette. Elfelejtette elveszett életét s 
csak a boldog kimúlásra gondolt.

— A hősök sírjában a baj társak
nál 1 mondotta súgva, azután lehunyta 
szemeit és elpihent. .

így történt.

É n e k .
Dallama: Mennynek földnek teremtője.

Óh áldandó Szenthárom ság 
Sóhajom ra figyelmezz.
Jövel, siess fő boldogság,
Én Istenem kegyelmezz.
Oh szerelmes szent Atyám, 
Légy nékem erős bástyám.

Ölelgess szent szerelmeddel 
Örök szövetségedből,
Takargass be védelmeddel,
Adj részt örökségedből,
Nézz égi irgalmadra,
Egyetlen egy Fiadra.

Oh egyetlen egy segítőm,
Uram, Jézus, irgalmazzl 
Légy velem, én idvezítöm,

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 •

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját ssékhásában.) 73

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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A g o n o sztó l oltalm azz,
Hiszen te értem jöttél 
S é re ttem  is vérzettéi.

Gyógyítsd lelkem betegségét 
Véres verítékeddel,
A halálnak édességét 
Újítsd drága véreddel.
Mert csak az lelkem bére,
Más érdem  álljon félre.

Oh vigasztaló Szentlélek I 
Jövel segítségemre,
És míg itt mozgok, élek, 
Készíts idvességemre.
Tartsd  meg bennem a hitet, 
Kit kegyelmed készített.

Oh Úr Jézus, én Jézusom ! 
Légy irgalmas lelkemnek,
Oh vedd hozzád, egy orvosom, 
Míg megadod testemnek.
Oh Uram, Uram, ne hagyj, 
Mert reményem csak te vagy! 
Dunántúli énekeskönyv 33.

RÁDAY PÁL.

A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Második fejezet.
A szülői ház.

Folyt. 5.

A temetés. A bágyadt napsugár 
megtörik a kopasz hársfákon s a 
földgöröngy dübörögve zuhog a ko
porsóra. Először az egyházi emberek 
mennek, azután szétoszlik a gyászoló 
közönség. A sirásó már a halmot 
igazgatja s a letüzött fakeresztre rá
kötözi a fekete szalagos koszorút. 
Magukra maradnak. Még egy tekintet, 
azután tétovázó, lassú lépéssel meg
indulnak.

De hogyan megváltoztat a halál 
mindent. Míg Sárosy Endre élt, min
den rendben ment. Volt ugyan gond
juk, s szegény, jó asszony alig győzte 
a számítgatást, de azért mégis csak 
megvoltak. Hanem most egyszerre 
minden megváltozott. A nap ugyan 
most is olyan fényes csikókat rajzolt 
a falra, mint azelőtt, de az emberek 
egészen más arccal jöttek, mentek. 
Hangjuk is keményebben csengett, 
amint egyik a másik után harago
san tárgyalt velük. Mindannyi egyet 
mondott.

— Nagyon sajnálom, de tovább 
nem várhatok. Szegény megboldogult 
iránt való tekintetből úgy is éveken 
át elnéző voltam, de beláthatja asz- 
szonyom. . .

— Magam is szegény vagyok, ho
gyan kívánhatnák károsodásomat. . .

Jöttek a kereskedők, mészárosok, 
nagy összegre rúgott a patika számla, 
a ruha kontó. A barátok pedig el
tűntek, egészen eltűntek.

Akár-mennyire megrázta is Sárosy 
Lacit az apja halála, néhány órára 
mégis felélénkült. Arra gondolt, hogy 
talán mégis el tudja kerülni a fela
jánlott állást. A temetés utáni este 
igyekezett számot adni önmagának 
saját magáról s a lelkében elrejtett 
érzésekről. Nem tagadta, hogy sze
retne valami kényelmes munkájú 
hivatalba beülni, ahol reggel kilenctől 
délután kettőig vezetgeti a nagy 
könyveket, kitölti a rubrikákat, azután 
szabad idejében azt teszi, amit akar. 
De azért azt nem mondhatja, hogy 
a tanítói hivatástól idegenkedik. Sze
rette a hivatást, de csak mint szük
séges kenyérkereseti eszközt. Az is
kolán kívül aszfaltos utcát, fényes 
kirakatokat, nyüzsgő emberáradatot 
keresett. Élvezni akarta az életet, 
szórakozni akart. Ilyen volt a gon
dolkodása.

De amint csöndes este mind ezt 
átgondolja, úgy érzi, hogy nem tud 
nyugodtan az apjára gondolni. Csön
des, megnyugtató érzelmet keres, 
mely a veszteség és fájdalom között 
megvigasztalja, de nem talál. Hiába 
mondogatja: beteg volt szegény, meg
váltás volt számára a halál 1 — Hi
ába ismételgette az énekverset: Mind 
jó, amit Isten tészen, szent az ő 
akaratja. Valami különös, benső re
megés, rejtett lelki láz tartja hatal
mában s felviharozza minden ideg
szálát. Nyitott szemekkel beletekint 
az éjszakai sötétségbe: maga előtt 
látja az apját, amint intőleg emeli 
kezét. Felkönyököl, lélegzet fojtva 
hallgatózik, mert tisztán hallja szavát: 
a kötelesség a legfontosabb, mindig 
a kötelességet keresd 1. . .  Pedig nem 
az üres, csöndes szobában, csak lel
kében zeng a szó.

Mikor másnap kinyitja szemét, 
anyja már ott ül az asztalnál s pa
pirosra hajolva, számitgat. Egymás 
alá írja a számokat, azután elgon
dolkodva simítja végig homlokát. 
Hosszan nézi az anyját. Mennyire 
megváltozott egy nap alatt 1 Micsoda 
kemény vonás húzódott szája mellé 
egy rövid éjszaka alatt!

Gyorsan felkel, még a reggelijét 
sem issza meg, siet a postára. A 
levél egy kissé összegyűrődött ugyan 
a zsebében, de most nincs ideje 
újra leírni. Isten nevében! — súgja, 
azután beledobja a levelesládába.

Út közben előveszi a nyirkutasiak 
levelét. Most veszi észre, hogy a 
hátulsó lapon is van néhány Írott 
sor: „Amennyiben eltetszik fogadni 
a megtiszteltetést, tessék sürgönyözn 
és az állást azonnal el lehet foglalni.“ 

Visszafut a postára s gyorsan fel
adja a sürgönyt; „Állást elfogadom, 
néhány nap múlva érkezem.“

Az édesanyja megindulva simogatja 
fejét.

— Elmegyünk, el, édes fiam, új 
életet teremtünk. Majd meglátod: 
micsoda boldogság a munka, a kö
telesség teljesítés 1 Miért aggaszt, hogy 
a falu kicsiny, sáros, elhagyatott ? 
Mindenki maga építi meg a saját 
lakóhelyét s a legrongyosabb közsé
get is tündérszéppé varázsolja a hiva
tás, a lelkesedés 1. . .

Laci helybenhagyólag int. Csöndes 
nyugalom borul lelkére s úgy érzi, 
hogy helyesen cselekedett.

Az intézettől kapott özvegyi vég- 
kielégítésből éppen ki tudták fizetni 
az adósságokat. Egy kis pénzecske 
maradt is aprólékos beszerzésekre.

Eljött az utolsó nap. Kora reggel 
indul a vonat. Bizonytalan szürke a 
levegő s esőt ígérőn felhős az égbol
tozat. Egymást átölelve, fejüket ösz- 
szesimítva, szótlanul állnak a vasúti 
kocsi ablakában s mozdulatlanul en
gedik, hogy egyik könycsepp a má
sikat siettese halovány arcukon. Amint 
hegynek kapaszkodik a vicinális, a 
felkelő nap átüti a felhőréteget s 
reggeli napfényben fürdik a völgy
medencébe húzódó városka. Ott, ott 
valahol, ott áll a kis ház 1.. . Ott, 
ott valahol, ott húzódik a kicsiny 
sirhalom 1. . .  A vonat pöfögve zaka
tol s a keleti égboltozat megszagga
tott felhőtüremlésén átragyog a reggeli 
napsugár. F oly tatjuk .

T á b o r i  p osta .
Édes fiam,

imént jött rózsaszínű kártyád s 
ime, már megy is a válasz. Bárcsak 
ne a lassú járású postára, hanem a 
gyorsan szaladó villám szikrájával 
dolgozó sürgöny-huzalra bizhatnám 
üzenetemet, hogy fél napig se légy 
kételkedésben az iránt: helyeslem-e 
az eljárásodat. Hát igenis, én helyes
lem 1 Gondolatban megszorítom keze
det s keblemre ölellek. Akár meny
nyire együtt érzek azokkal, akik csa
ládjuk után vágyakoznak s a nehéz 
fáradalmak után pihenésre áhitanak, 
mégis azt mondatja velem egy belső 
érzés: jól tetted fiam, hogy nem ke-
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rülted meg az igazságot s nem sze
reztél két hetet hamis utakon. Senki
től se sajnálok semmit, legkevésbbé 
a harctéren küzdő, derék testvéreink
től, akik bizonyára mindannyian bő
ségesen rászolgáltak a pihenésre, a 
hazajövésre. De azt is érzem, hogy 
a föld idején való megmunkáltatása 
is nagy nemzeti érdek. A göröngybe 
hasitó ekevas, az ásó, kapa éppen- 
úgy fegyverei a háborúnak, mint a 
halálizenetet hordozó ágyú. Igenis, 
hadd jöjjenek szabadságra azok, ki
ket itthon nemcsak ölelő karok, ha
nem munka és kötelességek várják. 
Hadd jöjjenek, hadd teljesítsék ezt 
a kötelességet. Ti többiek tartsatok 
ki türelemmel, lelkesedéssel, majd 
rátok kerül a sor igaz módon is! 
Mi lenne velünk, ha most mindegyi- 
tek lelke nagy sietve haza indulna s 
csak a test, a láb, a kéz maradna 
ott. Nem, nem szabad keseregni és 
elkeseredni! A te gondolatod volt a 
helyes, ez neked nyugalom, nekünk 
büszkeség, a hazának pedig erő I 
Isten áldjon édes fiam! írj néhány 
sort a gyerekeknek, mert nagyon el
szomorodva pityeregnek, hiszen na
gyon számítottak jöttödre. Hanem a 
feleséged már felemelte fejét s azt 
mondta : igy kellett tenni 1 

Szeretettel ölel
édesapád.

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
A nyomorultak és szegények keres

nek vizet, de nincs, nyelvük a szom
júságban elepedt: én az Ur, meghall
gatom őket, én, Izráel Istene, nem ha
gyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat 
nyitok és a rónák közepén forrásokat: a 
pusztát vizek tavává teszem és az 
asszú földet vizeknek forrásivá. E 
pusztában czédrust, akáczot nevelek 
és mírtust és olajfát, plántálok a 
kietlenben cziprust, platánt, sudarral 
és czédrussal együtt, hogy lássák, 
megtudják, eszökbe vegyék és meg
értsék mindnyájan, hogy az Urnák 
keze mívelte ezt és Izráel Szentje 
teremtette ezt!

Ézsaiás könyve. 41, 17—20.

Hallelujah!
Dicsérem az Urat teljes szívből: 

az igazak környezetében és a gyüle
kezetben. Nagyok az Urnák cseleke
detei; kívánatosak mindazoknak, a 
kik gyönyörködnek azokban. Dicsőség 
es méltóság az ö cselekedete és 
igazsága megmarad mindvégig. Emlé
kezetet szerzett az ö csodálatos dolga

inak; kegyelmes és irgalmas az Ur. 
Eledelt ad az öt félöknek; megemlé
kezik az ö szövetségéről örökké.

111 zsoltár. 1—5.

Boldogok a kik sírnak: mert ök 
megvígasztaltatnak.

Máté ev. 5, 4.

Tudjuk pedig, hogy azoknak, kik az 
Istent szeretik, mindenek egyaránt 
javokra vágynak azoknak, kik az ö 
végzése szerint hivatalosak.

Róm. lev. 8, 28.

Hálákat adjatok mindenkor minde
nekről, a mi Urunk Jézus Krisztus
nak nevében, az Istennek és az 
Atyának.

Efezusi levél. 5, 20.

Tanítók árváiért!
Közeledik husvét szent ünnepe. 

Áhítatra hangolódik minden lélek. A 
háború kényszert parancsoló kemény 
keze egy-egy vonással megváltoztatja 
ugyan a húsvéti ünnep képét, hiány
zik a családi ünnepből a piros tojás 
ajándékozásának kedves szokása, de 
ki ne érezné, hogy annál inkább 
meleg érzéssel, jó szóval, segítő sze
retettel tartozik a háború hőseinek 
és áldozatainak. Gondoljunk erre! 
Lássuk meg a felemelt perselyt s 
töltsük be krisztusi lélekkel a szeretet 
törvényét: az igazi istenszolgálat 
abban áll, meglátogatni az özvegyeket 
és árvákat... Ne legyen senkise, ki 
a szent ünnepen ne gondolt volna a 
hősi halált halt tanítók özvegyeire 
és árváira!

Múlt héten a következő, köszönettel 
vett, adományok érkeztek:
Schrikker László Győr . . 20-— K
Kiss Ödön Kötcse . . . 1 0  — „
Szabó László tan. Tokorcs . 6'— „
Kis József Alsóság . . . I -— „
Petrovics Ferenc Gór . . . —-50 „
Nagy Gábor asztalos (felső) Farád —‘40 „

A ntihályi-i ev. iskolás gyermekek gyűj
tése : Baják Lajos 3 K, Takáts József, 
Dr. Schvarcz Lajosné, Bakó Jánosné 2—2 
K, Lövinger Irma, Maries Gyuláné 120—120 
K, Viola Béla, Kreuz Nővérek, László Mik
lós 1—1 K, Világos Istvánná, Sandi Mariska, 
Bakó Bibike, Papp Józsefné, Viola Gyula 
40—40 f, N. N., Garab Sándomé, Bálint 
Gyula, Maries János, Maries Kálmánná, 
Bálint nővérek, Kardos Lajosné, Sarródi 
Józsefné 30—30 f, Rosta Istvánná, Kiss Jó
zsefné, Szűcs Jolán, Büki Sándorné, özv. 
Kováts Istvánná, Plekli Eszter, Illés Margit, 
Bálint Eszti, Kovács Dénesné, Kovács Gyu
láné, Pintér Dénesné, Kovács Józsefné, 
Bognár Gyuláné, Kovács József, Világos 
István, Kovács János, Borbély Jánosné, 
Rosta Bálintné, Kovács Gyula, Horváth 
Lajos, Szűcs Józsefné, Potyondi Lajosné, 
Zsirai Eszti, Horváth Józsefné, Babos György, 
Zsirai Lajos, Zsirai Sándorné, Nagy Jó

zsefné, Simon Ferencné, Pintér Józsefné, 
Maries Jánosné, Halász Józsefné, Mühleitner 
Erzsi, Király Józzefné, ifj Kovács Jánosné, 
Gönye Mihályné, Kovács Jenő, Horváth 
Imre, Bálint Irén, Borbély Józsefné, Zámbó 
Gyula, Molnár István, Pintér József, Bálint 
János, Papp Lidi, Schrancz Máriska, Maries 
Lajosné, Bálint Lajos, Kovács Anna, Bor
bély János, Zsirai Sándor, Zsirai Laci, 
Szűcs Sándorné 20—20 f, Garab Lina 14 
f, Balog Istvánná, Gönye Józsefné, Bálint 
Kálmánná, Gács Jánosné, Zsirai Kálmánné, 
Tömböl Teréz, Skriba Samuné, Kovács Ist
vánná, Bálint Teréz, Gönye Sándomé, 
Pintér Elek, Kovács Ilka, Zámbóné, Rosta 
Jolán, Bálint Lajosné, Molnár Sándorné, 
Világos Gyuláné, Nagy Miklósné, Molnár 
Sándor, Bognár Éva, Maries Lajos 10—10 
f, Gömböc Lidi 8 f, Kovács Ilona, Gönye 
Jolán, Kovács Zsuzska 4—4 f, Szűcs Sanyi, 
Borbély Sanyi, Kovács Sándor 2—2 f. Ősz- 
szesen 32 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ............................ 695223 K
Mostani gyűjtésünk . 37 90 K
Eddig befolyt . . 699013 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten ! Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

A világháború eseményei.
Az elmúlt hét legfontosabb esemé

nye nem a csatatéren, hanem a né
met birodalmi gyűlés üléstermében 
folyt le. Bethmann-Hollweg birodalmi 
kancellár nyillatkozott a hadi hely
zetről és a béke kérdéséről a biro
dalmi gyűlésnek április 5-én tartott 
ülésén. Szabadon, egyszerű stílusban 
beszélt. Nem csillogó szavakkal, ha
nem tényekkel bizonyította, hogy a 
háború sorsa immár eldőlt. Már nincs 
kétség az iránt, hogy kik a győzők, 
kik a legyőzöttek. Most még csak a 
béke van hátra. Olyan béke, mely 
biztosítja a középeurópai hatalmak 
területi épségét, függetlenségét, sza
badságát és kultúráját. Olyan béke, 
mely véget vet Európa örökös izgal
mának, Anglia izgató s néprontó po
litikájának. Uj Európának kell támad
nia, mely békés munka országává 
teszi minden nép hazáját. Európa 
régi állapotának visszaállítása többé 
nem lehetséges. Belgium nem lehet 
továbbra is a francia vagy angol hó
dító eszmék előharcosa. A lengyel 
kérdés nem maradhat megolhatlanul. 
Németország és a kettős monarchia 
gazdasági téren ezentúl együtt fognak 
működni. „Annak a békének, mon
dotta Bethmann Hollweg, amely e 
háborút hivatva lesz befejezni, tar
tósnak kell lennie. Szövetségeseink
kel a hosszas küzdelem folyamán 
egyre szorosabb lesz a barátságunk. 
A háborúban kipróbált baj'ársi húsé
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get a békés munkaközösség fogja 
követni.“

A francia harctér.
A németek elfoglalták Vaux falut 

az erőséggel együtt. A Maastól nyu
gatra Haucourt és Bethimcourt kö
zött minden ellenséges állás kezükbe 
került. Haladásuk biztos és rendsze
res, noha az a terület, melyet meg- 
hóditaniok kell, tele van sztratégiai 
nehézségekkel: szakadékokkal, viz- 
mosta és süppedékes helyekkel. Ma- 
lancourt és Forges már megadta ma
gát. Két nappal később Haucourtra 
került a sor. Itt véres vereséget szen
vedtek a franciák. Tizenegy sebesü- 
letlen tisztjük és ötszázharmincegy 
főnyi legénységük fogságba került. 
Haucourt elfoglalásával a németek 
hadi állása a Maas balpartján teteme
sen erősbödött.

Az április 8-án kelt német hivata
los jelentés újabb jelentékeny térfog
lalásról ad számot. A sziléziák és ba
jorok Haucourttól délre két erős vé
delmi pontot és a Termita-magasla- 
ton két kilométer szélességben elfog
lalták a franciák hadállásait. „Veszte
ségünk csekély, teszi hozzá a jelen
tés, az ellenség vesztesége, egyesek 
alattomos magatartása következtében 
is, különösen súlyos. Ezenfelül 15 
tisztet és 699 főnyi legénységet, köz
tük számos 1916. korosztálybeli új
oncot, sebesületlenül elfogtunk.“

A Briand-kormány legfőb törekvése 
most a valóság takargatása. El akar
ják hitetni a francia néppel, hogy jól 
állanak, nincsen semmi baj; ha Ver
dun el is esik, nem sokat nyernek 
vele a németek. De az ellenzéki fran
cia lapok, közöttük a Humanité, rá
mutatnak a német támadásban rejlő 
veszedelemre és nyíltan kimondják, 
hogy a középponti hatalmak erősek, 
hatalmasak, s önámítással és frázi
sokkal nem lehet őket legyőzni.

A francia harctér eseményeit mél
tóképen egészítik ki az angolországi 
Zeppelin-támadások. Alighogy kedve
zőre fordult az idő, megindultak a 
német léghajók és napról-napra bor
zalmas pusztulásnak lettek okozói 
angol földön. Méltó büntetés ez Ang
lia önző politikájáért s embertelen 
harcmódjáért.

Az angol-francia diplomácia kísér
letezése Hollandiában fiaszkóval vég
ződött. A holland nép a fenyegetőd- 
zéstől nem ijedt meg. Kormánya s 
annek élén Cort van der Linden mi
niszterelnök kijelentelte, hogy Hollan
dia az antant kedvéért a határt Né
metország felé el nem zárja. Hollan
dia nem Belgium!

Olasz harctér.
Az olaszok a Doberdói-fensíkon 

Selztől keletre néhány hét előtt meg
szállottak több katonai célra szol
gáló árkot. Ezekből csapataink most 
kiverték a betolakodókat. Utána vol
tak ellentámadások, de minden siker 
nélkül.

Zupelli olasz hadügyminiszter le
mondott, a harctérre ment és parancs
nokságot vállalt. E személyváltozás
sal együtt járt a támadások megúju
lása. A tengermelléki harcvonalon a 
tüzérség egész éjjelen át ágyuzta a 
tolmeini hídfőt, valamint Görz északi 
részét, de minden eredmény nélkül. 
A 2348 méteres Rauchkofel nevű 
hegygerincen olasz csapatok mutat
koztak, de a mieink hamar leker
gették őket és száztizenkét embert 
közülök elfogtak. A Laguna-völgytől 
északra erősebb osztagok megtámad
ták állásainkat, de rajta vesztettek, 
mert vitéz katonáink visszaverték 
őket. A Tonale-szorostól északra az 
olaszok erős fedezékeket építettek. 
Csapataink ezeket április 7-én éjjel 
aknatámadással teljesen elpusztítot
ták. Kudarccal végződtek azok a 
támadások is, melyeket a Laguna- 
völgytől északra állásaink ellen in
téztek.

Orosz harctér.
Az északi és déli orosz harctér 

az oroszok veresége után mind csen
desebb lett. Nikolajevics nagyherceg 
a Ruszkoje Szlovo szerint három- 
százezer embert követelt saját frontja 
részére, aminek folytán a nyugati 
arcvonalra nem lehetett segítséget 
küldeni. E körülmény is hozzájárult 
az északi és déli orosz harctér el- 
csöndesedéséhez.

Hindenburg jubilleuma.
Április 8-án volt 50 éve, hogy 

Hindenburg a hadipályára lépett. A 
jubiláló nagy hadvezérhez az üdvöz
lések egész áradata érkezett. Meleg 
hangú táviratban üdvözölte őt Vilmos 
császár is. „Önnekmegadatott, mondja 
üdvözletében, hogy a legnehezebb 
és legfontosabb feladatokat, amelye
ket hadvezető a harctéren általában 
kaphat, példátlan sikerrel oldotta meg. 
Ön a számban erősen túlnyomó ellen
séget hatalmas csapásokkal űzte el 
a határterületekről, ügyes operációkkal 
elhárított további betöréseket, győ
zelmes előrehatolással állásait mé
lyen az ellenséges országba tolta 
előre és azokat a legerősebb táma
dásokkal szemben megtartotta. Ez a 

1 tény a történelem ténye.“

Harc a levegőben.
Egy francia lap elmondja egy aviati- 

kus hátborzongatóan érdekes esetét.
Csapataink tegnap rendkívül izgal

mas látványnak voltak tanúi, mondja 
az elbeszélő. Ámbár vas- és tüzlavinák, 
amelyek az egész vidéket elárasztják, 
megtanították katonáinkat, hogy ide
geiken uralkodjanak, mégis attól, 
amit tegnap láttak, izgalmuk csúcs
pontjára hágott. Az egyik francia 
kötött léghajó, amelyet a franciák 
tréfásan hurkának neveztek el, hir
telen elszabadult és oly szédítő ma
gasságba szállt, hogy senki sem mert 
a szerencsétlen megfigyelő menekü
lésében bízni. Ez a megfigyelő, egy 
huszonkét éves hadnagy, esőernyővel 
való lebocsátkozás által kísérelte meg 
életének megmentését. A szél több 
percig a német vonalak felé kergette 
s mindenki aggódva várta, hogyan 
fog a szerencsétlen ember lezuhanni, 
amikor egyszerre az enyhébb szél 
visszahajtotta Verdun felé. A tiszt 
szörnyű helyzetéről és érzéséről a 
következőket jelentette:

— Léghajóm ezer méter magas
ságban volt, amikor egyszerre erős 
lökést éreztem. Eleinte azt hittem, 
hogy a telefon vezeték szakadt el és 
semmit sem törődtem a dologgal. De 
aztán azt láttam, hogy a mellettem 
levő kötött léghajó egyre kisebbedett. 
Ránéztem a magasságmérőre s ekkor 
azt láttam, hogy már ezerhatszáz 
méter magasságban voltam. Nem 
maradt időm gondolkodni, mert a 
szél egyre közelebb vitt az ellenséges 
vonalakhoz. Hasztalanul igyekeztem 
a hidrogén szelepet kinyitni. A veze
ték összecsavarodott és megtagadta 
a szolgálatot. Halálos aggodalmamban 
felkapaszkodtam a gondola felső 
szélére, hogy a köteleket szétbontsam. 
Ezt a célomat nem tudtam elérni. 
Azt hittem, el vagyok veszve. Még 
mi van elintézni valóm ? Eszembe 
jutottak térképeim. Ezeknek nem volt 
szabad az ellenség kezébe jutni. 
Széttéptem valamennyit és a szélrózsa 
minden irányában lehajigáltam. így 
kerültem föl háromezerötszáz méter 
magasságba. Utolsó mentőeszközül 
már csak egy esőernyő maradt. Húsz 
méter hosszú kötél kötött engem 
vele össze. Még csak azt vizsgáltam, 
vájjon simán le tudom-e csavarni s 
azután kiugrottam a gondolából, ö t
ven méter mélyen estem. Rettenetes 
pillanat volt. Ékkor kinyitottam az 
esőernyőt és éreztem, hogy őrületes 
zuhanásom lassubbodott. Alattam 
voltak a német lövőárkok, amelyeket
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jól megtudtam különböztetni. De 
nyolcszáz méternyire az ellenség fölött 
elragadott a szél. Ekkor elvesztettem 
eszméletemet és csak azt tudom, 
hogy a szél háromizben nagy erővel 
fölvitt a magasba. így lehettem kö
rülbelül húsz percig a szél játékszere, 
amig végre az ellenségtől körülbelül 
háromszáz méternyire újra földet 
éreztem lábam alatt.

H ú s v é ti  ü z en e t.
Mikor ezek a sorok megjelennek, 

már minden kórházba, táborba szét- 
küldöttük ünnepi üzenetünket. Az a 
címe: Halálból az életbe I Erre a kis 
füzetre bíztuk, hogy az evangélium 
erőteljes bátorító üzenetét elvigye 
harctéren küzdő, kórházakban szen
vedő testvéreinknek. Legyen a füze
teken, az olvasókon, de a nagylelkű 
adakozókon is, Isten áldása.

Múlt héten a következő megren
delések érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Feiler Ernő ev. táb. leik. a harctérről 

100 ; Ev. nőegylet Győrujfalu 70; Szutter 
Mariska h. tanítónő Rigács, Esp. hivatal 
Répcelak, Jurás Péter Taksonyfalva, Ev. 
leik. hiv. Székesfehérvár 50—50; Varga Já
nos ev. tan Nemeshany 14 példány.

Szabad rendelkezésre:
Ev. nőegylet Győrujfalu 130; Ev. nő

egylet Beled, Papp Jolán Ajka 50—50; 
Nagy Mihályné Beled 10 példány.

Pénzadomány:
Nádasdi hívek gyűjtése 33 72 K, Feiler 

Ernő ev. táb. leik. a harctérről 7 K, Ev. 
nőegylet Nemesládony 5 K, Limp György 
Ménfő 4 K, Kováts Sándorrné Körmend 
2 80 K, Schrancz Adolfné Gyepüfüzes 2 40 
K, Kis József Alsóság, Héra Gyula a harc
térről 2—2 K, Szabados Sándorné Kisba- 
ráthegy, Bors Miklós konfirmandus Kis- 
baráthegy, Pécz Józsefné Kisköcsk, Bors 
János Csóth. Gueth Lajosné Rádóczujfalu, 
Koronczay Eszti Csönge 1—1 K, Pécz Mar
git Kisköcsk, Németh Jánosné Kisköcsk 
50—50 f.

A nádasdi leánygyülekezetből húsvéti 
üdvözletre a következők adakoztak :

Szabó Sári, őr. Farkas Józsefné, Horváth 
Józsefné, Nagy Sándorné, Markó Józsefné, 
Gál Ferencné, őr. Tóth Istvánná, ifj. Csapó

Sándorné Mesterházy Imréné 1—1 K, Koz- 
mits István, Lákics Pálné, Nagy Ferencne, 
Tóth Jánosné, özv. Polgár Ferencné 60—60 
f, Csapó Istvánná, Kozma Péterné, Károlyi 
Mihályné, Szabó Györgyné, Nagy Mihályné, 
Markó Mihályné, Péter Eszter, Károlyi Bábi 
50—50 f, Simon Jánosné, Szabó Józsefné, 
Szabó Ferencné, özv. Polgár Ferencné, ifj. 
Kozmits Sándorné, Szakály Ferencné, ifj. 
Csapó Jánosné, Mihályi Ferencné, Markó 
Mihályné, Póczek Jánosné, Özv. Dávid La
josné, Szabó Sándorné, Patona Józsefné, 
Póczek Ferencné Károlyi Lajosné, Kalamár 
Istvánná, Horváth Györgyné, Szabó Ignácné, 
Szabó Etelka, Kercsmár Ferencné, Kalamár 
Ilka, Kozmits Eszter, Csapó Jenő, Kozmits 
Ferencné, Kovács Regina 40—40 f. Gál 
Sándorné, Gál Józsefné, Károlyi Kálmán, 
Tóth László, Péter Miklós, Szabó Jánosné, 
Keszler Juliska, Gérnyi Lajos 30—30 f, 
Mihályi Józsefné 26 f, Szakály Györgyné, 
Dávid Vilma, Baján Józsefné, Patona Kál
mán, Szabó Lajos, Nagy János, Szabó Bá
lint, Póczek Sándor, Mihályi Szidi, Kozmits 
Dezső, Földes Lina, Kozmits Lnjza, Szabó 
Imréné, Jóna Róza, Szabó Vilma, Mihályi 
Irén, Horváth Lidi, Szabó Pál, Körmendi 
Gyula, Gál Lina, Nagy Lajos 20—20 f, Hi- 
degh Sándor, Szabó Gusztáv, Földes Gizi 
10—10 f, Szabó Kamilla, Takács Irma 6—6 f, 
Németh Lina 4 f. Összesen 33'72 K.

A z eg y h á z  k öréb ől.
A szombathelyi protestáns nőegylet.

A szombathelyi protestáns nőegylet évek 
óta nagy érdeklődés mellett tartja vallásos 
estélyeit, melyek minden alkalommal a 
város társadalmát egybegyűjtik s leikét az 
evangéliom kincseivel gazdagítják. A háború 
kitörése óta ezen előadások a hazafias 
munkának tényezőivé váltak, mert a befo
lyó jövödelem a hazafias célokat szolgálja. 
Az elmúlt időszakban a következő előadások 
tartattak: Pröhle Henrik pozsonyi lelkész 
az Otthon, Dr. Králik Lajosné a Gyermek- 
védelem, Kapi Béla körmendi lelkész A 
háború és az emberi lélek, Pröhle Károly 
theol tanár Amiről nem szabad elfelejtkez
nünk. Az estélyeket ének- és zeneszámok 
egészítették ki, melyek betanításával Káro- 
lyiné Thirring Matild kötelezte nagy hálára 
a gyülekezetét és a közönséget. Isten ál
dása nyugodjék a buzgó egyesületen s 
annak fáradhatatlan vezetőin !

A sárvári műselyem-gyár örkülönit- 
Yl® ?Xe, , a sárvári evang. templom alapra 
45 50 K-t gyűjtött hálából, hogy a háború 
óta istenitiszteletre a templomba jártak. 
Fizessen meg jóságukért az Isten

Alapítvány. Dubovay Gézáné elhunyt 
leánya, Sáry Sándorné, szül. Dubovay Jolán 
emlékére 2Ö0 koronát adott alapítványul a 
sárvári gyülekezet templom alapjára, az 
elhunyt halálának évfordulója alkalmával. 
Az elhunytnak emlékezete áldott az élők 
sorában. Ugyan erre a célra Vas János 
Sárvárról való távozása alkalmával 20 K t 
adományozott. A nemes cselekedet buzdítsa 
az élőket hasonló jó cselekedetekre az 
Urnák szent háza iránt

Itthonról.
Félmilliós hagyaték a hadsegítésnek.

Gomperz Károly feleségével közösen nagy 
összeget hagyott közcélokra. Nagy adomá
nyokban részesültek a külömbözö kulturális 
egyesületek, a hadsegítés céljaira pedig fél
millió koronát hagyott a Gomperz házaspár.

Német egyesület a kárpáti falvak fel
építéséért. Wermuth berlini polgármester 
elnöklésével megalakult a berlini szövetségi 
segítőegyesület, amely céljául tűzte ki, hogy 
a háború folytán elpusztult osztrák és ma
gyar városokat fölépít. Wermuth főpolgár
mester a következő táviratot intézte Héder- 
váry grófhoz, a háborúban feldúlt tűzhelyek 
újraépítésére alakult magyar bizottság el
nökéhez :

Értesítem Excelleneiádat, hogy a berlini 
városházán ma megalakult a Görc és ma
gyar karpáti falvak fölépítését célcó berlini 
szövetségi segítöegyesület. Egyesületünk a 
dunai monarkia sorssujtotta határmenti 
vidékeinek, különösen a kárpáti falvaknak 
sorsa iránti meleg részvétből sarjadt ki. 
Német vér is áztatta e földeket. Az elpusz
tított helységek fölépítésében való közre
működésünk egyenlő mértékben akarja ki
fejezésre juttatni a magyar falvak sorssuj
totta lakossága iránti benső részvétet és a 
testvéri közösségben véghezvitt hőstettek 
iránti tiszteletet.

Budapest polgármesteréhez Wermuth fő
polgármester a következő táviratot intézte :

A Görc és a magyar kárpáti falvak föl
építésére alakult szövetségi segítöegyesület 
a berlini városházán megalakult. Ez alka
lommal fényesen nyilvánult meg a lovagias 
magyar nemzet, a hő szövetséges iránti

mély rokonérzés. Törekvéseink közössége, 
amely a segítővállalkozásainkban megnyil
vánul, újabb erős kötelék legyen, amely 
népeinket egymáshoz fűzi.

Nem lesz húsvéti tojás. A kormány 
egy rendelettel megtiltotta a húsvéti piros 
tojás festését. A rendelet ellen vétő kihá
gást követ el és két hónapig terjedhető 
elzárással és hatszáz koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik.

A  n a g y v ilá g b ó l.
A kínai forradalom terjedése. Kínában 

egyre terjed a forradalom. Az ellenzék kö
veteli a parlament azonnali összehívását 
és alkotmányos kormány kinevezését. A 
fölkelők az elnök lemondását és a monar- 
kista mozgalom valamennyi vezetőjének 
kivégzését követelik.

Rablóvilág Olaszországban. Egy idő 
óta mind sűrűbben fordulnak elő Olaszor
szágban rablótámadások és betörések. A 
velencei teherpályaudvaron egy alkalmazott 
két másik társával együtt késszurásokkal 
meggyilkolta főnökét és a pénztárból 132 
ezer lírát elraboljak.

Egy angol mnniciógyár pusztulása. 
A kenti lövőporgyárban nagy tűz volt, 
amely több robbanást okozott. Az áldoza
tok száma körülbelül kétszáz.

Németországi újságok áremelése. A 
papirosnak egyre tartó áremelkedése kö
vetkeztében egyes nagyobb német lapok 
máris fölemelték az előfizetési dijakat, mely 
példát most már az összes német lapkiadók 
kénytelenek követni. A lapkiadó-testületek 
az utóbbi időben sorban értekezleteket tar
tollak, amelyeken elhatározták, hogy áp
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rilis elsejétől jelentősen fölemelik az elő
fizetés és a hirdetés diját egyaránt, mert 
a mai árak semmiképpen sincsenek arány
ban a papiros árának és a lap egyéb 
költségének nagyarányú emelkedésével.

Ötszáz uj dollárkirály. A newyorki 
Review of Reviews becslése szerint 1914 
augusztusban az amerikai Egyesült államok
ban négyezeregyszáz milliomos volt és szá 
műk a háború kitörése óta legalább ötszáz
zal megszaporodott. Az uj vagyonok majd 
nem kivétel nélkül a rendkívül fokozódott 
hadianyag és fegyvergyártásból került ki. 
így például a Dupont fele puskaporgyár, 
amely egy milliárd koronánál nagyobb ösz- 
szegről szóló szerződéseket kötött, múlt 
évi októberben kétszáz százalékos osztalé
kot fizetett részvényeseinek. Ennek a vál
lalatnak őt óriás gyára van, amelyek mind
egyike valóságos város. A vállalat munka
bérben hónaponként négy milliót fizet ki 
s egyes nagyon ügyes munkások kilencven 
koronát keresnek naponkint Az öt gyár 
naponkint félmillió kilogram robbantó anya
got és kétszázezer kilogram füsltelen pus
kaport gyárt s minthogy a vállalat mind
egyiknek kilóját egy dollárért adja el az 
antantnak, ebből könnyű kiszámítani, hogy 
a vállalat tiszta nyeresége naponkint hét 
millió korona. A vállalat folytonosan na- 
gyobitja gyárait és az uj épületeken tízezer 
munkás dolgozik. Ugyanily mesés arányok
ban dolgozik a Bethlehem Stel Company, 
manapság a világ legnagyobb muníció- és 
fegyvergyárosa, amely még a Krupp és 
Creuzot-féle vállalatokat is felülmúlja. En
nek nyeresége a lefolyt üzletévben 225 
millió korona volt; összesen egy millió 
tonna puskaport gyártott, amelynek ára 
a háború kitörése óta tonnánkint tizenöt 
koronával emelkedett. A vállalat igazgatója 
Schwab, a tiszta nyereságböl tiz százalékot 
kap s el lehet képzelni, hogy a háború 
után a legelső dollárkirályok egyike lesz. 
A gránátgyártás mesésen fellendült; egy 
brooklyni cég naponkint tizenötezer dara
bot gyárt s az antant nyolcszázezer koro
nát fizet érte; a vállalkozó tiszta nyeresége 
naponkint négyszázezer korona. A hadi
szállításokban nemcsak cégek vesznek részt, 
hanem egész városok i s ; igy Dulesburg 
város néhány százezer puska szállítá
sára kötött szerződést. A acélgyárak száma 
óriás módon szaporodott. A városok lakos
ságának száma is nagyon emelkedett; igy 
Bridgeportnak, amelynek a háború előtt 
csak kilencvenezer lakosa volt, ma száz
negyvenszer lakosa van, Detroit lakosainak 
száma százezerrel gyarapodott. Az uj dol
lárkirályok közül való a feltatáló Rice isaac, 
aki a háború kitörése óta tizenöt millió 
dollárt szerzett, továbbá Dodge Marcel, a 
Remington Company elnöke, aki hatvan 
milliót keresett. Ezeket a számadatokat 
ismerve, még inkább elmondhatjuk, hogy 
a háborúnak az amerikaiak már régen vé- 
getvethettek volna, ha nem szeretnék annyira 
a mammont: a pénzt.

A H aran gszó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 123 kor. 33 fillér.

özv. Borbás Józsefné Váczszentlászló 
5*30 K, Tóth Lajos Arad 5 K, Berke Gé- 
záné Sárvár, László Miklós Vadosfa, Tar 
Mihályné Győrság 3—3 K, Németh Jolán

Szombathely 2 40 K, Mesterházy Kálmán 
Tüskevár 2 K, Rátz Vilmos ev. lelkész 
Pozsony, Ments Lajos Mesterháza, Mester
házy Sándor Mesterháza, Pulaky Emma 
Pápa, Kovács János gátőr Szany, Renner 
Irma óvónő Bát 1'40—1'40 K, Rothfuchs 
Jánosné Tokaj 1'30 K, Rásó Mihály ev. 
leik. Alsószeli, özv. Szabó Istvánná Lovász- 
patona, Döbrönti Istvánná Ostffyasszonyfa, 
Bors János Csőt, Matajsz Pál Mezőhegyes 
1 — 1 K, özv. Szalay Sándorné Győr 50 f, 
özv. Gérnyi Péterné Körmend, Büki Mihály 
Beled, Büszka Endre Pozsony, Kovács Gyula 
Sércz, özv. Reniczky Józsefné Budapest, 
Szalóky Zsigmond Czelldömölk, özv. Stie
felreiter Istvánná Rácalmás, Egy valaki 
Répcelakról, özv. Hagyó Károlyné Bpest. 
40—40 f.

Összesen: 165 83 K.

Hadi árváknak : Ments József és neje 
Nemesládony 1 K.

Vak katonák részére befolyt: Egy
vadásztársaság adománya Tüskevár 9 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Petrovics Ferenc Gór 50 f.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a  h&zban n in cs,
H iányzik o tt a  legfőbb k incs.
Tanyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

április 16. vasárnap, Phil. 2, 5 — 11.
, 17. hétfő, Luk. 22, 39—46.
„ 18. kedd, , 23, 33—46.
„ 19. szerda, „ 23, 47 — 56.
, 20. csüt., I. Kor. 11, 23—29.
„ 21. péntek, Ezsajás 53, 1—12.
„ 22. szombat, 1. Péter 3, 18 — 22.

Ki tud  róla?
Rajt Márton a 8. honv. gy. ezred 

I századának közvitéze 1914 novem
ber havában adta magáról az utolsó 
hirt Przemysl várából. Aki tud vala
mit további sorsáról, legyen szíves 
azt megírni Rajt Mártonná Magyar- 
gurab, (Pozsony-megye) u. p. Rété, 
címre. 1—2

Ki tud  róla?
Rajosok András, Rásó János és 

Rajt Fáiról, akik a 72. gy. ezred II. 
menetszázadában 1915 julius végén 
együtt tűntek el az olasz harctéren, 
szíves értesítést kér a magyargurabi 
ev. ielkészi hivatal (Pozsony-megye.)

1—2

Ki tud róla?
Szényi Kálmán, a 83. cs. és k. gy. 

ezred 7. század 3. cug katonája már

1914 október óta nem adott életjelt 
magáról, aki tud róla, szíveskedjék 
aggódó nejét értesíteni Szényi Kál- 
mánnét Terestyén-Jákfa. (Vas-m.)

Ki tud  róla?
Dömötörfy István 19. honvéd gya- 

log-ezredbeli tizedes, orosz fogságba 
került. Legutoljára 1915. július 5-én 
irt s azóta nem adott életjelt magá
ról ; címe: Paratski zavot Gur Kazán. 
Aki valamit róla tud, esetleg hozzá
tartozója szintén ott van fogságban, 
nagyon kérem legyen szíves értesítési 
küldeni Dömötörfy (balog) Istvánné, 
Nemespátró, u. p. Surd (Somogy m.] 
címre. 1—s

Ki tud  róla?
Bebők József, aki 19. honvéd gya

logezred 3. zászlóalj, 9. századábar 
harcolt; tábori postája 84 volt, 1915 
május 31-én irt utoljára s azóta nett 
adott magáról hirt, aki valamit rólí 
tud legyen szives értesíteni Béből 
Józsefnét (Dávidjankó) Nemespátri 
u. p. Surd (Somogy m.) 1—!

6 - 1 K  K I A D Á S !
Uray Sándor debreceni ref. lelkész, kiváli 

népies egyházi iró műve:

Örökzöld koszorú
h ő s e i n k  s ir h a lm á r a
Vigasztaló könyvecske a viléghábori 
gyásztviselöi használatára.

A kötet elejét két oldalon „Hősök em 
léklapja“ van. Első rész : Elmélkedései! 
Második rész : Imádságok. Harmadik rész 
Halotti énekek, Emlék versek,Búcsúi 
tatók.

Aki ezt a könyvecskét majd olvasst 
könnyei felszáradnak, lelke megnyug 
sz ik ; a gyász tétlensége helyett a 
Istenben bizó munka mezejére vissza 
tér s áldást fog mondani még arra i 
aki kezébe juttatta az

„Ö rökzöld  koszorút!'
Hisszük, hogy ez a mű hatalmas eszköz 

lesz magyar népünk talpraállítésának s a fáj 
múlt helyett egy szebb jövő megteremtésénei 

A 160 oldalra terjedő, zsebbe teheti 
gyönyörű emlékkönyv ára díszes fekel 
vászonkótésben, dombornyomással és arany< 
zott címfelirattal darabonkint 1 korona. 1 
drb vételnél 90 fillér darabja, 50-drb vételn 
80 fillér darabja, 100 drb vételnél 75 füll 
darabja.

M egrendelhető a kiadóknál:

H0FFMANN ÉS KR0N0VITÍ
könyvkiadóhivatala 

Debrecen, Fiac-uta 49. sz. 2—
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Husvét.
Krisztus, te vagy élet s világ,
Te törted  el a bűn nyilát,
Te győztél a halálon.
Érettem adtad életed,
Megváltott nagy szereteted 
Diadalmas királyom I 
Mit féljek, ha bú száll reám ? 
Az ég az én örök hazám !

Koporsó, bűn és félelem 
Nem győzhet többé lelkemen, 
Feltámadás vagy s élet!
A tévelygés homálya már,
Mint reggel a köd tova száll, 
Reánk ragyog a fényed I 
A sírnál új lét réve int 
A te ígéreted szerint.

- Megváltóm, hittel áldalak,
Oh jö j j ,  ha a kereszt alatt 
A csüggedés utoléri 
Bár elhozod végső napom,
Az Úr ama nagy hajnalon, 
Feltámaszt sok kínodért.
S örök megváltó Szere tet 
Megnyitod nékem az egetl

KOVÁCS SÁNDOR.

Láttam  az Urat!
Megértjük, hogy a nagypéntek 

utáni napokat olyan sötéteknek lát
ták a tanítványok. Akárhova mentek, 
bárhova néztek, mindenütt nagy üres
ség tátongott feléjük. Elveszítették 
szeretett Mesterüket. Elragadták, ke
resztre hurcolták a Megváltót. Siró 
lelkűkben panaszosan hangzik a mind
egyre megismétlődő gondolatat: mi 
pedig azt hittük! . . .  Csak lassan, 
nagyon lassan értették meg, hogy 
Krisztust akkor is látniok kell, ha 
felhő fogja el előlük, akkor is hinni, 
bízni kell benne, ha körülötte minden 
romba dől. A feltámadott Krisztus azt 
az üzenetet hagyta tanítványainak: 
előttetek megyek Galieába, ott meg
láthattok ! . . .

Olyan a föld, mintha kishitű, re
megő tanítványokkal volna tele. A 
világháború rettenetes borzalmasságai 
között az emberek nem látják, hogy 
most is előttük megy a Krisztus. 
Üszkös romokba temetkező falvakat, 
szétdöntött családi boldogságokat lát
nak, ezer és ezer derékban kettétört, 
fiatal, reményteljes életet, özvegyek, 
árvák sötét ruhás, gyászoló seregét,

de nem látják azt az egyet, azt az 
egyetlent, ki előttük megy, mint vi
lágosság a sötétségben, erő az elfo- 
gyatkozásban. Legtöbben fejüket ráz
zák : nem, nem láttam az U rat!

Pedig az Urat látnunk kell I Még 
a rettenetes események között is lát
nunk kell, hogy az Űr velünk van. 
Igazságos ügyért küzdve, szent tu
lajdonainkat védelmezve, szívünkben 
érezzük jelenvalóságát, ő  a mi erőnk 
és bátorságunk. Sok vitéz testvérünkre 
ráborúl a halál éjszakája. Szemük 
megtörik, kezük elejti a fegyvert. De 
ők megtörő tekintettel is látják azt, aki 
husvét ünnepén kilépett sírjából s le
győzve halált és bűnt örök diadalt 
aratott. Óh milyen boldog az a lélek, 
amely élete utolsó pillanatában el
mondhatja : láttam az U rat! Vigasz
talást talál a síró anya, a gyászba- 
öltözött hitves, az apátlanná vált gyer
mek, is, ha nem végtelenségbe futó 
holttestekkel tele szórt halotti mező
séget lát maga előtt, hanem a húsvéti 
dadáitól fényes kertet, melyen végig
halad Krisztus s szelíden ráhajol min
den halottra mondom néked kelj fel I

Ne csak a távolba óhajtsuk a Krisz
tust, hanem itthon a mi mindennapi
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életünkben is keressük meg a feltá
madott Krisztust. Úgy hordozzuk 
szenvedésünk keresztjét, hogy ne- 
csak a keresztet, hanem Isten kezét 
is érezzük magunkon. Úgy engedel
meskedjünk, mint egykor ő. Olyan 
érzülettel, önmegtagadással, olyan 
bűnbánattal s jobb élet után törő 
vágyódással keressük az Urat, hogy 
nyomdokain, örökkévaló példáját kö
vethessük.

Akkor majd megritkul az önző, 
haszonleső, nyereség hajszoló embe
rek sora. Akkor majd igaztalan úton 
nem akarnak máról holnapra meg
gazdagodni azok, kiknek a háború 
nem megpróbáltatás, hanem nyerész
kedésre alkalom. Akkor a jóltevő 
szeretet, az önmegtagadás, a lemon
dás, a hit és Istenbe vetett bizodalom 
uj életet teremtenek s könnyek közt 
is felujjong bennünk a lélek: nem 
vagyok elhagyatva 1 belépett az én 
életembe is a feltámadott Krisztus 1 
És én láttam az Uratl

M e n e k ü lé s  a b a l á l  to r k á b ó l .
I r ta : Hanzmann Károly.

Egy német újság nemrég körkér
dést intézett olvasóihoz. A kérdés 
igy szól: „Hogyan menekültem ki a 
halál torkából?“ Csakhamar a vála
szok egész özönét vitte a posta. A 
borzalmas világháború számtalan ve
szélyes helyzete, a küzdelemteljes élet 
sokféle esetének vázolása megrázó 
példákkal felel a fenti kérdésre. Az 
első díjat azonban az alábbi történet 
hőse nyerte, aki ezt közölte: „Mint 
a természet szépségeiért rajongó em
ber — úgy mond — egy alkalom
mal nagyobb sétára indultam a hegy
vidékre. Már esteledett, amikor vissza
térésre határoztam el magamat. A vad
regényes táj festőisége, egyik oldalán 
a meredeken felnyúló hegy égbenyuló 
faóriásaival, a másik oldalán elhúzódó 
roppant mély hegyszakadék s annak 
mélyén tovarohanó folyó, annyira le
kötötte egész figyelmemet, hogy alig 
vettem észre a hátam mögött érkező 
gépkocsit, amelyben egy barátom ült, 
aki ép egy mulatságról volt hazatérő
ben. Felvett gépkocsijába, amely óri
ási sebességgel száguldott tova haza
felé. Kevés idő múlva szóltam bará
tomhoz, de ő nem felelt. Közelebb 
hajoltam hozzá s rémülten láttam, 
hogy keze elereszti a kormányt s 
oda dől ölembe. Szívszélhüdés érte. 
A gépkocsi pedig csak rohant a ve
szélyes pályán lefelé. Megállítani nem 
bírtam, mert nem értek hozzá, a ha

lál fiának tudtam magamat, s két
ségbeesetten vártam a minden pilla
natban bekövetkezhető elpusztulást. 
A kanyarulónál le is tért a nyílegye
nest száguldó gép az útról, s már 
már elveszettnek hittem magamat, 
amikor a kocsi egy nagy zökkenéssel 
megakadt egy sürü fás bozótban a 
szakadék szélén, oly formán, hogy a 
két első kerekével künn lebegett a 
tátongó mélység felett. Gondoltam 
arra, hogy most kiszabadulhatok ve
szedelmes helyzetemből, csakhogy a 
legkisebb mozdulattal félrebillent volna 
az automobil egyensúlya s mégis 
csak lefordultam volna a sziklahasa
dék mélyén zúgva tovasiető folyóba, 
így hát mozdulatlanul maradtam. 
Térdemen hirtelen elhuny barátom 
kihűlt tetemével, ezernyi aggodalom 
s kínok közepette töltöttem az éjjelt, 
mert segélykiáltásaimra csak baglyok 
és rókák feleltek. Végre reggel mun
kára siető emberek szabadítottak ki 
félholtan válságos helyzetemből. Oh 
mily borzasztó órák voltak ezek 1 
Már a veszély első perceiben is vil
lámgyorsan elvonult lelki szemeim 
előtt egész életem sok bűnével, mu
lasztásával ; lelkiismeretem vádolt s 
már örök kárhozatra itéltnek láttam 
magam. Isten azonban megsegített, 
irgalmazott életemnek, s ezentúl azon 
leszek, hogy majdan lelkemnek is 
irgalmazhasson.“

Valóban megrázó történet. Isten 
ujja, Isten szava volt ez a szeren
csétlenség a történet hősére nézve. 
Észre is vette ezt, mégis szívlelte, s 
áldás fakadt a bajból számára.

Isten ujja, Isten szava minket is 
figyelmeztet, nem is egyszer, hanem 
gyakorta földi vándorlásunkon. Há
nyán és hányszor merülnek el a ter
mészet, az élet szépségeinek bámulá
sába, élvezésébe s rohannak egyenest 
vesztükbe! Ha nem is ily feltűnő a 
legtöbb eset, de azért minden ember 
élete egyszer legalább válságos hely
zetbe forduló pon'hoz jut, amikor 
elvonul lelki szemei előtt egész múltja 
s feltárul előtte vigasztalan, borzasztó 
jövője. De a veszedelembe rohanó 
élet utján mindenkinél fellelhető ama 
meredek sziklapart szélén álló fa, a 
Jézus keresztfája. Nem vitt el még 
élted útja mellette ? I A golgotái ke
reszt Isten kereső, mentő szereteté- 
nek legnagyobb, legszentebb bizonyí
téka. Fennen hirdeti, hogy „úgy sze
rette Isten a világot, hogy egyszülött 
fiát adá, hogy mindenki aki hiszen 
Ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
életet vegyen.* Ha az élet gondjai, a 
szenvedésekkel telt vándorlások küz

delmei, avagy gondtalan napjaid kö
zepette, tovaszáguldó életed még nem 
állott meg Krisztus keresztjénél, oh 
tekints fel most oda 1 Nézzed, mint 
szenved a tövis koronás megsebzett, 
keresztre feszitett Isten fia, hogyan 
panaszkodik: „Én Istenem, én Iste
nem, miért hagytál el engemet!“ 
Azért kellett szenvednie, mert „a mi 
betegségünket ő viselte, és a mi fáj
dalmunkat hordozta; ő megsebesit- 
tetett a mi álnokságunkért, meg- 
rontatott a mi bűneinkért.“

Értsd meg, hogy mit hirdet nagy
péntek 1 Ember, bűnös, kárhozatba 
rohanó ember, a Krisztus keresztje 
megmenthet téged, akármily vesze
delmes is helyzeted, a szent és igaz
ságos Isten irgalmas megsegítő atyáddá 
lett, ha hivő lélekkel, reménylő szív
vel neki szenteled életedet. De ne 
tekintgess másfelé, ne akarj a tátongó 
mélység szélén a magad erejével, 
eszed „modern“ életfelfogásával s 
több efféle érveddel, szabadulást ke
resni. Bízzad egész életedet az Urra, 
akár kinn állasz, az öldöklő csaták 
hevében, ezer veszély között, akár 
otthon aggódsz, gyötrődsz, szenvedsz, 
oh fogadd be szívedbe a nagypénteki 
üzenetet: „A Jézus Krisztusnak vére 
tisztit meg minket minden bűneinktől 1“ 
Aki ezt hittel szivébe zárja és az 
Urra bízza magát mindenestül, annak 
szívében béke honol, bárhogyan tom
boljon is körülötte harc és gond, s bár
hogy veszélyeztesse élte útját, mert lel
kiismerete megtisztult a Krisztus vére 
által, élete megujhodott, a bűn és 
szolgaság bilincsei lehullanak, s vall
hatja a nagy apostollal: „Élek, de 
többé nem én, hanem a Krisztus.* 
Az ilyen ember valóban kimenekült 
a halál torkából, mert hiszen Krisztus 
urunk maga mondja: „Bizony bizony 
mondom néktek: aki én bennem 
hiszen, örök élete vagyon annak.“ 

így tehát a Krisztus Jézus golgo
tái keresztfájánál dől el úgy az egyes, 
valamint az egész emberiség sorsa, 
jövője. Isten ujja, Isten szava figyel
meztet téged is kedves olvasó, gon
dold át egész múltadat minden gyar
lóságával, tudd meg, hogy „nincsen 
senkiben másban üdvösség, nem is 
adatott emberek között az ég alatt 
más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk“. Felelj ma szíved 
szerint a Mindenható előtt, hogy mi 
is tulajdonkép tenéked a keresztről 
való tudomány ?“ Mert a keresztről 
való tudomány azoknak, kik elvesz
nek bolondság, nekünk pedig kik 
megtartatunk, Isten hatalmai“
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Jákob forrásánál.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

I.
Eljött a második szomorú hábo

rús tél is. Éva néni a kis konyhájá
ban fonogatott reggeltől estéiig a 
jobbmódú falubeli gazdaasszonyok 
számára. A tűzhely-padka sarkán 
ült búsan rokkája mellett s pergett 
az orsója, szaporodott rajta az egyen
letes, vékony fonál. Mellette ült, a 
padka szélén, az egyetlen tyúkja, a 
kétlábú Bodrija. A gyorsan pergő 
rokkát nézte folyton a tyukocska. 
S mikor olykor megakadt az orsó, 
biccentett fejecskéjével, mintha bíz
tatta volna, hogy forogjon tovább.

Mindennapos látogatója volt Éva 
néninek és a tyúkjának a szomszé
dék kis Erzsikéje. Megsímogatía, ciró
gatta a tyuk búbos fejecskéjét és 
mesélgetett Éva néninek szép törté
neteket, amiket hasznos, épületes 
könyvekből olvasott. Viszont Éva 
néni is mesélt Erzsikének régi szép 
meséket. S buzgón hallgatójuk volt 
mindegyikük a másikának.

Éva néni panaszt tett egy alka
lommal a tyúkjára, hogy vajmi ke
vés tojással szolgál.

— Óh, édes jó Istenem, pedig 
soha jobban el nem kelt volna, mint 
a mostani drága világban, ha adna 
a kis jószágom mindennap egy-egy 
tojást 1

Harmadnapon rá nagy meglepe
téssel, örömmel kiáltott fel Éva néni 
a tyuk-fészek előtt.

— Nini! most nem is egy, ha
nem két tojással ajándékozott meg 
a drága tyukocskám !. . .  De nem is 
értem, hogyan lehet ez ? 1. . .  Még 
sohasem hallottam olyant, hogy egy 
tyuk két tojást tojt volna egy napon...

Boldogan, ujjongó szívvel, akár
csak egy gyermek, újságolta Erzsi
kének a nagy örömét, szerencséjét, 
amint átjött ismét hozzá a kis leány.

Erzsiké szelíd mosolygással hall
gatta a nagy örömhírt s csókot le
helt a hasznos Bodri fejecskéjére.

A tyuk dupla tojás ajándékozása 
azontúl minden napon megismétlő
dött. Nagy híre kelt ennek nemcsak 
a helybeli népek közt, hanem a

szomszédos falvakban is. Alig múlt 
oly nap, hogy új látogatója ne akadt 
volna a csodatyuknak. S kicserélték 
Éva néni tojásait a saját tyúktojásaik
kal, egy tojásért három-négyet is 
adva, hogy a kotlóik alá a csoda- 
tyuk tojásaiból tehessenek kiköltés 
végett.

Éva néninek most felvirradtak a 
napjai. Minden héten zsombornyi to
jást tudott a tyukásznak eladni. Igaz 
ugyan, hogy még sem volt, azaz 
még sem maradt pénze, mert a me
nye és a kis unokái gyakran felke
resték a fővárosból panaszos levele
ikkel, hogy milyen szegénységben 
élnek, mióta a kenyérkereső apa a 
háborúba ment. A tojások ára tehát 
ejköltözött mindig a kis unokákhoz. 
Éva néni inkább maga nélkülözött.

Legjobban örült az Éva néni sze
rencséjének a kis Benkő Erzsiké. 
Most még gyakrabban eljött hozzá 
a szomszédból. Napjában kétszer is 
megnézte a csodatyukocskát, hogy 
megadja-e minden napon a két to
jást a szegény gazdasszonyának?

Kora tavasszal azonban elmarad
tak Erzsiké látogatásai. Ágyhoz kö
tötte a betegség. Napról-napra mind
inkább hervadt, mint a kiszáradt 
földbe ültetett, vizet szomjuhozó vi
rág. Ő is vizet szomjuhozott, a há
zuknál nélkülözött szeretet vízét, 
melyről azt mondta Jézus a szama- 
riabeli asszonynak a Jákob forrásá
nál : „Aki azon vízből iandik, me
lyet én adok neki, nem szomjuzan- 
dik mind örökké.“

Benkőné, a büszke, gőgös édes
anya, titkolta a falubeliek előtt az 
egyetlen kis leánya betegségét, ami
ért Éva néni sem tudta jó ideig, 
csak sejtette, hogy beteg lehet Er
zsiké. Két hét elmúlt már azóta, 
hogy nem látogatott el hozzá a kis, 
mindennapos beszélgető társa, pe
dig oly sóvárogva várta minden órá
ban, hogy mikor köszönt be hozzá ? 
Valami szomorú dolgát szerette vol
na vele közölni.

Virágvasárnapján levelet kapott 
Éva néni a fővárosból, melyben a 
már iskolába járó unokája arról ér
tesítette, hogy édesapjuk súlyosan 
megsebesült a harctéren s az egyik, 
budapesti hadikórházban fekszik, hol

ők mindennap meglátogatják. S kérte 
nagyanyót az édes anyja és a többi 
testvérke nevében is, látogassa meg 
husvétkor őket és a beteg édes 
apjukat. . .

Éva néni a levél többszöri átolva
sása után könnyezve, azon erős el
határozással ment át Benkőné szom
szédjához, hogy kér tőle kölcsön 
harmincz koronát útiköltségre.

A konyhában foglalatoskodva találta 
Benkőnét, aki oly szúrós szemmel 
nézett rá, mikor alázatosan köszön
tötte, hogy pár percig töprengett, 
viaskodott a szegény asszony ma
gában, hogy előálljon-e kérelmével?

Végre mégis elsírta nagy baját, 
bánatát, hogy a súlyosan megsebe
sült fiát és a kis unokáit szeretné 
még egyszer látni életében, de nincs 
egy fillérje sem. A tyúkja egy pár 
hét óta nem hogy két tojással, de 
még eggyel sem szolgál neki. Tehát 
azt gondolta, hogy a jó szomszéd- 
asszony szivéhez folyamodik kölcsön- 
segítségért. Becsülettel visszafizeti, 
ha a tyúkja újra elkezdi a fészek
rakást.

— Miért nem ezer pengőt kér 
mindjárt? — szólt Benkőné gúnyo
san. Ugyanolyan fáradsággal annyit 
is kérhetne; mindegy volna, mert 
sem annyit, sem a harminc koroná
mat nem látnám többé, ha olyan 
balga volnék, hogy kendnek adnám 1.

Szegény Éva néni szeméből még 
jobban kicsordult a könny. Nem újí
totta meg kérelmét s Erzsikéről sem 
mert kérdezősködni, pedig a kony
hával szomszédos szobában feküdt 
a kis leány.

Meg is hallotta Erzsiké a vékony 
ajtón át Éva néni panaszát, kérel
mét és az édesanyja kegyetlen el
utasító szavait. S ettől még rosszabb, 
ra fordult az állapota, úgy annyira- 
hogy Benkőné orvosért szalasztotta 
az urát a városba.

Az orvos pár óra múlva megér
kezett a súlyos beteghez s fejét 
csóválta. Figyelmeztette a megrémült 
szülőket, hogy nagy a baj, csak a 
jó Isten segíthet a betegen. S min
den orvosságnál jobb hatása volna 
a kis betegre, ha valaminek tudna 
örülni. . .

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 ssékházában.) 74

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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II.

— Édes leányom, egyetlenem! 
Mondd, minek tudnál örülni ? Bármi
lyen drága legyen, megveszem neked !

— Akármit venne számomra édes 
anyám, csak itt kellene hagyni, nem 
vihetném magammal! Miért tudnék 
neki örülni ?

— De nem mégy ell Nem sza
bad elmenned! Neked élned kell, 
mert kié lenne a sok vagyonunk ?I 
Kiért harcoltunk, kinek gyűjtöttük 
volna ezt a rengeteg vagyont, ha te 
itt hagynál minket ? I. . .

— Előbb-utóbb azt is csak itt kellene 
hagynom, csak vendég lennék abban 
is. Olyan vagyonnak tudnék csak 
igazán örülni, amit a mennybe, a jó 
Istenhez is elvihetnék magammal. . .  
De ha olyan szegény vagyok I In
kább adósságaim: több bűnöm van. . .  
Titokban mindig adtam én a koldu
soknak, szegényeknek — édes anyá
méból és a szegény Éva néni tyuk 
fészkébe is én tettem mindég a to
jásokat — édes anyáméból, mert 
akkor azt hittem, hogy az enyémet 
adom; mert akkor azt mondták, 
enyém lesz minden, pedig édes anyá
mat lopkodtam azzal. . .  ugy-e meg
bocsátja azt nekem, édes anyám ?! 
— suttogta lázban égve a beteg 
leányka.

— Ne, ne beszélj így, gyerme
kem I Megszakad a szívem I. . .  Gyó
gyulj meg egyetlen magzatom, nem 
bánom, ha a fél vagyonúnkat is el
osztogatod majd a szíved szerint I. . .

Boldog mosoly ragyogta be a kis 
szenvedő arcát:

— Köszönöm, jó anyám 1 Tán 
meggyógyít az Isten.

Jótékony, csendes álom borult az
tán szemére, aludt másfél óra hosz- 
száig s akkor is örömteljes, ismerős 
szavak ébresztették fel:

— . . .  Ismételten ezerszer köszö
nöm galambom szomszéd asszony
nak a nagy jóságát, hogy szíveske
dett útiköltségre és egyebekre is pénzt 
adni I Aztán hallja csak, milyen kü
lönös, csodás szerencse történt ve
lem I Csak úgy véletlenségből néz
tem meg imént a tyuk fészkét s 
uramfia, mit láttam ? 1 Szinültig tele 
volt friss tojással. . .

Erzsiké félkönyökére emelkedett 
töl, úgy nézett édes anyjára az ídve- 
zültek mosolyával;

— Anyám, édes jó anyám I Meny
nyire örülök, milyen boldog vagyok !.. 
Gyűlik már a mennybe vihető va
gyonunk is 1...

Ének.
Keresztemmel, én Jézusom, 
Keresztedhez kívánkozom.
Másutt, másutt hiába remélem 
Nem lesz, nem lesz megkönnyebbülésem,

Sokszor látom, ez a világ 
Híveinek mily semmit á d ;
Megcsal, megcsal akkor is ha kedvez, 
Jókért, jókért nagyobb jókat elvesz.

Jut kezéből kincs, gazdagság,
Vele még több gond és aggság ; 
Percig, percig tartó gyönyörűség 
S holtig, s holtig gyötrő keserűség.

Ki gyanútlan hívévé lesz,
Leköti a földrögéhez:
Pöljebb, följebb ne vihesse vágya 
Tisztább, tisztább szentebb, szebb világba.

Ha meg lelkünk bánat tépi,
Nincsen hozzánk szive nék i;
Búnkat, búnkat még gúnnyal tetézi, 
Tépett, tépett lelkünk összébb tépi.

De Tehozzád vérző szivet 
Bűnös, borús bátran v ihe t:
Árván, árván elvetve nem hagyod,
Vár rá, vár rá gyógyító balzsamod,

Megkönnyíted nehéz terhét,
Megtisztítod bűnös íelkét,
Cserélsz, cserélsz rosszat szépre, jóra, 
Földit, földit örökké valóra,

Keresztemmel én Jézusom, 
Keresztedhez kívánkozom,
Lelkem, lelkem ha szenved s csalódik, 
Nálad, nálad megvigasztalódik.

5ZALAV MIHÁL'?,

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Várni fog az Úr, hogy könyörüljön 

rajtatok, ő késni fog, hogy megke
gyelmezzen néktek, mert az Ítélet 
Istene az Úr; boldogok mindazok, 
akik öt várják. Mert te nép, mely 
Sionon Jeruzsálemben lakói, nem fogsz 
te sírni többé, bizton könyörül rajtad 
Ö kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, 
megfelel neked; És ad nektek az Úr 
kenyeret a keserűségben és a nyo
morban vizet és nem kell többé el- 
rejtözködniök tanítóidnak, hanem sze
meid tanítóidra néznek! És füleid 
meghallják a kiáltó szót mögötted : 
ez az ut, ezen járjatok, ha jobbra és 
balra elhajoltok! És megutáljátok 
megezüstözött bálványaitokat és meg
aranyozott képeiteket; kiszórod őket, 
mint az undokságot: ki innen! szólsz

nekik. És ad esőt a magra, a mely- 
lyel a földet beveted és a kenyér, a 
föld termése bö és tápláló lesz és 
széles mezön legelnek nyájaid ama 
napon. A barmok és a szamarak, 
a melyek a földet szántják, sózott, 
abrakkal élnek, a melyet megszórtak 
lapáttal és villával. És lesznek minden 
magas hegyen és emelkedettebb hal
mon patakok, folyamok a nagy öl
döklés napján, mikor a tornyok le
omlanak. A holdnak fénye olyan lesz, 
mint a napnak fénye; ama napon, a 
melyen az Úr beköti népe romlását 
és seregének sebét meggyógyítja!

Ezsaiás könyve 30, 18—26.

íme hamar eljövök; és az én jutal
mam én velem vagyon, hogy megfizes
sek mindennek; ,a mint az ö csele
kedete lészen. Én vagyok az Alfa 
és az Omega, a kezdet és a vég, 
amaz első és utolsó. Boldogok a kik 
megtartják az ö parancsolatit, hogy 
legyen nékik szabadságok az életének 
faján és a kapukon menjenek bé a 
városba.

Jelenések könyve 22, 12—14.

Szemeimet a hegyekre emelem, on
nan jön az én, segítségem. Az én se
gítségem az Úrtól van, a ki terem
tette az eget és földet. Nem engedi, 
hogy lábad megbotoljon; nem szuny- 
nyad el a te őrizöd.

121. zsolt 1—2.

Monda néki Jézus: Nem megmon- 
dám-e néked, hogy ha hiszel, meglátod 
az Istennek dicsőségét?

János ev. 11, 40.

Sokat szorongattak engem ifjúsá
gom óta, még sem bírtak velem. Szán
tók szántottak hátamon, hosszúra 
nyújtották barázdáikat. Igaz az Úr! 
Elszaggatja a gonoszok kötelét. Meg
szégyenülnek és hátraszorulnak mind
azok, a kik gyűlölik a Siont. Olyanok 
lesznek, mint a háztetőn a fü, a mely 
kiszárad, mielőtt letépnék.

129. zsolt, 2 - 6

Ne vessétek el annakokáért a ti 
bizodalmátokat, melynek nagy jutalom 
fizetése vagyon, és a ki eljövendő, 
eljö és nem késik.

Zsid. lev. 10, 35-37.

Küldesse a harctéren, avagy kór
házban levő hozzátartozóinak a 
H A R A N G S Z Ó T I  Negyed-évre 
90  fill.-ért, minden vasárnap állandó 
vigasztalót, hírvivőt, szórakoztatót 
küld annak, akit szere ti
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A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kap! Béla.

Harmadik fejezet.
A tanító naplójából.

Folyt. 6.

Október 12.
Isten nevében I

Huszonhét órai vonatozás és hat 
órai veszteglés után összetörve meg
érkeztünk s két napja itt vagyunk 
Nyirkutason. Mikor Nyiresvölgyön le- 
szállottunk s a kis vasúti őrház léc- 
keritéses kijárója felé lépegettünk, 
önkéntelenül felsóhajtottam : Istenem 1 
milyen lehet az én uj hazám, ha 
ilyen a vasúti megállóhelye. Falunak 
se híre se hamva. Magánosán áll az 
őrház, mint valami silbak a vártán. 
Ki tudja, hol van a község, talán az 
erdős domb mögött, vagy lenn a 
völgykatlanban, vagy talán meg se 
épült, csak a helye van meg, vagy 
talán már meg sincsen, csak a gyom
verte puszta helye maradt emlékül 
utána. Az egyenesre húzott, gyepes 
út végén régi uraségi lak düledezik, 
faláról lemállott a vakolat, ablakvá
gásaiból hiányzik az ablakráma. Előtte 
ledöntve hevernek a kerítés kőpillérei, 
de magát a kerítést elhordta valami 
jószívű ember. A bakter barátságo
san köszönt.

— Isten hozta, tanító úr. Kérem, 
én is magyar ember vagyok. Zalából 
kerültem ide.

Megszorítottam a kezét. Még alig
hogy belekóstoltam ebbe az idegenben 
való életbe, már is úgy érzem, mintha 
testvérrel találkoznám. Arca, szeme 
nézése is más, mint akik fel-, leszál- 
tak a vasúti kocsikba. Egy eltévedt 
családtag a messze földdarabon. Tu
dom, hogy ez is magyar föld, ez is 
darabkája annak a hatalmas egésznek, 
amit hazának nevezünk, mégis más
nak látom, mert másforma emberek 
járnak rajt, más a ruha testükön s 
más a szó ajkukon.

— Aztán hogy kerül ide ?.. . 
Micsoda viharszél sodorja erre felé?. . .

— A kenyér, — tanító úr, — a 
kenyér. Hét gyermekem van. Ott kell 
megfogni a kenyeret, ahol nyújtják.

Nem feleltem semmit, de magam
ban annál többet gondoltam. Meg
szorítottam kezét s azt mondtam 
neki:

Hát azután tudott-e valami hasz
nos dolgot végezni?

Magam se tudom, hogyan értettem 
a kérdést. Azt hittem, mint diplomás 
embernek illik valami különös oko- ^

sat mondani. A vasúti őr egy ideig 
nézett, azután csöndesen felelt:

— Ugyan mit csinálhatnék én, egy
szerű, szegény ember?

Vigyázok a jelzésre, kiadom a je
gyeket, leeresztem a sorompót, s szem
mel tartom, hogy a szakaszom árká
ból ne lopják el a szénát. Ennyi az 
az egész, tanító úr. No meg, tette 
hozzá kis gondolkodás után, megta
nítottam egy suhanc oláh pásztorfiut 
arra, hogy: Isten áldd meg a ma
gyart 1-----

Egy emberem már van. Az igaz, 
hogy négy óra járásnyira. De azért 
mégse vagyok elhrgyatva.

Az őrház előtt kis szekerecske állt, 
előtte apró, mokány székely lovak. 
A jegyző küldte. Jól esett s már előre 
is hálával gondoltam arra, aki isme
retlenül is megkönyíti egy idegen em
ber betelepülését. De azért, amint 
vígan poroszkáltunk hegyen, völgyön 
keresztül, mindegyre a hét gyerekes 
vasúti őrhöz szállt vissza gondola
tom. Lám, azt a kenyér gondja hozta 
ide, de azért többet tesz, semmint 
hogy kenyérért megdolgozik, talált 
magának hivatást. Éjjel nappal ott 
áll a vasúti vágányon s vigyázza a 
töffögve robogó vonatot. Meg egy 
pásztorgyereket megtanított erre a 
mondatra: Isten, áldd meg a ma
gyart I. . .

Október 13.
Tegnap hirtelen abbahagytam, mert 

karomat úgy elfogta a görcs, hogy 
kezem kiejtette a tollat. Ha a gyerekeim 
ilyen formán, összegémberedve, lógó 
könyökkel, ferdére szorított felső test
tel imák, bizony rájuk koppantok a 
szavammal, de a nyirkutasi tanító 
urnák nincsen más Íráshoz alkalma
tossága. A keskeny ablakdeszka az 
Íróasztal, két ágy, két, szék az egyet
len bútorzat. Reméljük azonban, hogy 
nemsokára megérkeznek a bútoraink 
s akkor egészen csinos hajlékunk 
lesz. A tanítólak ugyanis egyáltalában 
nem olyan borzasztó, mint gondoltam. 
Két egymásba nyíló, padlós szoba, 
szép világos konyha, széles udvar, 
mögötte hosszú kert, a végén gyü
mölcsös. A szobák rendesek, bizto
san tisztaság szerető ember volt az 
elődöm.

A falut nem igen ösmerem, mind
össze kétszer mentem rajt végig. De 
azt mondják, hogy fél esztendő is 
beletelik, míg az ember megismeri. 
Meredekre kapaszkodó, erősen gör
bülő útca valami kis építési rendszer 
félét erőszakolt rájuk, de csak lát
szólag. A fő útcán mégcsak rendbe 
igazodnak a házak, hanem azután

jobbról, balról olyan viskó-kupacok 
vannak szerte-szórva, hogy ott sem
miféle telekkönyv nem tudja az ud
varokat, házakat rendbehozni. Csak 
néhány cserépzsindelyes ház van, 
a legtöbb zsúppal fedett. Láttam 
olyan házakat is, hogy a tömés
fal szinte belemerült a földbe s 
olyan formán kell lelépni bele, mint 
a pincébe.

A falu taraján túl széles völgy hú
zódik, de ott egyetlen ház sincsen. 
Talán valami áivízes völgy, azért 
nem építkeznek oda. A második hegy
tarajon túl megint szétszórt házak 
vannak s messze elhúzódnak az er
dőségig. Ez mind Nyirkutas.

Járkálás közben láttam az oláh 
templomot. Furcsa valami. Szélesen 
futó, fazsindelyes teteje magasra fel
szalad s öt-hat tornyocskában vég
ződik. Az egész egy domboldalnak 
van nekiépítve. Ha a felső úton me
gyek, csak a tornyocskákat látom 
magam alatt. Ha az alsó úton me
gyek, akkor iátom az egész templo
mot. A papot még nem láttam, csak 
a házát.

Hanem a jegyzőnél már voltam. 
Megköszöntem azt a szívességét, 
hogy kocsit küldött elénk. Kedves, 
befuttatott, tornácos házban lakik. 
Nem tudom, hogy családos-e, nem 
láttam egy árva lelket sem. Azaz 
mégis I Biztosan van felesége, vagy 
leánya 1 Az udvaron galambok röp- 
döstek, s a tornác korlátján etetőt 
láttam, mohás itató vályút. Lesz va
lami gyengébb teremtmény a háznál!

Ő maga kedves, öreg ember. A 
haja hófehér, a szeme jóságos. Ba
rátságosan beszélt, sokat kérdezős
ködött, de ő kevesetf mondott. A fa
luról, meg az emberekről is csak 
tartózkodva beszélt. Azt hiszem, jó 
emberem lesz. Mikor a szemébe néz
tem, úgy éreztem, az atyám ül 
előttem.

No lám ! a jegyző úr egy asztalt 
küldött. Biztosan valamiképpen meg
tudta, hogy nincsen. Igazán jó em
ber 1 Holnap m'ár olyan kényelem
mel irok, mint a főispán a várme
gyeházán. F olytatjuk .

Ki tud  róla?
Rajt Márton a 8. honv. gy. ezred 

I századának közvitéze 1914 novem
ber havában adta magáról az utolsó 
hirt Przemysl várából. Aki tud vala
mit további sorsáról, legyen szíves 
azt megírni Rajt Mártonná Magyar- 
gurab, (Pozsony-megye) u. p. Rété, 
címre. 2—2
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Tanítók árváiért!
„lm eddig segítségül volt az Úr i“ 

Ezzel a hálaadással kezdjük múlt 
heti gyűjtésünkről szóló beszámolón
kat Átléptük a 7000 koronás határt 
s még mindig, nap, nap után érkez
nek az adományok. Nem is csodál
kozunk ezen, hiszen a tanítók árváiról 
való gondoskodás olyan nagy és szent 
kötelességünk, hogy azt elvégezni, 
egészen betölteni nem lehet. Hisszük 
is, hogy a húsvéti szent ünnep meg
érinti olvasóink szívét s újabb áldo
zatkészséggel megnövelik gyűjtésünk 
eddigi eredményét.

Múlt héten a következő adományok 
érkeztek, melyeket ezennel köszönet
tel nyugtázunk:
Holkó Mihály leik. adománya hold.

Nemes Ilonka keresztlányának
emlékére Tátra-Rókus . . 30'— K

Kapolcsi ev. nőegylet . . . 2 0  — „
Ráth Arnold Budapest . . 5-— ,
özv. Loibersbeck Jánosné Kőszeg 2-— „
Mészáros Péter Pápa . .. . 2'— „
Németh Jánosné Bük . . . 2'— „

Czelldömölkről a háborúban elesett ma
gyar tanítók özvegyei és árvái javára ada
koztak : A czelldömölki ág. h. ev. elemi is
kola I. II. I I I . osztálya. Móritz M 2 50 K, 
Pethó F., Kusztor I. 1—1 K, Döbrentei A. 
50 f, Bálint D., Brezsán M., Somogyi R., 
Somogyi J. 40—40 f, Német K., Kusztor J., 
Szarka I., Szarka A., Német A., Sallér J. 
20—20 f, Györkös M. 16 f, Talabér S. 12 f, 
Husznyák J., Spitzer N., Lukács I , Horvát
I. , Horvát I., Kis M., Kovács E., Száz J., 
Koppányi E., Horvát E., Bagics L , Tislér
J. , Busznyák M., Sál K., Somogyi L. 10—10 f, 
László S. 4 f. összesen 10T2 K, Bognár Erzsé
bet VI. oszt. tanuló gyűjtése: Szórády Dénes 
ev. tanító és neje 10 K, Szabó Károly, Zá- 
borszky Sándor 3—3 K, Ábrahám Irén, 
Bognár Józsefné, Hajas János, N. N., Dr. 
Hetthéssy Elekné, N N., Herzfeld Mór, K. 
Zs. 1—1 K, N. N., N. N., Német Sándorné 
60—60 f, N. N., Csaha Lajosné, Pőce Dá- 
vidné, Kovácsné, Kiss Sándoné, N. N , N. 
N., N. N., Tokaji János csend, őrmester, 
Balog Péter csendörőrsvezetö, Ág István 
népf. őrmester, Döbröntei Erzsébet 50—50 
f, N. N., Péter Sándorné, N. N., N. N„ 
Tóthné, N. N., Márton Józsefné, Talabér 
Ádám, Kalbács Istvánné, Mihálovicsné, Far
kas Ignácz, N. N„ Bogács József, Móricz 
Józsefné, Macsotai Istvánné, Gömbös, Nagy 
Pálné, N. N., Börzsönyi Istvánné, László 
Józsefné, Stubán Lina/ 40—40 f, Bozzainé, 
Déri Andrásné, Tóth József, Steiner Lajosné, 
Ovádi Sámuelné, Huszárné, Wittmann, Sze
gál, N. N., K. J. 30—30 f, Sütő Károly, özv. 
Németh Sánnorné, N. N., Pőce Józsefné, 
Németné, Sebesi Jánosné, Szalap Lajos, 
Hujberné, id. Erős Sándor, Palostásiné, 
N. N., Bognár Anna, N. N., N. N., Kis Pálné, 
Ambrus István, Szaloky Károly, Szabó Ida, 
N. N., Német Sándorné, Steckler István, 
Rosta Gyuláné, Csuba Lászlóné, Pejkó Jó
zsefné, Szombathelyiné, Banyó Sándorné, 
Kuh Lajosné, Pintérné, Borosné, Lászlóné, 
Palotás Mihályné, Mógor Imréné, Linzerné, 
Pór Jánosné, Pécsi Imre, N. N., Z. J., Bő- j 
céné, Deutsch Klári, Bass Vilmos, Dénes ' 
Istvánné, Német Józsefné, N. N , Petőné 
20—20 f, Udvardi Eszter, N. N., N. N ,

Glaser, N. N., Szabó Károly, N. N., Erős 
Sarolta, N. N., N. N , N. N., Janik Ferencné, 
Csikor József, Németné, N. N. 10—10 f. 
Összesen 43 50 K. B á lin t V ilm a  V I . oszt. 
tanuló g y ű jté se : Takáchné, Berzsenyi De
zső, R. M. 2—2 K, Horváth, Dr. Pletnits 
F., Röh Pál, Nagy Dénes, Kemény József 
izr. tanító, özv. Takách J. Benkő Károly, 
Böjtös János, Kemenesaljái közg. hitelbank, 
özv. Ányosné 1—1 K, H. F. 60 f, B , Patyi 
Irén, Rosenberger M., Spitzer A. 50—50 f. 
Nagy J., F.-né., Ernst Józsefné, N. N., G. B., 
Bálint Istvánné, Imre Józsefné, Hubert Sá
muel, Pálfi Józsefné, Szabó Jakabné, N. N.,
S. A., P. M., N. N„ Kőváriné 4 0 -4 0  f. Tóth 
Antal, N. N., Huchthausen Katinka, N. M., 
V. P., Hrabovszky, Metzger 30— 30 f, Stei
ner, V. L., Deutschbauer, N. N., Sz. Gy.,
T , Szarka Ilus, Darabos Anna, Lukács Jó
zsef, Györkös Anna, N. N., Seidlné, N. N., 
Deli Sári, N. N., N. N„ N. N., Szarka, Sár
közi Géza, N. N., Vas János, N. N., N. N., 
Kus, N. N., N. N., Smideliusz Sándor, N. 
N„ N. J. 2 0 -2 0  f, N. N., N„ Kis Károly, 
N. N , N N„ N. N., N. N„ Tömbölné, N. N., 
N. N., Bálint Vilma, N. N., Bokor Juliska, 
N. N. 10—10 f. összesen 33'90 K. A cell- 
dömölki gyűjtés végösszege 97'52 K.

Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk
v o l t : .........................  6990-13 K

Mostani gyűjtésünk . ■ 6T— K
Eddig befolyt . . . 705113 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten I Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

A világháború eseményei
A lefolyt hét harctéri eseményei 

azt hirdetik, hogy ellenségeinkkel 
szemben napról-napra előbbre hala 
dunk. Győzelmünk nem csökken, 
hanem növekszik. Csapataink ereje 
sem lankad, hanem biztosabbá lesz. 
Hiában van az olaszok erőlködése, 
meddő minden támadásuk. A franciák 
kétségbeesett ellenrohamai gyermek- 
játékká törpülnek a németek biztos 
sztratégiája előtt. Az angolok felfu- 
valkodott mesterkedése Mezopotániá- 
ban véres kudarccal végződik. Látszik 
hogy ellenségeink, nem az igazságért, 
hanem más népek megrontásáért 
harcolnak. És most, hogy nemtelen 
véres munkájukat szépítsék, az angol 
király első miniszterétől, Asquith-tól 
kezdve le az utolsó ujságirójukig, azt 
hirdetik, hogy ők csak önvédelemből 
fogtak fegyvert, a világháború meg
indítói a központi hatalmak voltak. 
Azt persze elhallgatják, hogy esze
veszett szomszédainkat bűnös szán
dékkal ők kergették bele az aljas 
orgyilkosságba, mely azután megindí
tója lett a most folyó véres világhá
borúnak. Az ilyen munkán nem lehet 
Isten áldása. Az ily aljasság nem 
maradhat büntetés nélkül.

Olasz harctér.
Az olaszok az elmúlt héten nagy. 

részt olasz lakosságú városokat és 
falvakat bombáztak Tirol déli részén 
és Karintiában. Nem kímélték sem 
az ásványos vizéről híres Levicot a 
Sugana-völgy vasútja mellett, sem a 
gyönyörű fekvésű Roveretot a Laim- 
patak mellett Tirolban, sem a Gugg 
déli lejtőjén levő St. Kathrein és 
Uggovitz falvakat Karintiában. Külö
nös erővel támadták Rivát. Itt lábukat 
rövid időre meg is vetették, de más
nap vitéz csapataink kiverték őket 
előretolt állásaikból. Másnap az ola
szok uj támadást intéztek hadaink 
ellen, aminek folytán Rivától nem 
mesze, Speronetól délre osztagaink 
visszahúzódtak a legközelebbi őrál
lásba. A tengermelléken a Mrzli 
Vrh-en a mieink elfoglaltak egy el
lenséges területet s azt az olaszok 
minden erőlködése mellett is meg
tartották.

Francia harctér.
A németek győzelmesen haladnak 

előre a Maas két partján. Április 9- 
én Bethincourt-t és ettől délnyugatra 
Alsacet és Lorraint elfoglalták s út
ját állták az ellenség visszavonulá
sának. A franciák súlyos veszteséget 
szenvedtek, 14 tisztjük és 700 főnyi 
legénységük fogságba került. Ugyan
akkor Avocourt-tól északra a néme
tek elűzték fedezékeiből az ellensé
get, mely itt is több tisztet és 276 
főnyi legénységet veszített. Ugyanez 
történt a Poivre hegyhát délnyugati 
oldalán, ahol 4 tiszt és 184 főnyi 
legénység került német fogságba. 
Másnap és harmadnap nem marad
tak el a francia ellentámadások, de 
sikerük nem volt. A Journal des 
Débats nyíltan elismeri, hogy Verdun 
első védelmi vonala a németek ke
zében van. Berthaut francia tábor
nok egyik francia lapban pedig azt 
mondja, hogy sikerült a németeknek 
véres veszteségeik ellenére lábukat 
egy ponton megvetni s ez a pont 
fontos. A francia erő fogytán van. 
És a segítség késik I A flandriai an
gol csapatoknak sokkal több bajuk 
van, semhogy szövetséges társaik 
segélyére mehetnének. Angliában pe
dig a védőkötelezettség miatt sokkal 
nagyobb a forrongás, semhogy Fran
ciaország bajaival törődnének.

A balkáni harctér.
Vardartól keletre az angol-francia 

tüzérség az eddiginél nagyobb tevé
kenységet fejt ki. Az antant követei 
pedig azt kérik a görögöktől, hogy
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engedjék át a Patrasz-Athén-Larisz- 
szai vasúti vonalat szerb csapatok 
szállítására Szalonikibe. Görögország 
vezető körei azonban ellene vannak 
minden efféle kérelem teljesítésének.

Valonát, azt mondják, az olaszok 
nagyon megerősítik. A megerősítés 
jó formán csak új védőművekre vo
natkozik, mert hogy jelentékenyebb 
katonasággal szállják meg, arra nincs 
elég haderejük.

Angol vereség Mezopotámiában.

Í Április 9-én az angolok a Tigris 
partjáról támadást intéztek a törö
köknek Felahie mellett levő hadállása 
ellen. A harc, mint a jelentés mond
ja, hat óráig tartott. Kezdetben az 
angoloknak a török lövőárkok egy 
részébe sikerült behatolni. De azu
tán a vitéz török csapatok szurony
nyal az ellenségre vetették magukat 
és visszaverték őket. Az angolok 
háromezer halottat hagytak hátra az 
árkokban.

Egyéb hírek.
Április 14-én hét orosz repülőgép 

jelent meg Csernovic felett. Néhány

répülőgépünk azonnal szembeszállt 
velük. A légbeli harc két óráig tartott. 
Az egyik ellenséges gép sérülten esett 
le a földre. Ágyúink tüze megsemmi
sítette. A többi elmenekült. A mi 
repülőink baj nélkül tértek vissza. — 
A franciák legutóbb a Mórt Hőmmé 
ellen intéztek támadást, azon domb 
ellen, amelyről az utolsó napokban 
még azt hirdették, hogy az ő birto
kukban van. Támadásuk súlyos ve
reségükkel végződött. — Németország 
és Románia között gazdasági kérdé
sekben megegyezés történt. Az egyez
ség értelmében állandó irodákat állí
tanak fel Berlinben és Bukarestben, 
melyek az áruforgalmat fogják köz- 
vetiteni. Ez felelet az angolok aljas 
kiéheztető politikájára.

H ú s v é ti  ü zen e t.
Eddigi kimutatásunk kiegészítése

képpen közöljük azok névsorát, kik 
szíves közreműködésükkel és áldo
zatkészségükkel lehetővé tették, hogy 
a szent ünnepekben eljusson a lö
vészárokba és a kórházakba az evan-

géliom vigasztalása. Isten fizesse meg 
nemes lelkűk nemes gondolatáti E 
helyen még csak azt jelezzük, hogy 
a rendelkezésünkre bocsátott példá
nyokról husvét utáni számunkban 
számolunk be.

A múlt héten a következő rende
lések érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Pfeiffer F. felügy. Baja 50; Ev. leik. hiv. 

Bököd 30 ; Dancz Juliska Beled 10; Szabó 
Istvánné Kölesd, Bv. leik. hiv. Ruszt5 —5; 
Korcsek Zsigmond Frigyes Pozsony 2 ; Ha
ramia István korcsmáros Kőszegdoroszló, 
Boda Jánosné Marczalgergelyi 1—1 példány.

Szabad rendelkezésre:
Szilágyi Mihályné, Gohér Mihályné és 

Bánszki Jánosné Kiskörös, Krajecz János 
Ujcsanálos, Haramia István korcsmáros 
Kőszegdoroszló 50—50 példány.

Pénzadomány:
Ev. nöegylet Gecse 5 K, Lénárt Károlyné 

Taksonyfalva 4 K, Edvy Linuska Edve 3 K, 
Pethő György Kisbaráthegy, Boda Jánosné 
Marczalgergelyi, Takács Teréz Tárnokréti 
Szabados Gyuláné Kapolcs 2—2 K, Korcsek 
Zsigmond Frigyes 1'40 K, ifj. Buja András- 
né Tárnokréti, Guggenberger Anna Baja, 
Vörös Kálmánná Kisbaráthegy, Bogdán Jo
lán Kisbaráthegy, Szalai Vilma Kisbarát
hegy, Ódor Ilonka Beled, Köhler Gusztávné 
Várgede 1—1 K.

A z eg y h á z  k öréb ől.
Olvasóinknak, munkatársainknak 

és lapunk jóakaró  barátainknak 
Istentől áldott, vigasztalást adó 
húsvéti ünnepeket kívánunk!

Halálozás. Az Úr akarata magához szó
lította Peter Ádám volt kalaznói lelkészt. 
Pihenni vágyott s éppen néhány nappal 
nyugalomba vonulása előtt örök pihenésre 
szólította el az Úr. Áldott legyen emlékezete.

Felügyelő választás és beiktatás. A 
bajai evang. egyház egyhangú lelkesedéssel 
megválasztott új felügyelőjét, Dr. Makray 
Lászlót, valamint Pfeiffer Ferenc másod
felügyelőt, március 19-én iktatta ünnepé
lyesen h-vatalába Imrék Sámu-I lelkész. 
Isten áldása nyugodjék működésükön !

Gyászrovat. Súlyos csapás érte Hofbau- 
er Palt, a veszprémi evang. egyházmegye 
nyugalomba vonult esperesét és családját. 
Kiváló fia, Hofbauer Pál, ki vasakaratával, 
szorgalmával, jellemével, Isten kegyelméből 
tekintélyes állást vívott ki magának, 1915. 
április hó 9 én Nagyváradon elhunyt. Hot-- 
auer Pál kezdetben az osztrák magyar 

bank nagyváradi fiókjának bankfönöke volt, 
P?Jd ,a. Nagyváradi Takarékpénztár vezér
igazgatója s a Nagyváradi Kereskedelmi 
Lsarnok alelnöke. Tevékeny részt vett a 
társadalom életében s oszlopos tagja volt

I ü iw xw 8' SYü,ekez(ítnek. Hónapokkal ezelőtt 
. döntötte ágyba a nehéz betegség, mely

végül is diadalmaskodott felette. 43 évet 
élt, ősz édesapja, felesége, gyermekei állot
ták körül betegágyát és koporsóját. A 
megboldogult vallásos lelkületére szép fényt 
vet az alább következő szép fohász, mit 
betegágyán irt.

A mélységből kiáltok Hozzád 
Teremtő, kegyes Istenem!
Oh fordítsd felém Te szent orcád 
S ne hagyj végleg elepednem 
A világ gyógyulást nem adhat, 
Fájdalmakat nem csillapíthat,
Azért csak hozzád esengem:
Ne hagyj el édes Istenem 1

Fáradt pillámra nem jön álom,
A kínoktól gyötrettetem.
A fekvést bármiként próbálom 
Kerüli szender a szemem.
Összeteszem kezem imára,
A segélyt lelkem Tőled várja : 
Gyermeki hittel esd szívem :
Ne hagyj el édes Istenem!

Köröttem remegő családom 
Oly aggódva tekint reám ;
A segélyt irgalmadtól várom,
Ezért esd Hozzád jó Atyám.
Oh hallgasd meg öreg szolgádat,
Ne érje szívét újabb bánat,
El nem bocsátlak Istenem 1 
A Jézusért, óh légy velem!

Amen.
Áldott legyen a nemes lelkű férfi pihe

nése ! Virrasszon sírja mellett a hála és

kegyelet 1 Legyen porba sújtott övéivel Isten 
vigasztaló kegyelme I

A győri ág. hitv. evang. keresztyén 
egyházközség a tanítótestület nevében 
is, szomorú meghatottsággal tudatja, hogy 
ifj. Lóránt József az egyházmegye buzgó 
tanítója, az egyházközségben 4 éven át 
teljesített hűséges munkásság után, az orosz 
harctéren 1915. évi október 11-én hősi 
halált halt. Holt tetemei hazahozatván, 
folyó hó 16-án, vasárnap délután 4 órakor 
az uj temetőben nyugalomra tétetett.

Győr, 1916. április hó.
Kegyelettel őrizzük hősünk emlékezetét!
Luther-Társasági népirat pályázat. 

A Luther Társaság ezennel pályázatot hir
det népiratokra. A népirat tárgya lehet 
egyháztörténeti, apologetikus, polemikus 
vallásos elbeszélés, szociológiai tárgyú 
színmű. Nyelvezete tősgyökeres magyar 
legyen. Előadása népszerű. A népirat ter
jedelme nem lehet kisebb egy kis, nyom
tatott Ívnél s hosszabb ne legyen másfél 
Ívnél. Írói dij ivenkint 40 korona. A nép
irat a társaság tulajdona. A legjobb nép
irat az írói díjon kívül az Osztroluczky- 
féle 100 koronás pályadíjjal jutalmaztató. 
A pályázat titkos. A művek jelige alatt kül
dendők a Luther-Társaság főtitkári hivata
lába (Budapest, X., Ihász-utca 5. sz.).

A pályamű beadási határideje 1916. jú 
lius 31.

Budapest, 1916 április hó 8-án.
Majba Vilmos,

a Lutker-Táraatág' főtitkára.
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Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Winecker János tolnaváraljai ev 
levita tanitót Dombóvárra állami népisko
lai igazgató helyettesnek kinevezte.

Itthonról.
A trónörökös és két katona. Károly 

Ferenc József királyi herceg trónörökös az 
északi fronton való legutóbbi látogatása 
alkalmával arról értesült, hogy két szalc- 
burgi származású katona, Schott Antal és 
Ferenc a harcokban különösen kitüntették 
magukat. A királyi herceg bemutattatta 
magának a két katonát, szabadságot eszkö
zölt ki számukra és meghívta őket, hogy 
az udvari különvonalon utazzanak Bécsbe. 
Az út folyamán a királyi herceg barátsá
gosan beszélgetett a két katonával, meg
vendégelte őket és intézkedett, hogy Szalc- 
burgban lakó feleségeik értesítést kapjanak 
a bécsi északi pályaudvarra való megérke
zésükről. A királyi herceg a két katonát 
feleségeikkel együtt az északi pályaudvarról 
udvari kocsikban vitette a nyugati pálya
udvarra éz utazási költségeiket is megtérí
tette. Mindkét katona birtokosa az arany 
vitézségi éremnek.

A belügyminiszter fia hadifogságban.
Sándor János belügyminiszter egyik fia, 
aki mint honvédhuszárzászlós az északi 
harctéren küzdött, éjjeli ütközet alkalmával 
ezelőtt több mint öt hónappal eltűnt. Azóta 
semmiféle hir sem érkezett felőle. Végre 
a belügyminiszter azt az értesítést kapta, 
hogy fia a transzbalkáji Csita városban levő 
hadifogolytáborban van.

Életmentő kutya. Budapesten az egyik 
hidról a Dunába esett egy asszony, s két- ' 
ségbeejtő halálküzdelmet vívott a habokkal.
A dermesztő látványnak hamarosan nagy 
nézőközönsége akadt, de senki sem vállal
kozott a nő megmentésére. Már-már úgy 
látszott, hogy a szerencsétlen asszony 
elmerül, amikor utat tört a tömegben egy 
úriember. Mellette loholt gyönyörű bernát
hegyi kutyája. Az ismeretlen úr néhány 
szót mondott a kutyának, majd rámutatott 
a vízben fuldokló nőre és a kutya hatalmas 
szökéssel már a vízben termett. Óvatosan, 
hogy baja ne essék, szájába fogta a nő 
ruháját és vonszolni kezdte a part felé. A 
hűséges állat erőlködése sikerrel já r t : az 
életunt nőt a partra hozta. A tömeg viharos 
éljen-kiáltása kisérte a kutya bravúros 
életmentését. Simogatták, dédelgették a 
derék állatot, de gazdája s vele a kutya sietve 
eltávozott a helyszínéről.

A n a g y v ilá g b ó l.
A roueni angol municiós tábor leve

gőbe repült. Rouenban az angolok legna
gyobb municiós tábora levegőbe repült, 
óriás mennyiségű muníció megsemmisült. 
A detonációk két napig tartottak. A katasz
trófát szigorúan titkolják és a lapoknak 
megtiltották, hogy róla Írjanak.

Még öt évig tart a háború Asquith 
szerint. Asquit a pápánál látogatást tett 
s azt a véleményét is kifejezte, hogy a 
háború még legalább öt évig fog tartani.

Lavinaomlás Olaszországban. Az Ar- 
no-tó partján levő Cedegolo mellett lavina
omlás volt, mely elborított egy kaszárnyát 
és eltemetett körülbelül száznegyven kato
nát, akik közül csak negyvenet lehetett 
megmenteni.

Jövedelmező katonai foglalkozás. A
világ legjobban fizetett tisztje jelenleg az 
angolok „Tengerentúli haderejének főfel
ügyelője“, a kinek évi fizetése 5000 font 
sterling (120 ezer korona) és 1000 font 
sterling utazási átalány. Ezt az állást a 
háború első hónapjában szervezték. Ugyan
akkor nevezték ki Douglas lordot a vezér 
kar főnökévé, aki 4000 font sterling (96 000 
korona) fizetést kap. Itt említjük meg, hogy 
az angol hadseregben a legkisebb fizetése 
a gyalogsági alhadnagynak van, 2299 ko
rona, melyhez azonban különféle pótdij járul.

A H aran gszó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, se

besült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 165 kor. 83 fillér.

Özv. Tóth Gyuláné Szentgotthárd, özv. 
Tóth Sándorné Szentgotthárd, Györik György 
Győr, Ráth Arnold Budapest 3—3 K, Hor
váth János Tét, Szép András Tét, Dávid 
Károlyné Dég 140—1.40 K, Pölöskey Mik- 
lósné Felpécz, Takács Józsefné Gecse, 
Geduly Ferencné Tápiószentmárton, Weisz- 
brod Sándor Kiskőrös, Tóth Ferencné 
Hegyháthodász 1—1 K, Kovács Antal Ke
nyéri, Soós Péter Sopron 50—50 f, Polgár 
József csendőr törzsőrmester Sepsiszent- 
györgy, Haramia Erzsébet tanítónő Felső- 
tisztás, Poós Józef Rendes 40—40 f.

összesen: 189 23 K.

Vak katonák részére befolyt: Kapol- 
csi ev. nőegylet 20 K, Doktor Sándorné 
Tárnokréti 5 K, Lénárt Károlyné Taksony- 
falva 4 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Gecsei ev. isk. gyér. márc. 15-iki ünnepé
lyének jövedelme 2150 K, Dezső József 
(taliándörögdi lakos) Amerikából 15 K, J. 
S. Tárnokréti, Buja Györgyné Tárnokréti
50-50  f.

Hadi árváknak: Dezső József (talián
dörögdi lakos) Amerikából 15 K, Doktor 
Sándorné Tárnokréti 10 K, ifj. Buja And- 
rásné Tárnokréti 1 K.

Hadifoglyoknak befolyt: Koronczay 
Eszti Csónge 5 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Lénárt Károlyné Taksonyfalva 4 K, Németh 
Jánosné Bük 3 K.

Tüdőbeteg katonák részére befolyt:
Edvy Ferencné Edve 5 K.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n inos,
H iányzik o tt a legfőbb kincs.
Tanyát a  sátán ü tö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Április 23. vasárnap. Máthé 28, 1—9.
„ 24. hétfő, Jób 19, 23—27.
„ 25. kedd, I. Péter 1, 3—9.
„ 26. szerda, I. Kor. 15, 50-58.
„ 27. csüt., János 20, 11 —18.
„ 28. péntek, Luk. 24, 13—35.
„ ■ 29. szombat, 1. Kor. 5, 6 - 8

A S Z E R K E S Z T Ő  P O S T Á J A .
G. E. Pápa. A VI. évf.-ból járt 12 szám, 

hogy a 2-50 K-ért járó 35 szám teljes legyen, 
ebből a VII. évf.-ból jár még 23 szám.

Konfirmációi emlékül a já n lja k :
a Konfirmációi emléklapokat.

Szép, művészi színes kivitelben 
magyar-, német-, tótnyelven. 
Példányonként, ára . . . 40 f.
Egyszerű fekete nyomásban ma
gyar-, német-, tótnyelven. Pél
dányonként . . . . 10 f.

a Konfirmációi emlékkönyvet.
Összeállította Paulik János. Ára 
piros vászonkötésben példányon
ként .........................................3‘50 K
Kékszinü finom vászonkötésben 
aranymetszéssel, ára . . 6*— K

a Lelki vezér, imakönyvet.
Irta Gyurátz Ferenc. Ára vászon
kötésben ...............................2 ‘ — K
Vászonkötésben tokkal, ára . 2'50 K
Diszkötésben aranymetszéssel 
különböző művészi táblákkal ára 6 K-tÓl

feljebb

a H it  o l tá r a ,  im a k ö n y v e t .
Irta Gyurátz Ferenc. Ára vászon
kötésben ................................ 2.50 K
Vászonkötésben aranymetszés
sel ...................................... 4 ‘ —K

a Buzgóság könyve, imakönyvet.
Irta Sántha Károly. Ára vászon
kötésben ...............................2*50 K
Vászonkötésben aranymetszés
sel, á r a ...............................4 '— K

Ezen kívül ajánljuk a szép színes 
művészi kiállítású

Keresztelési-lapokat magyar-, tót
nyelven 60 fill., Esketési lapokat 
magyar-, tótnyelven 60 fill., Házi 
áldást, művészi kép 2 K, Luther- 
kép, művészi kép 2 koronáért.

Egyéb imakönyvek, bibliák, ujtestamentumok 
is kaphatók a 1-2

LUTHER-TÁRSASÁG MnyvtesMéSében.
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. szám.

M ost je len t meg1!
I mr é k  S á m u e l  bajai ev. lelkész

„Ég felé“
cimü munkája, amely 14 háborús 
vonatkozású imát s 26 verses fohász 
tartalmaz. Ára 1 kor. 20 fillér. Kap 
ható a szerzőnél.

A tiszta jövedelem a háború rok 
kantjainak, özvegyeinek és árváinál 
javára fordittatik. 3 -

Nyomatott Wclliseh Béla vUIamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
A háború /tartama alatt megjelenik minden vasárnap. 

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  4 2  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (VaBvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Szdsz Károly: Ének. (Vers) — A negyedik hadikölcsön. — Farkas Mihályné: Hősi halált ha l t . . .  (Elbeszélés.) 
Láttáink' szövétnéke. — Tábori pösta. — Kapi Béla: A kötelesség útja. (Elbeszélés.)' — Späth Gyula: Akiket vissza várnak. — 

Húsvéti üzenet. — Az Első Magyar Általános Biztositó Társaság. — Világháború eseményei. — Ország-Világ.

É n e k .

Kezem előtted összetészem,
S imádlak Isten, jó AtyónuL 
Szivem hideggé soh’se lészen, 
Bár a világ gúnyt szórna rám. 
Én a világot nevetem 
S enyhet találok kebleden.

Hisz Te mondád, megmentlek té- 
Szükségedben kiálts felém ; [ged, 
Azért bár láncokba vernének, 
Szenvednék kínok éjjelén,
Csak Te hozzád könyörgenék 
S rám vetnéd irgalmad szemét!

Ha lélekben téged imádlak, 
Akkor te közelembe vagy. 
Lelkemben szinről-szinre látlak 
Oh az ima hatalma nagy.
Jó kedvet ád, félelmet űz 
S megtölti lelkünk égi tűz! 
Kovács S. Kis Énekes-könyv. 23. sz.

SZÁSZ KÁROLY.

Adakozzunk a H arang szó  terjesztésére I

A negyedik hadikölcsön.
Immár negyedszer fordul az állam 

népeihez s negyedszer szólítja fel 
őket, hogy siessenek hadikölcsön- 
jegyzéssel a haza és nemzet erősí
tésére. Kinn a harcmezőn ezerek 
vérhullása és életáldozása tanúskodik 
arról, milyen drága és szent nekünk 
a haza. Magyar katonáink vitézségé
ről legendák, regék szállnak ajakról 
ajakra. Mérhetetlen az az emberáldo
zat, mit a magyar családok, magyar 
szülők és hitvesek, magyar gyermekek 
hoztak. Ha ezt az áldozatot meghoz
tuk, ha ezt kötelességnek találtuk, 
úgy nem természetes-e, hogy anyagi 
tehetségünkkel, vagyonúnkkal is sies
sünk a veszélyeztetett haza védel
mére. A harcti n kihullott minden 
csepp vér, min feláldozott ember
élet a végső n: győzelem biztosí
tásán munkálko' k. De vájjon nem 
ezt siettetjük-e, mikor az állam ren
delkezésére bocsátjuk a szükséges 
anyagi erőket? Nem egészítjük-e ki 
eddigi áldozathozatalunkat, midőn 
arról gondoskodunk, hogy katonáink 
semmiben se szűkölködjenek s álla
munk mindennel rendelkezzék, amire '

a hadviselés sikeres befejezése szem
pontjából szüsége van ? Igazán első
rendű, szent kötelességünk a hadi- 
kölcsönjegyzés!

De ezenkívül a hadikölcsönjegyzés 
jó üzleti befektetés is. Az állam most 
se kívánja ingyen az emberek pénzét, 
hanem kölcsönbe. És pedig olyan 
kamatot biztosít, melyet takarékpénz
tárnál hiába kér az ember. A hadi
kölcsön jövedelme ugyanis meghaladja 
a 6°/o ot.

Kétféle hadikölcsönt bocsátott ki 
az állam:

A 6°/o os állami járadékkölcsönt, 
mely mindenben megfelel az eddigi 
kibocsátású 6% os szabad hadiköl- 
csönnek. Ennek jegyzési ára április 
19. és május 5.-e közötti jegyzéseknél 
100 koronánként 97.20, a május 6. 
és 23.-a között eszközölt jegyzéseknél 
97.50 K. A szelvények évenként 
május és november hó 1 .-én esedékesek.

2. 572% os állami pénztárjegyeket, 
melyeket 1926. junius hó 1-én az 
állam névértékben bevált; ezek jegy
zési ára április 19. és május 5.-e 
közötti jegyzéseknél 91.90, a május 
6. és 23.-a között eszközölt jegyzé- 

■ seknél 92.20; szelvényei évente junius
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és december hó 1-én esedékesek. A 
pénztárjegyekből csak 2000, 5000, 
10,000 és 50,000 K n. é. hadikölcsön 
kötvényt ad ki az állam.

Magyar népünk eddig is minden 
téren megtette a magáét! Álljunk 
most is össze s teljesítsük most is 
mindannyian kötelességünket! Jegyez
zen mindenki hadikölcsönt! Szegény 
a fillérjét, gazdag pénze egy részét ne 
sajnálja, mikor a hazáról van szó !

Hősi halált halt...
Elbeszélés. Irta: Farkas Mihályné.
Korán száll le az őszi alkonyat, 

és a kis falusi házak között úgy 
terjeng, nő a sötétség, akárcsak a 
bánat, mely a szívekre nehezedik 
ebben a szomorú világban.

Bedő Istvánné elintézte már minden 
házi dolgát, a kis fiát is lefektette 
festett ágyába a csikós párnák közé, 
s még alighogy elkezdte az altató 
mesét: „Volt egyszer egy ici-pici 
emberke, csak akkora, mint a hü
velyk ujjam, Hökköm Matyinak hív
ták“ — már jóizü szuszogás jelezte, 
hogy a kis vitéz a sok játszásban 
elfáradtan mélységes álomba merült.

Ekkor lassan elosont alvó kedvence 
mellől, meggyújtotta a lámpát, és 
elhúzta a piros kartontüggönyt a kis 
ablak előtt. Levette az iró készséget 
a szekrény tetejéről s Íráshoz készült. 
Úgy látszik gyakran történt ez mos
tanában, mert a kis tintás-üveget 
nem kellett vízzel föltölteni, s a rozs
dás szárba új toll illeszkedett. A 
sublót legfelső fiókjából táborikártyát 
vett elő az asszony. De sok időbe 
került mire az asztalhoz újra vissza
tért, mert a fiókos-szekrény tetején 
cifra üvegpoharak, aranyos csészék, 
papirosból készült virágbokréták kö
zött, a díszhelyen föltámasztva egy 
fénykép állt, ennek nézésébe merült.

Délceg huszár képe volt az, men
tével a vállán, leszíjjazott csákóval a 
fején s férfias elszántsággal nagy, 
komoly szemében. Bedő Istvánt áb
rázolta, aki másfél évvel ezelőtt el
ment a csatába, és tiz hónapja, hogy 
nem jött híradás felőle.

Ír már az asszony. Durva munká
hoz szokott keze nehézkesen vezeti 
a tollat a rózsaszín papíron. Soha, 
mióta az iskolából kikerült, annyi 
betűt nem vetett Veronka, mint a 
háború kezdete óta.

„Kedves Uram! Kívánom, hogy 
ezen pár rend írásom friss, jó egész
ségben találjon. Igaz, hogy már a 
tavasz óta nem adtál hirt magadról,

de azért bízom a jó Istenben, hogy 
nincsen semmi bajod, csak talán el
tévedt a leveled, vagy nincsen érke
zésed énnekem imi. Én azért minden 
héten küldök neked egy kártyát, 
ha egyik nem, a másik majd talán 
csak eljut hozzád. A Pisíike már 
szépen beszél, Istenem — mikor 
elmentél még pólyás gyerek volt — 
már 2 pár cipőt elszaggatott, nem 
panaszképen mondom. A télre kis 
csizmát vettem neki, a Te vőlegény 
csizmád se volt drágább most öt éve. 
Ha kérdik tőle: mi leszel? azt mondja, 
hogy: huszár! és szalutál keményen. 
Igen jó, szófogadó kis gyerek. Csak 
te egyszer haza kerülj édes Pistám, 
nem lesz nálunk boldogabb pár em
ber a világon. Én addig gondját vi
selem mindennek s ami hadisegélyt 
kapok, abból is megtakarítok amit 
lehet. A Mihók bácsival elvettettem 
a kis búzaföldünket, ha a jó Isten 
szerencsét ad, lesz kenyerünk a nyá
ron. Az öreg ártány derekasan hízik, 
jó ára van, majd eladom, nekünk 
elég lesz a kis süldő is. A Zsömle 
megborjazott szombaton virradóra. 
Szép kis üszőborja van, vörös-tarka, 
egészen az uraság fajtája. Édes anyánk- 
asszony megvan egészségbe. Néha 
beleáll a derekába a szárazfájás, de 
csak megint kidörgölöm belőle. Sokat 
búsul érted, hogy nem veszelődtél-e 
el, ott a messze idegen országban, 
de én tudom, hogy visszajössz, mert 
későn-korán buzgón imádkozom ér
ted ! Ezzel zárom levelemet és mara
dok a Te hűséges feleséged

Veronka.
Készen van a levél, csak még a 

címet írja reája: Bedő István tizedes
nek, a 7. huszárezred 3. századában. 
Tápori-posta 46. Hogy átolvassa, köz
ben kétszer is följebb csavarja a 
lámpát, mivelhogy olyan homályosan 
ég. Vagy talán a szeme lábbadt 
könnybe ? Le-letörli a keze fejével.

Megzörgetik kívülről az ablakot; 
az asszonynak eláll még a szívverése 
is. — Jóságos ég — ha az ura jönne 
meg váratlanul. Oh, dehogy, dehogy, 
balga reménység! Az nem zörgetné 
az ablakot, csak reányitná az ajtót 
szép csöndesen, a szívére ölelné, és 
simának egymás karjaiban a viszont
látás boldog örömében.

Vagy sürgönyt hoznak talán? — 
Reszket a hangja, ahogy kiszól:

— Ki kopog?
— Én vagyok, Veronka húgom, 

a kisbiró. Egy szavam volna hozzád. 
Még nem feküdtél le ?

— Óh, dehogy 1 Kend az, János 
bácsi ? Kerüljön beljebb!

— Jó estét adjon Isten! Mivel 
foglalatoskodol — húgom — ilyen , 
későn ?

— Levelet írtam az uramnak. Hát 
kend mi jóban fárad ?“

Az öreg ember szánakozó pillan
tással néz a fiatal asszonyra.

— Az uradnak írtál ? H m ! — Hát 
— hogy is mondjam csak — a jegyző 
úr küldött, hogy asszonyka néznél 
be hozzá az irodába holnap reggel. 
Valami kis beszédje lenne veled.

— Jaj, csak nem érkezett valami 
rossz hir az uramról ?

János bácsi, nem tud valamit felőle ? j
— Én reám, fiam, nem bíztak egye

bet, minthogy a jegyző úrhoz ren
deljelek. Nem messze van már a 
reggel, majd akkor megtudod, miről 
van szó. — Jó éjszakát adjon Isten !“

Két kezét ölében összekulcsolva 
ott ül az asszony a pádon, kétségek 
martaléka. Jaj, dehogy nincs messze 
a reggel annak, ki izzó rettegést táp
lál szívében, és ha eljön, mit hoz 
magával váljon, nem-e a legszörnyűbb 
bánatot ?

Valami végigsimítja arcát, amint 
csüggedten a falhoz támaszkodik, s 
kellemes illat üdíti túlfeszült érzékeit.
A rozmaringbokor az, a pad mellett, 
amelyet gondos keze ládikába ültetett 
s a szobába hozott télre a kis kertből.
A rozmaringbokor! Milyen gazdagon 
kihajtott újra, pedig most öt éve le
tördelte a násznép minden ágát, mi
kor ő az urával esküvőre ment. 
Sokáig kellett egymásra várniok, míg 
ezt a kis viskót megszerezhették, 
ahol fészket rakjanak, de híven ki
tartottak a szere te tben, és az Úr 
megáldotta kezük munkáját. Azután 
már nem volt egyéb kívánságuk, 
minthogy együtt tölthessenek el egy 
szerény jámbor életet, és együtt hor
dozhassák annak terheit. Hogy örül
tek a kis fiúnak, mikor pár év múl
tán megszületett, midőn már-már azt 
hitték, hogy az Ég megtagadta tőlük 
a legnagyobb áldást — a gyermeket. 
„Nekem már van kis szógám,“ tré
fálkozott István gazda, „ha még ne
ked is ád az Isten egy kis szógáló 
leányt, kitelik a háztól az egész cse
lédségünk!“ Akkor kitört a háború, 
és végeszakadt egyszerre a megelé
gedett boldogságnak. Elvitték Bedő 
Istvánt még a legelsők között, nem 
láthatta azóta a háza-népét, egy-egy 
tábori-lap ha hirt hoz felőle. „Ne 
bánkódj miattam, virágszálam, meg
látjuk egymást nemsokára ! Úgy vág
juk a muszkát, mint a répát, szüret
kor otthon leszünk!“ Később már 
csak Husvétra ígérte a viszontlátást,



1916. április 30 HARANGSZŐ. 51.

az utolsó levelében pedig nagy öröm
mel irta: „Arany metáliát kaptam, 

* Veronkám, szentem ! Nagy dolog ám 
ez. S még hozzá ép kézláb kerültem 
ki a nagy ütközetből. Talán a Te 
imádságod őrizett meg!“ Akkor is 
elhivatta a jegyző úr, hogy megmondja 
neki, milyen derék vitéz az ura, és 
hogy olyan nagy kitüntetésért holta 
napjáig való jutalmat fizetnek ám. Ő 
csak annak örült, hogy bántódása 
nem esett. Most is bizonyosan valami 
nagy vitézséget cselekedett Pista, 
azért hivatja a jegyző úr. Talán va- 

t lami nagy orosz-generálist fogott el, 
talán magát a fővezért, most aztán 
hazaeresztik örökös szabadságra, mert 
már kivette a háborúból a maga ré
szét. Bizonyosan így lehet!

Eloltja a lámpát ég sóhajtva ledől 
a kis fia mellé, aztán álmatlanul 
virrasztva számolgatja az óra ütéseit, 
amint bele-belekondulnak a nagy, 
sötét éjszakába. Megállt talán az öreg 
toronyóra, hisz egy örökkévalóság 
telük el egyik ütéstől a másikig ? És 
virradni se akar annak, kit a gond 
gyötör.

Reggel lett mégis, legalább dolgozni 
lehet, ellátni a jószágot, fölöltöztetni 
a gyermeket, hisz hajnalban mégse 

1 lehet a hivatalba menni I
A jobbikkal váltja föl dologtévő 

ruháját és ahogy a ládában keresgél, 
a kezébe akad egy rojtosszélü fekete 
kendő, amiben még az édesapját 
gyászolta. Ijedten löki télre; dehogy 
kötné a fejére, hiszen nem halálhírt 
hallani megy I Elővesz egy törökös 
kásmir kendőt — jegybe adta egykor 
az urának, aztán megint visszakerült 
hozzá — azt teszi föl. Aztán kézen 
fogja a kis fiát és elindul — talán 
bátorságnak viszi a gyermeket ma
gával !

Hiába van fölirva a jegyzői iroda 
ajtajára: „Hivatalos órák 8-tól 12 ig‘ 
— félnyolckor már hallatszik Bedőné 
félénk kopogtatása. „Szabadi“

Ott ül a jegyző úr régi Íróasztala 
mellett — fehérszakállu, barátságos 
öreg úr — s egy nagy ív vonalozott 
papírra sok-sok számot ir, egymás 
mellé, egymás alá.

| Nyájasan tekint fel a belépőre:
I "Te vagy fiam, Bedő Istvánná. Igen 

hivattalak I Nem tesz semmit, hogy

korábban jöttél, hisz látod már do
logban találsz. Mindjárt végzek az 
Írásommal, ülj le csak addig amoda 
a székre.“

Nagyokat szív pipáján a jegyző 
úr, s kis házisapkája alatt verejték 
ül ki kopasz homlokára, a számosz
lopot pedig már kétszer is összeadta 
s mindig más eredményre jutott. De 
hogy is ne, mikor oda se gondol, 
hanem egész máson töprenkedik. 
Ügyes-bajos dolgában bölcs tanáccsal 
sok embert megsegített már, de most 
maga is elfogadna egy jó tanácsot, 
hogyan fogjon hozzá keserves mon
danivalójához ?!

Ennek a szegény fiatal teremtésnek, 
ki az izgatottságtól remegve itt ül 
előtte, hogyan lehessen azt megmon
dani : a te csillagod leesett az égről, 
és a te életed nem élet többé. — A 
te számodra nem hoz többé virágot 
a tavasz, dús terméssel nem örven
deztet a nyár, özvegy vagy immár, 
s apátián árva gyermeked.

Óh, kinek legyen lelke e gyá
szos híradáshoz!

Füstlepte aranyos rámában egy 
nagy kép csüng a falon, azon pihen 
meg az asszony tétova tekintete.

A szabadság dalnokát Petőfi Sán
dort ábrázolja, amint átszellemült 
arccal, magasra emelve jobb kezét 
szavalja a tömegnek híres versét, 
amellyel lángragyújtá mind a szíve
ket. Meg is van írva a kép alján: 
Talpra magyar, hí a haza I

Igen, az ő férjét is elhívta a haza, 
aki mindnyájunknak édes anyja, aki
nek védelméért nem szabad sajnálni 
se vért, se életet és el kell hagyni 
nőt és gyermeket. . .

A kis fiú is nézi a képet, de más 
következtetésre jut: — „Anyuskám, 
nézd, mint kiabál az a bácsi ott a 
falon ? Haragszik talán, és minket 
fenyeget ?“

A jegyző úr feláll és megsimogatja 
a kis buksit, aki bátran reánevet 
szép barna szemével. Már csak el 
kell kezdeni valahogy 1 „Szép kis fiad 
van Bedőné, és okos is, látom!“

„Szépen fejlődik, hála legyen érte 
a jó Istennek! Vigyázok is ám reá, 
mint a két szemem világára. Ha ez 
nem volna, ki se vallanám a sok 
bánkódást az uram után. Szegény,

J hogy megörül majd ha megjön és 
meglátja milyen kis legény tekere- 
dett fiából!“

„Majd ha megjön I Ha arra olyan 
biztosan lehetne számítani. Hej, so
kan nem jönnek vissza azok közül 
akik elmentek. És akik hazajönnek 
sántán, bénán, vagy szemük világa 
vesztetten, kitudja, nem irigylik-e 
azoknak a sorsát akik mindörökre 
ottmaradtak, s végkép lerótták a nagy 
tartozást 1 “

Bedő Istvánná riadtan kapja föl a 
fejét, mint a nemes paripa, ha vészt 
szimatol, s élénken tiltakozik:

„Ne tessék azt hinni, jegyző uram, 
az élet mégis csak a legdrágább kin
csünk. Akármi nagy rokkantságot 
mérne is az Isten az én uramra, csak 
hazajöhessen, csak a kis fiát az ölébe 
adhassam, tudom, hogy nem kíván
ná a halált I Ha világtalan, néznék 
helyette az én két szememmel, ha 
nincsen lába, eltámogatnám, ha le
vágták a karját, dolgoznám kettőnk 
helyett, csak még egyszer a hangját 
hallanám! Az Isten nevére kérem 
jegyző uram, ne kerteljen tovább, 
mondja meg, mit tud az uramról ?

„Szegény leányom, hát csak ke
ményítsd meg a szivedet és hordozd 
békén amit az Ur reád mért, sok 
asszonnyal közös a sorsod most a 
világon. A te derék urad Limanovó- 
nál föláldozta életét a hazáért, hősi 
halált halt . . . "

Halotti sápadtság borítja el az 
asszony arcát s görcsösen szorítja 
magához kis fiát; egy pillanatra úgy 
tetszik mintha eltűnt volna belőle az 
élet, de hirtelen erőt vesz magán és 
kényszeredett mosolyra vonja sápadt 
ajkait: „És jegyző uram elhiszi ezt? 
Ez megint olyan mende-monda lehet 
amit a rosszlelkűek kitalálnak. Lám, 
a Fekete Jánosnak is holt hírét hoz
ták, és harmadnapra hazajött sza
badságra, még a hajaszála se gör
bült meg! “

„Ez nem mende monda — fiam 
— hanem szomorú valóság. Ne is 
áltasd magadat. Nézd, az ezredpa- 
rancsnokságtól jött meg a hivatalos 
értesítés, hogy Bedő István tizedes, 
sárfalvi illetőségű, nős, 32 éves, a 
76. huszárezred 3. századából, a 
limanovói dicsőséges ütközetben ele-

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
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tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
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sett. Megegyeznek az összes adatok !„
»Azért az mégse bizonyos! Sok 

magyar embernek lehet ilyenforma 
neve. Pető, Benkő, majdnem úgy 
hallatszik, egy-egy betűt könnyen 
eltéveszthetnek a tiszt urak, akik a 
jelentést írják. Sárfalvi község is le
het még több is az országban, hal
lottam is róla, meg azután az a bi
zonyos, aki elesett harminczkét esz
tendős, az én uram meg még csak 
Péter-Pálkor lorudl a harmincharma
dikba. No, ugy e, ebből is látszik, hogy 
nem arról van szó abban az írásban ! “

»Szegény asszony, már mégis csak 
bele kell törődnöd! Tudod, ugy-e, 
hogy minden katona zsebében hordja 
kis bádog-tokban a név-céduláját, ha 
elesik, arról olvassák le a pontos ada
tokat. Nem lehet ott tévedés!“

„Jaj, dehogy nem! Tudok én arra 
is példát, mikor az egyik vitéz a 
másikkal elcserélte a ruháját, aztán 
a cédulát meg bennefelejtette. Az 
én Pistám is bizonyosan odaadta a 
gúnyáját a pajtásának, mert olyan 
jószívű volt az kérem hogy a szá
jából a falatot is megosztotta volna 
mással! “

„Kár reménykedned. Ami kis hol
mija volt, azt is megküldték, mert 
téged illet. Ugy-e, hogy ez mind az 
urad jószága volt?“ Kis csomagot 
vesz föl az asztalról s tartalmát ki
rakja az asszony elé: ezüst óra, kis 
notesz, megviselt bugyelláris. . .

Remegő kézzel szedi kendőjébe 
Bedőné a kis hagyatékot, de rögesz
méje most sem hagyja e l: Ez való
sággal az én uramé; az órát még 
legénykorában vette, a födelére — 
belül — reákarcolta még a nevét is. 
A noteszbe, ni, a maga kezével irta : 
»április 20-án három zsák búzát vit
tem a malomba. Két hét alatt ígér
ték, hogy hazaküldik. Az őrlő-pénzt 
a legénynek előre megfizettem. A 
Riska borjuzását november tizedikére 
várhatjuk. — »Nagy sebtében cse
rélhették meg a ruhát, hogy minden 
portékáját bennefelejtette!“

„Az erszényben pénz is volt, 14 
korona és 50 fillér, ezt befizették az 
adóhivatalba. Majd adok egy kis iga
zolványt, azt ha felmutatod, bármi
kor kifizetik.“

„Köszönöm szívességét, jegyző 
uram, de én azt a pénzt úgyse ho
zom el, mert hátha az a másik tette 
a bugyellárisba, akivel az én uram 
ruhát cserélt. Majd, hogyha hazake
veredik a Pistám, az megmondja, 
hogy kinek van jussa hozzá.“

,Az Isten adná, de én nem hi
szem. Ezeknek a hivatalos adatok

nak alapján nekem mindenesetre tö
rölnöm kell a te nevedet a hadise
gélyt élvezők listájáról és nyugdíjért 
folyamodom számodra. Nem láttok 
azért szükséget. . . "

„Alássan megköszönöm, de én a 
nyugdíjat sem fogadhatom el, míg az 
én uram él. Majd csak megkeresem 
addig míg megjön, a kettőnk ke
nyerét . . .  “

A jegyző ur reáhagyja. Nem taná
csos elvenni a világtalantól a botját, 
a vízben fuldoklótól a gyönge desz; 
kaszálat, amelybe kapaszkodik. Ő 
mindenesetre intézkedik, ahogy köte
lessége előírja, s közben majd a ha
talmas idő is elvégzi a maga dolgát 
és megedzi a keserves valóságra 
ezt a meggyötört szívet.. .

Elköszön Veronka tisztességtudó- 
an és elindul hazafelé. Gyermekét 
karjára emeli, mert az nem tud lé
pést tartani szapora járásával. Lába 
előtt zörgő akácfa-lombot kerget a 
szél. . .

Feljött az égre a későnkelő őszi 
nap is és aláküldi sugarait, de a 
kis-kertekben a Kata-rózsák — sár
gák, pirosak, fehérek — míg tegnap 
még oly viruló színekben pompáztak, 
nem mosolyognak többé vissza reája. 
Lekonyult fejjel állnak sorfalat, meg
csípte őket a kora dér.

Végig tülköl a pásztor a falun, 
nyílnak a kisajtók és asszonyok, leá
nyok terelik ki a röfögő Riskákat. — 
Csodálkozva nézik a sápadt Bedőnét, 
aki nem köszön, nem szól senkinek 
csak megy, mint az alvajáró előre. 
Olyik már tudja a szomorú hírt, 
odasugja a másiknak, törölik a sze
müket, és szánakozva utána bólo
gatnak. t

Az egyik házból törődött öreg
asszony siet elő, és hangos sírással 
esik Veronka nyakába:

Óh, te szegény öcsém! De korán 
özvegyen maradtál! Nincsen már a 
te fiadnak apja, oda van a jó ke
nyér keresőtök!

Száraz szemmel bontakozik ki Be
dőné az ölelésből, s szigorúan uta
sítja vissza a részvétet :

„Ráérünk még simi, ángyomasz- 
szony, majd ha bizonyosat tudunk; 
majd ha vége lesz a nagy kavaro
dásnak, és az uram mégse került 
elő. — Nem adok én semmit arra az 
írásra, amit a jegyző úr mutatott; 
tévedés van a dologban, nem en
gedheti az Isten“ — és elsiet.

Ahogy belép kis szobája ajtaján, 
csodálkozva látja, hogy milyen ba
rátságtalan rideg hely az, pedig ví
gan zöldül a rozmaringbokor, — az

ablakban a muskátli tele van virág
gal, s a napsugár pazarul csillogtatja 
a fiókos-szekrény üveg-kincseit, csak 
épen hogy az öröm költözött el be
lőle, s a reménység is búcsúzni 
készül.

Nem, azt nem engedi. Megragadja 
mind a két kezével és nem bocsátja el 1

Egy almát vesz le a szekrény te
tejéről és a gyermek kezébe adja 
hogy csendesen maradjon, maga pe
dig leül és folytatja a tegnapi leve
let: „Az a hír jött felőled, hogy el
estél volna a csatában édes jó uram, 
de én azt nem tudom elhinni. Hogy 
soha többet itt az asztalnál egymás
melleit ne ülhessünk, meg ne szeg- 
hesd barna kenyerünket. Nem bün
tethet ennyire az Isten. Hiszen mi 
nem kívántuk senkinek kárát, meg
elégedettek voltunk a magunk sze
génységében, ajtónk elől alamizsna 
nélkül nem küldtük el a szegényt, s 
szívesen dolgoztunk későn korán. 
Gyermekünket is az Ur félelmében 
akartuk nevelni, miért fordult volna 
hát haragja ellenünk ? Nem is tekin
telek én tégedet halottnak, hanem 
várok rád hűségesen, mert tudom, 
hogy visszajössz hozzánk. Ha évek 
múlva is, ha idegen rabságtól meg
törve is, majd csak hazakerülsz; én 
mindennap megvetem az ágyad. A 
szőke hajam addig talán megőszül 
a gondtól, de a szívem mindig a 
régi marad hozzád“ . . .

Derék magyar vitéz, jó Bedő Ist
ván, pihenj nyugodtan az idegen 
földben, hol annyi hős bajtársaddal 
együtt aluszod örökös álmodat! Mert 
bár hősi-halálodról szól a jelentés, 
valójában még se haltál te meg.

»Halott csak az, kit elfelejtenek!“

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Az Urnák félelme hosszabbítja meg 

a napokat; az istenteleneknek pedig 
esztendeik megrövidülnek. Az igazak
nak reménysége öröm; az istentelenek 
várakozása pedig elvész. Erősség a 
tökéleteseknek az Urnák úta; de 
romlás a hamisság cselekedöinek. 
Az igaz soha meg nem mozdul; de 
az istentelenek nem lakják a földet. 
Az igaznak szája bőségesen szól böl
csességet; a gonoszság nyelve pedig 
kivágatik. Az igaznak ajkai az Isten
nek jótetszőt ismerik; az istentele
neknek szája pedig a gonoszságot.

Példabesz. 10, 27-32.

Annakokáért a mozdíthatatlan or
szágot felvevén, tartsuk meg a kegyel
met, melynek általa úgy szolgáljunk
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Jstennek, hogy néki kedvesek legyünk, 
félelemmel és tisztelettel. Mert a mi 
Istenünk megemésztő tűz.

Zsid. 12, 28—29.

Hallelujah! Magasztaljátok az Urat, 
mert jó: örökké való az ö kegyelme. 
Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? 
ki zenghetné el minden dicsőségét? 
Boldog, aki megtartja a törvényt és 
igazán cselekszik minden időben. 
Emlékezzél reám, Uram, népedhez 
való jóságodért; jöjj el hozzám sza
badosoddal. Hogy láthassam válasz- 
tottaidhoz való jóvoltodat és örven
dezhessek néped örömébe; hogy di
csekedjem a te örökségeddel.

106. Zsolt., 1—5.

Én pedig ezt mondom néktek: 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak, jól 
tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlöl
nek: és imádkozzatok azokért, a kik 
titeket háborgatnak, és kergetnak 
titeket. Hogy legyetek a ti mennyei 
Atyátoknak fijai, ki az ö napját fel
támasztja, mind a gonoszokra, mind 
a jókra, és esőt ád mind az igazak
nak, mind a hamisaknak.

Máté ev. 5, 44 -45 .

Tábori posta.
Édes fiam,

kora reggel köszöntünk sorainkkal. 
A nap eloszlatta az éjszakai felhő- 
kárpitot s aranyos verőfényét rára- 
gyogtatta az ablakom alatt virágzó 
almafára. Harmatcsepp-gyöngyökkel 
van kirakva a fiatal ág, s ezüstös 
fátyol alatt csillog a gyönge virág 
szirma. Húsvéti verőfény 1 A húsvéti 
reggel első köszöntése! Nem véletlen, 
hogy levélírással kezdem. Ezzel köny- 
nyítek mindnyájunk szíve fájdalmán. 
Mert, hidd el, édes fiam, nemcsak 
neked, nekünk is nehezünkre esik, 
hogy nem lehetsz közöttünk. Mindig 
nehéz, de ezeken a szeretet-napokon, 
melyek a rendesnél is közelebb hoz
zák a szíveket s megerősítik a csa
ládi kötelékeket, még sokkalta nehe
zebb. Éppen tegnap kinn a kertben 
virágos ágot tört le a Pistike s dia
dallal lobogtatva, hozta szobámba. 
Ne bántsd, édes kis vitézem, mondtam 
neki, a fának is fáj, meg a letörött 
galynak is fáj. Nézd csak a törés 
helyét, gyöngyözve csordul agalyacska 
könnye. Rád, meg magunkra gondol
tam, édes fiam. De hogy egy rövid 
imádságot s egy húsvéti éneket el
mondtam, megnyugodott a lelkem. 
Isten akaratát látom a ml szomorú
ságunkban. Óh milyen kicsiny hitűnek

kellene lennem, ha nem érezném, 
hogy ez a bánat javunkra van. És 
milyen megátalkodottnak, ha nem 
engedném, hogy Istenhez vezessen I 
Azt is tudom, hogy ezer és ezer, 
millió és millió családnak ilyen szo
morú a husvétja, miért követelhetnénk 
éppen mi kiváltságosabb sorsot. In
kább hálásaknak kell lennünk a 
megmaradt boldogságért I Találkoztam 
szegény Németh Jánosnéval. Tiz évet 
öregedett egy esztendő alatt, talán 
még többet is, mióta tudja, hogy 
négy fia közül kettő már örökre 
kiejtette kezéből a fegyvert. Szegény
nek vájjon milyen husvétja lehet ? 
Jaj, dehogy is zúgolódunk, jaj, de
hogy is követelődzünk, inkább hálát 
adunk a jó Istennek s imádságban 
köszönjük meg irántunk tanúsított 
kegyelmét. Imádkozzál te is velünk, 
édes fiam, hadd legyen teljes a mi 
hálaadásunk! Te ott énekled a hús
véti éneket, mi pedig itlhon: „Az Úr 
feltámadott, diadalmaskodott már a 
halálon. Erejét elvette, megszégyení
tette, az Urat áldom!* De itt is, ott 
is ugyanaz az ének, ugyanaz az 
örökkévaló igazság, és ugyanaz az 
imádságot meghallgató Isten. Bárcsak 
mindenki meglátná, hogy bűn és 
halál felett egyedül ő vett és ő ad 
győzödelmet! A jó Isten legyen ve
led és minden bajtársaddal, édes fiam 1 
Szeretettel ölel édesapád.

Akiket vissza várnak...
Mindert családban van, kit vissza várnak. . .  
Az estebédhez ülnek szótlanul;
Könnyűje csordul az édesanyának,
A kis lány imádságot tanul. . .
Rakásra hullnak hosszu-hosszu percek,
Az étel érintetlenül marad,
Majd méltósággal jön az álomherceg. . .
S aludni térnek szépen, hallgatag.
Az éji mécstől nőnek bent az árnyak. . .  
Minden családban van, kit visszavárnak. . .

A mozdulatlan selymes szempillákon 
Az álom tündérujja átrezeg,
S  jövőbe látnak mind az éjszakákon 
Az álom-fátyolos kisirt szemek.
Harangok zúgnak glóriás ünnepre, 
Vitézeink im visszajöttek mind;
Fehér az oltár hófehér leple 
Urunk Jézus le ránk áldón tekint.
Felbúg hpngja fent az orgonának,
Minden családban van, kit visszavárnak. . .

Minden családban van, kit visszavárnak, 
Pedig nem egy örökre elmarad.
Elszáll a hangja majd az orgonának 
És gyász borítja az oltárokat.
Az álom majd sivár valóra törpül,
Ti szent bánatra ébredő anyák!
Ne jöjjetek ki hát az álomkörbül, 
Aludjatok tovább! Jó éjszakát!
Az éji mécsből nőnek már az árnyak, 
Sokan lesznek, kiket hiába várnak. . .

SPÄTH GYULA.

A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Harmadik fejezet.
A tanító naplójából.

Folyt. 7.

Október 15.
Megkezdtem a tanítást. 32 gyerek 

ült a padokban egymás mellé. 8—11-ig 
voltam a tanteremben s olyan fárad
tan jöttem át szobámba, mintha 
hajnaltól késő estig aratók élén jár
tam volna a búzatáblát. Nem az 
izmom fáradt el, nem a karom, nem 
a lábam, hanem a lelkem. Halálos 
fáradtság zsibbasztja bensőmet s alig 
tudom elképzelni, hogyan birom ki 
azt az életet, mely be van zárva az 
alacsony ablaku tanterem négy fala 
közé. Hiába meszelték fehérre a falat* 
hiába zsurolták sárgásra a padlót, a 
gyerekek szurtosak, beesett szemük 
karikás, nézésük bágyadt, élettelen. 
Megállás nélkül magyaráztam, igye
keztem lekötni figyelmüket, megsze
rettetni magamat, meg az iskolába 
járást, de olyan lelkevesztetten néztek 
rám, mintha csak néhány pillanatra 
tértek volna vissza ebbe a világba. 
Legtöbbje arcáról lerí az éhség, a 
nyomorúság. Ruhájuk rongyos, kül
sejük elhanyagolt. Nem tudom: tu
dok-e belőlük valamit nevelni ? Mond
ják, hogy a falu gyerekeiben a falu 
felnőttjei újra megismétlődnek. Félek, 
hogy hiábavaló minden fáradozásom. 
Amit nehéz munkával kij avítgatok, azt a 
felnőttek iskolája, az otthon, a falusi 
élet megint lerontja. De hát mi közöm 
nekem ezekhez a kérdésekhez ? Engem 
tanítónak állítottak be s azt a köte
lességemet becsülettel elvégzem. Reg
gel 8-kor bemegyek, l i k ő r  haza
eresztem a gyerekeket. Délután 2—4-ig 
tanítok, azután végeztem. Mit törődöm 
azzal, ami az iskolán kívül történik?

Október 16.
Reggel bementem a tintásüvegért 

az iskolába. Hét óra lehetett. Hát az 
utolsó padban már ott ül egy fiatal 
nebuló. Tiszta arcú, kerek koponyáju 
gyerek, szeméből értelem s meleg 
érzés sugárzik. Meglepődve ránézek. 
Ejnye, hol is láttam ezt a jóformáju 
gyereket ?

— Hát te ki vagy ?.. .
Felugrott, összeütötte a bokáját s

bátran szembe nézett.
— Kovács Ferkó vagyok, tanító úr.
— Kovács ?. . .  Kovács Ferkó ?. . .  

Nem is emlékszem rád.
— Nem voltam még iskolában, 

tanító úr. Az őrsi Kovács Péter fia 
vagyok, kérem alássan, én láttam a



54. HARANGSZÖ. 1916. április 36.

tanító urat, mikor megérkezett. Az 
édes apám Nyiresvölgyön vasúti őr.

Megörültem. — Na, ez derék ! Hát 
te ide jársz ?. . .

A gyerek szeme felcsillogott.
— Eddig nem ide jártam, tanító 

úr, de most az édesapám azt mondta, 
hogy inkább ide jöjjek a magyar 
tanító úrhoz.

— Hát mikor indultál el otthonról ?
— Négy óra után tanító úr.
Elszörnyüködtem. — Négykor?...

Három órát gyalogoltál ?. . . Aztán 
kibírod ?. . .

A gyerek arcán kigyulladt az ön
érzet.

— Ha jól kilépek, két és fél óra 
alatt is ideérek, tanító úr.

— De hát, hogyan lesz télen ?
— Azt mondta az édesapám, ha 

a tanitó úr megengedné, akkor is 
bejárnék. A posta-kocsi elhoz jó 
darabon, onnan meg gyalog is ideérek, 
ha nincs hófúvás. Kilencre, féltizre 
megérkezném s ha a tanító úr meg
mutatja a leckét, rápótolom délutánig.

Behoztam neki a kávém felét. Az 
édesanyám azt mondta, jut neki is, 
de én úgy éreztem, hogy az enyém
ből kell adnom. Így azután ketten 
ittunk egy bögre kávét: én, meg a 
Kovács Ferkó.

Azóta világosabbnak látom a tan
termet. A szurtos, karikás szemű 
arcok is megszépültek. Ennek a jóra- 
való, naponként három órát gyalogló 
magyar fiúnak lelkesedéséből fényes
ség sugárzik rájuk, a kötelességtudat, 
az akadálygyőző akaraterő sugárzása. 
Micsoda lélek kell hozzá, hogy valaki 
mindennap három órát gyalogoljon a 
magyar iskola, a magyar szó, a ma
gyar lélek kedvéért! Ezután én is 
már reggel hétkor bemegyek. Igaz 
ugyan, hogy csak a Kovács Ferkó 
ül a padban, de ha ő tud három 
órát gyalogolni, hogyne tudnék én 
félórával korábban fölkelni.

Októker 18.

Megtörténtek a látogatások. El
mentünk a jegyzőékhez. Igazam van, 
fiatal leány van a háznál. Gondol
tam, hogy a galamboknak van pász
toruk. A jegyző úr felesége meghalt, 
úgy vettem ki a beszédjükből, már 
meglehetős régen s most a kis An- 
nuska a ház gondozója. Egyszerű, 
igénytelen, szeplős arcú leány. Alig 
akad rajt nézni való, legfeljebb a 
gyönyörű barna szeme. No meg még 
egy, hogy mennyire örül az édes 
anyámnak. Egyszerre mellé húzódott 
s mikor az édes anyám megsimította 
az arcát, megfogta a kezét s nem is

eresztette el többé. Szegény kis lány ! 
Milyen szomorú lehet egy fiatal lány 
élete falu helyen, édes anyai szere
tet nélkül! . . .

A földbirtokos kereskedő urnái is 
voltunk. Ezt is jól sejtettem: zsidó 
kereskedő. A bolthelyiség rendes fa
lusi szatócsüzlet, keskeny hosszúkás 
szoba, megtömve árukkal. A pulpi
tus mögött jobbra ajtó nyiiik s arany 
betűs táblán egy arany felirás van. 
Biztosan az, hogy iroda. A pulpitus 
mögött elfüggönyözött ablaku üveg
ajtó vezet a lakásba. A földbirtokos 
ur különben egészen egyszerű közön
séges ember. A felesége is egyszerű 
asszonynak látszik. Mindketten fel
tűnő kedvesek, szinte kellemetlenül 
kedvesek. A belső szobából kilejtett 
a ház szemefénye : Lonci kisasszony. 
Magas, szép lány. Ébenfekete a haja, 
sötét szeme többet beszél, mint piros 
ajka. Öltözködésén, modorán meg
látszik, hogy ő a család középpontja. 
Azt hiszem: az apja, az anyja, az 
üzlet, a földbirtok és minden egyéb 
éppen csak az ő kedvéért van. Kü
lönben nagyon kedves leánynak lát
szik. Különösen jól esett, hogy az 
édes anyámhoz olyan figyelmes és 
gyöngéd.

A pópánál egyedül voltam, de sem
mire sem mentünk egymással. Én ma
gyarul beszéltem, ő meg oláhul. Mikor 
látta, hogy nem értem az ő nyelvüket, 
magyar szóval tarkította beszédét. 
Hanem azt azért még sem értem, 
hogy miért nem szervezik a tanítói 
állásokat. A pópa, meg az öreg ta
nító látják el az iskolát. Ha jól em
lékszem, 160 az iskolába járók szá
ma. Nekem meg 32 gyerekem van, 
s egy csomó padom üresen áll. A 
tanítóról éppen olyan keveset mond
hatok, mint a pópáról. Hosszú sza- 
kállú, torzonborz szemöldökű bácsi.

Hasonlít a pópához, — nagyon 
alázatos, a kapuig kiséii az embert 
s mindég mélyen meghajol. Nem 
szeretem azokat az embeket, kik 
olyan mélyen meghajolnak s nem 
néznek az ember szemébe.

Még valamit fel kell jegyeznem. 
Két este egymásután megzörgették 
az ablakunkat. Szegény anyám szív
dobogást kapott. Kimentem, de sen- 
kitse láttam. Tegnap este pedig, mi
kor a jegyzőéktől hazajöttünk, va
laki követ dobott utánnunk. Az egyik 
ákáctörzsnek ütődött neki nagy erő
vel. Visszafordultam, néhány lépést 
visszamentem, fürkészgettem, de sen- 
kitse láttam. Hát ez vájjon mit jelent ?

Folytatjuk .

H ú s v é ti  ü zen e t.
Az a mozgalom, mit megindítottunk, 

teljes sikerrel járt. Nemcsak mi ünne
pelhettük meg itthon a keresztyénség 
nagy ünnepeit, hanem gondoskodhat
tunk arról is, hogy az evangéliom 
vigasztaló és erősítő szava eljusson 
a lövészárkokba, fedezékekbe, kór
házakba. Gyülekezetek, nőegyletek, 
intézmények, egyes egyháztagok ál
dozatkészsége lehetővé tette, hogy 
10.000 példányt küldhettünk a harc
térre s a kórházakba. Fogadják a 
nagylelkű adományozók hálás köszö- 
netüket! Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy köszönetünkben vitéz katonáink 
köszöneté is bennfog! altatik.

A rendelkezésünkre bocsátott pél
dányokat úgy osztottuk ki, hogy a 
központi tábori lelkészi hivatalnak 
rendelkezésére bocsátottunk nagyobb 
tömeget, s ő azt hivatalból kiküldte 
a harctérre. Ezen kívül minden evang. 
tábori lelkészhez küldöttünk külön 
csomagokat. Az ausztriai kórházakba, 
valamint a magyarországi kórházakba 
az evang. lelkészi hivatalok közvetí
tésével juttattuk el a példányokat. 
Bécsbe külön 1500 példányt küldöt
tünk, a budapesti kórházak részére 
pedig, a Hadsegélyzó hivatal utján, 
1000 példányt. Amit tehettünk, meg
tettük, hogy minden helyre kerüljön, 
ahol várják és kívánják.

Részletes kimutatásunkat a követ
kezőkben közöljük:

1. K. u. k. Ev. Seelsorge Wien . . 3000
2. Evang. tábori lelkészeknek . . 2050
3. Evang. Centralverein für innere

Mission W ien................................. 1500
4. Meskó Károly K. u k. Feldkurat

Graz....................................................... 200
5. Pöttschacher István ev.' táb. leik.

S o p r o n ............................................... 100
6. Cs. és kir. tart kórház parancsnok

ság Pöstyén és Trencsénteplioz 
100—100 péld....................................... 200

7. Evang. leik. hiv. Ungvár, Kassa,
Miskolcz, Sátoraljaújhely 60—60. 240

8. Ev. Militärseelsorger im K. u. k.
Epidemiespital Kassa, Miskolcz, 
Ungvár 50—50 péld. . . . 1 5 0

9. Evang. leik hiv. Szombathely, Tren- 
csén, Eszék, Újvidék, Nagybecske- 
rek, Temesvár, Lúgos, Révkomárom, 
Brassó, Nagyvárad, Szeged, Deb- 
reczen, Eperjes, Kecskemét, Pécs, 
Veszprém, Baja, Nagykikinda, Szat
márnémeti, Szabadka, Zombor, Arad 
50—50 péld...................................1100

10. Karl Hubatschek K. u. k. Feldkurat
Pola, Via della Spekula 3. . . 50

11. Winkelmann K. u. k. Feldkurat
K la g e n fu r t ...............................50

12. Péter Boda K. u. k. Feldkurat Trient 50
13. Czirner Ödönné Nagyenyed . . 50
14. Hegedűs Jánosné Debreczen . 50
15. Evang. Pfarramt Laibach, Innsbruck, 

Brünn, Olmütz, Bielitz, Wienerneu
stadt, Marburg a. d., Zágráb, Me-
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ran, (Tirol) Bozen, Marburg, Cilii 
40—40 péld........................................... 480

16. Ev. lelkészi hivatal Léva . . 40
17. Evang. leik. hív. Paks, Sárvár, Ri

maszombat, Lőcse, Czelldömölk, 
Dunaföldvár, Nagykanizsa, Bonyhád 
30—30 péld........................................... 240

18. Evang. leik. hiv. Lajtaujfalu, Balf,
Alsólendva, Muraszombat 20—20. 80

19. Egyeseknek a harctérre . . . 370
Összesen : 10.000

Az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság

e hó 8-án tartotta meg évi rendes köz
gyűlését C s e k o n i c s  Endre gróf titkos 
tanácsos elnöklete alatt. Az Ormody Vil
mos vezérigazgató által előterjesztett igaz
gatósági jelentés kiemeli, hogy a múlt, má
sodik háborús üzletév végső eredménye 
6,995.923 K 58 f nyereség örvendetes bi
zonysága nem csupán a magyar társaság 
szilárdságának, hanem a nemzet kitartó 
gazdasági erejének is.

A nyereség tekintélyes volta azonban 
ezúttal főképpen az elemi biztosítási ágak
nak s ezek közt is elsősorban a tüzbizto- 
sítási üzlet múlt évi nagyon kedvező kár
arányának köszönhető. Ellenben az élet
biztosítási üzletben az a körülmény, hogy 
az ép, egészséges férfilakosság a harctéren 
van, az év uj életbiztosítási szerzemények 
szembetűnő csökkenésében éreztette kellet
len hatását; az emberéletnek a háborúval 
járó fájdalmasan nagy pusztulása pedig a 
társaságnak az előző évhez képest körül
belül másfél millió korona összegű halálo
zási kártöbbletet okozott. Az tehát, hogy 
a háború a biztosítási üzletben is egyene
sen rontó tényező, épp olyan tagadhatat
lan tény, mint az, hogy a társaság képes 
volt a káborus hátrányokat más, kedvező 
tényezőkkel a legteljesebben ellensúlyozni. 
Hadikölcsönre a társaság a múlt évben 50 
millió korona összeget jegyzett. Minthogy 
pedig már az előző esztendei első hadiköl- 
csönben is 7,500.000 K összeggel vett részt, 
eddig összesen 57,500.000 K hadikölcsön 
jegyzésével tett a társaság tanúságot arról, 
hogy híven hazafias hagyományaihoz, a 
maga ügyét a nemzetével elválaszthatat
lanul szolidárisnak ismeri. Ennek megfele
lően, nem tekintve az első háborús évben 
hozott bőséges közcélú áldozatait, a társa
ság a múlt év folyamán további 101.730 
K-t fordított a háborúval összefüggő jóté
kony célokra. Meleghangú sorokat szentel 
az igazgatósági jelentés ama húsz társa
sági tisztviselő emlékezetének is, akiknek 
a hazáért szenvedett hősi haláláról biztos, 
hivatalos értesülések vannak. Közhasznú 
és jótékonycélu adakozásokra, a jelentés 
szerint 34,979.62 K fordíttatik a múlt évi 
nyereségből, mig a társaság félszázados 
fennállása emlékezetére tett 500.000 K tő- 
keösszegü hazafias és emberbaráti rendel
tetésű alapítvány évi kamatjának (20.000 K) 
hovafordítását az igazgatóság egyelőre el
dönteni nem javasolja. Az összes alapsza- 
bályszerü levonásokon kívül az igazgató
ság a nyereségből még a tisztviselői nyug
díjalapnak 250.000 K, a külön tartaléknak 
pedig 1,155.999 K összeggel való növelését 
indítványozza, végül három millió korona < 
összeg kerüljön felosztásra, ami* minden 
egyes egész részvény után 800 K évi osz
taléknak felel meg

A közgyűlés a felügyelő-bizottság jelen
tésének s a matematikai szakjelentéseknek 
meghallgatása után az igazgatóság összes 
javaslatait a számadásokkal és a mérleg
gel együtt elfogadta s a múlt évre vonat
kozó fölmentvényeket minden irányban 
megadta. A részvényesek nevében két szó
nok méltatta a társaság kormányzó testü
letének és a vezérigazgatónak, valamint a 
tisztviselői karnak érdemeit, mire a köz
gyűlés úgy a kormányzó testületnek, mint 
a tisztikarnak jegyzőkönyi köszönetét sza
vazott. Ezután megejtették a kormányzó 
testületi választásokat a következő ered
ménnyel : elnök Csekonics Endre gróf, al- 
elnök Bánffy György gróf, választmányi 
tagok: Antal Géza, Battyhány István gróf, 
Bethlen József gróf, Cziráky József gróf, 
Darier Henrik, tírdődy Rudolf gróf, Gaál 
Jenő dr., Karátsonyi Jenő gróf, Károlyi 
Gyula gróf, lovag Schoeller Pál, Széchenyi 
Pál gróf, Szitányi Géza, Szmrecsányi Jenő, 
Weisz Manfréd, Wenckheim Dénes gróf. 
Igazgatóság: Balaban Adolf, Berzeviczy 
Albert, Gergely Tódor, Hajós József, Har
kányi Frigyes báró, Ormody Vilmos és 
Zichy János gróf. Felügyelő bizottság: Burc- 
hard Bélaváry Konrád, Libits Adolf, Németh 
Titusz, Radvánszky Géza báró és Üchtritz 
Zsigmond báró. A közgyűlés után tartott 
alakuló igazgatósági ülésen az eddigi gya
korlathoz képest Harkányi Frigyes báró az 
igazgatóság elnökévé, Ormody Vilmos ve
zérigazgatóvá és Balaban Adolf vezérgaz- 
gató-helyettessé választatott meg.

A világháború eseményei.
A lefolyt hét nagyfontosságú ese

ményeket nem hozott magával. De 
még inkább megérlelte azt a gondo
latot, hogy az antantnak minden 
erőlködése hiában való, s ezt ma
guk az ellenünk szövetkezett népek 
is mindjobban érzik mindinkább lát
ják. Azért hallhatunk mostanáoan oly 
gyakran békehírekről. Az angol kor
mányférfiak ugyan most is azt hir
detik gőgös hangon, hogy a háború 
még évekig eltart, azonban szövet
ségeseik, a hosszú véres háború köz
vetlen részesei, ma már lépten-nyo- 
mon hangoztatják, leplezetten és lep
lezetlenül kifejezik, hogy a háború 
isszonyatosságait megelégelték. A hét 
végén a védőkötelezettség kérdésé
ben kitört, de azután elsimult an
gol kormányváltság azt bizonyítja, 
hogy a háború iszonyatosságait már 
az angol nép is megsokalta. És ért
hető, hogy a franciák külön békével 
fenyegetőztek, ha az angolok a védő
kötelezettséget ki nem mondják.

Francia harctér.
Verdun körül még szakadatlanul 

folyik a véres küzdelem. A meg-meg- 
újuló német sikerek szükségessé teszik 
a francia haderők folytonos szapo
rítását. Mondják, hogy a franciák | 
Verdun vidékén már hatszázezer em

bert zsúfoltak össze, és mégis szinte 
biztosra vehető a franciák veresége, 
ami a francia haderő teljes veresé
gét jelentené. A lefolyt héten a né
metek Hundromonttól délre és Thau- 
monttól északnyugatra a németek el
foglalták a franciák állásait és ezer- 
hátszáz embert elfogtak. Ezzel a Ver
dimnél elfogott franciák száma meg
haladja a negyvezeret. Másnap a né
metek elfoglalták a Haudromonttól 
délre fekvő kőbányát, ahol a francia 
csapat nagyrésze elesett, száz embe
rük pedig fogságba került.

A német vezérkar jelentése sze
rint a német csapatok egy része 
Ipern körül behatolt az angol árkokba 
és hatszáz méternyi hosszúságban el
foglalta az angolok megerősített had
állását.

Olasz harctér.
Az olasz harctér feltűnően megélén

kült. Úgy látszik, az olaszok francia 
szövetségeseiken akarnak segíteni 
sűrű támadásaikkal. Azonban a nagy 
buzgóság nem jár megfelelő ered
ménnyel. A Dedró-völgyben, a Rivá- 
nál, az Isonzó-arcvonalon Tolmein- 
nál és Görcnél kudarccal végződött 
minden támadásuk. Különösen nagy 
hévvel rohanták meg az olaszok 
Buchstein mellett a Col di Lana 
magas csúcsát. Támadásukat dob
pergésig fokozódó ágyutűzzel kez
dették meg. Többszöri robbantás után 
sikerült nekik a Buchstein fölött emel
kedő hegy nyugati részén a teljesen 
elpusztított állásokat elfoglalniok. Most 
szinte állandó a küzdelem a har- 
madtélezer méter Col di Lana csú
csán. Az utolsó hivatalos jelentés 
szerint csapataink a hegycsúcstól 
északnyugatra újból megszállták a 
támaszpontot és azt az ellenség heves 
támadásával szemben megtartották. 
A hegycsúcs tüzérségünk erős tüze 
alatt áll.

A Sugana-völgyben nagy vereség 
érte a taliánokat. Hatszáz emberük 
fogságba került.

A törökök harca.
A törököknek sikeres harcaik vol

tak a Tigris jobb partján az ango
lok ellen június 17-dike és 20-dika 
között. Kemény küzdelem után ki
űzték az angolokat állásaikból. Az 
ellenség négyezernél több embert 
veszített halottakban és foglyokban.

Ellenséges repülők bombákat ve
tettek Konstantinápolyra, Drinápolyra 
és Szófiára. Ezzel egyidejűleg ledo
bott iratokon azt jelentették, hogy 

I az oroszok elfoglalták Trapezuntot. 
Erről a török főhadiszállás már előbb



HARANGSZŐ. 1916. április 30.56

azt közölte, hogy a nagy orosz túl
erő ellenére is sikerült a várost 
kiüríteni.

A kaukázusi arcvonalon a törökök 
a jobb szárny ellen intézett táma
dást visszaverték. Egyik repülőgépük 
pedig sikeresen bombázta a Szuez- 
csatorna vidékén az ellenség táborait.

Egyéb hírek.
Wilson, az Egyesült-Államok elnöke

A z e g y h á z  köréből.
Lelkész meghívás. A felsőlövői gyüle

kezet a kiváló Stettner Gyula elhalálozásá
val megüresedett lelkészi állásra egyhangú 
bizalommal Beyer Teofil kőszegi lelkészt, a 
vasi felső egyházmegye főesperesét hívta 
meg, kit lelki kiválósága és buzgósága 
érdemesítenek Stettner Gyula örökére. Isten 
áldása nyugodjék meg a szép, egyakaratu 
szövetségkötésen. Az Űr szent lelke adjon 
erőt a meghívott lelkésznek magasztos hi
vatása betöltésére!

Pünkösdi üzenet. Harctéren küzdő és 
kórházakban szenvedő katonáink részére 
pünkösd ünnepének közeledtekor külön ün
nepi üzenetet adunk ki, mely a jövő héten 
jelenik meg. A füzet a megszokott árért 
megrendelhető kiadóhivatalunknál.

A sárszentmiklósi egyháztanács ápr. 
16-án tartott ülésén Haniffel Sándor lelkész 
indítványára elhatározta, hogy az évi csen- 
getyüspersely jövedelemből egyházi alapot, 
a halottharangoztatás után befolyó évi ösz- 
szegből, harangalapot létesít, Láng János 
gondnok indítványára pedig a nagypénteki 
perselypénzt az elesett evang. tanítók öz
vegyeinek és árváinak segélyezésére ajánlja 
fel.

Belmissziói ünnepély. A csöngei ág. 
h. ev. egyházközség folyó évi április 16-án 
a viharos idő dacára is szépen sikerült 
ünnepélyt rendezett a következő műsorral: 
1. Közének. 2. Ima, mondotta Hutter Imre 
csöngei lelkész 3. Közének. 4. Irásmagyarázat: 
Varga Gyula esperestől. 5. Közének. 6. Sza
valat : Horváth Károly főgim. tanulótól. 7. 
Felolvasás; Lórántffy Mihály és Zsuzsanna 
egyházunk történetében. Irta és felolvasta 
Szabó Géza theol. 8. Ima : Hutter Zsigmond 
lelkésztől. 9. Közének. Az ünnepély végén 
offertórium volt a Budapesten felállítandó 
„Szeretetház* költségeinek fedezésére 9L50 
kor. jövedelemmel. E helyütt is köszönet
tel tartozunk nagys. Horváth Ernőné úrnő
nek az ünnepély íétrejövetele körüli fára
dozásaiért, valamint a résztvevőknek is.

Itthonról.
Apponyi hetven éves. Apponyi Albert 

gróf május 29-én lesz hetven éves. Appo
nyi Albert 1846. május 29-én született Bécs
ien . Apponyi Albert grófot születésének

éleshangú jegyzéket intézett Német
országhoz s azt követelte, hogy Né
metország szüntesse meg a búvár- 
hajók hadjáratának eddigi módját, 
mert ellenkező esetben az Egyesült- 
Államok kormánya a Németország
gal való diplomáciai összeköttetést 
megszakítja. — Ellenségeink lapjai 
hírül hozták, hogy Marseilleben orosz 
katonák szállottak partra. De elhall
gatják a partra szállott muszkák

hetvenedik forduló napja alkalmából a füg
getlenségi párt üdvözölni fogja és a párt 
több tagja mozgalmat indított, hogy ez al
kalomból Apponyi Albert gróf nevéről egy 
alapítvány fundáltassék.

A monarchia és a hadikölcsön. Ma
gyarország és Ausztria eddigi három hadi- 
kölcsöne tizenhárom milliárdot eredménye
zett, amelyből 8780 millió Ausztriára, a 
többi Magyarországra esik. A régi gazdag
ságára és világbankári állására olyan büszke 
Franciaország eddigi egyetlen hadikölcsö- 
nének hadikiadásából csak mintegy 11 és 
fél milliárd frankot tudott összehozni, tehát 
pénzügyi teljesítménye messze mögötte ma
rad a kettős monarkiának. Bizonnyal el
lehet várni, hogy a negyedik osztrák és 
magyar hadikölcsön fényes sikerrel fog zá
rulni.

Berlin adománya magyar községek 
felépítésére. A Berlin városi képviselőtestü
let 50.000 márkát szavazott meg az oroszok 
által feldúlt magyar helységek és további 
50 000-et Görz városa felépítésére.

A háborúokozta kár Zemplénben. 
Zemplénmegye öt felső járásában az ellen
séges betörés és a katonai átvonulások a 
a kárbecslő bizottságok megállapítása sze
rint több mint tizenkilenc millió korona 
kárt okoztak.

A n a g y v ilá g b ó l.
Franciaországban is szabályozni kell 

az élelmezést Thierry francia helyettes 
államtitkár egy gyűlésen a fenyegető élelmi
szerhiányról beszélt és bejelentette, hogy 
a kormány haladéktalanul be fogja hozni 
a hús-, kenyér- és burgonyafogyasztásra 
vonatkozó fogyasztási megállapítást, azo
kat pedig, ak k a megállapítottnál többet 
fogyasztanak, szigorúan fogja büntetni.

A Zeppelin-támadások angol áldo
zatai. Egy hivatalos kimutatás szerint a 
német Zeppelin-támadások 1915. január 
19-től 1916 január 5-ig 325 embert öltek 
meg, a sebesültek száma pedig 719 volt. 
Ehhez hozzászámitandók a német tenge
részeti repülőgépek bombáinak áldozatai, 
nevezetesen 17 halott és 43 sebesült, úgy 
hogy a német légitámadások összes áldo
zata 1104 ember.

Percenkinthuszonötezer kiló muníció.
A háború során már sok érdekes számra, 
adatra terelték reá a figyelmet, akik szíve-

számát és az általuk megtett útirányt. 
Azt is megírták, hogy csupa 27—28 
éves legények és hogy a galíciai 
csatak veteránjai. Nem hisszük, hogy 
az orosz ily nagy útat ilyen rövid 
idő alatt megtehetett volna. Abban 
is kételkedünk, hogy az oroszoknak 
küldözgetni való felesleges seregük 
lenne.

sen foglalkoznak az ilyesmivel. Érdekes 
ezek közölt a következő feljegyzés. A kö 
zelmult hetek egyikén péntektől vasárnapig 
együttesen harminchat munkaóra alatt ki
lenc nagy gőzöst indítottak útnak Európába, 
szinültig megrakottan mindennemű hadi
szerrel. Ez csak a newyorki és brooklini 
kikötőre vonatkozik, mert az Egyesült-álla
moknak és Kanadának nyilván más kikötő
iből is útra kelt néhány pusztulást, halált 
vivő hajó. Az amerikai lapok kedvtelve ír
ták meg, hogy a kilenc gőzös együttvéve 
ötszázötvenezer métermázsa muníciót ci
pel Európába. Ha a harminchat óra perce
ivel elosztjuk ezt a rémes tömegű hadi
szert, kiderül, hogy a derék jenkik a mon
dott napokon percenkint több mint huszon
ötezer kilogram muníciót küldtek az antant
nak, vagyis ugyanennyi rombobó matériát 
zúdítottak a németekre és reánk. Ez az 
emberszerető, semleges Amerika, a szabad
ság és emberi jogvédelem hazája!

A hajóépités Angliában. Angliában 
március végéig 424 kereskedelmi hajót 
építettek a háború folyamán, 1.4 millió 
tonna tartalommal, ami decemberrel szem
ben 60 ezer tonna növekedést tüntet föl.

Nagy robbanás francia munició- 
gyárban. Egy nagy francia kézigránátgyár
ban robbanás történt. Mintegy húsz ember 
életét vesztette, sokan megsebesültek.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n lnos,
H iányzik o tt a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem  lel hajlékot.

Április 30. vasárnap, Ján. 20, 19—23.
Május 1. hétfő, „ 20, 24—31.

» 2. kedd, „ 21, 1 -1 4 .
„ 3. szerda, „ 21, 15—17.
„ 4. csüt., „ 21, 18—25.
„ 5. péntek, I. Kor. 15, 12—20.
„ 6. szombat, I. Ján. 5, 1 — 5.

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

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

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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T A R T A L O M :  Sárkány Kálmán: Megritkult sorok. (Vers.) — Fábián Imre: Ararát. — E. J . : Híres jósnők. — Kapi Béla: A 
kötelesség útja. (Elbeszélés.) — Sántha Károly: Menyasszony imádsága elesett vőlegényéért. — Tábori posta. - -  Az uj időbe
osztás. — Lábaink szövetnéke. — Levelek a harctérről. — Pünkösdi üzenet — Tanítók árváiért — A világháború eseményei. —

Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

M egriiM i sereU
■Szétnézek az Urnák szent hajlékában, 
M elyben összegyűltünk imádkezni ma, 
A  megszokott képet, Ijegy tömött sorokban 
Ülök ajakáréi szálljon Fel az ima,

iába keresem. — M egritkultak a serek! 
a m egritkult sorokban leginkább csak  

fia ta l gyerm ekek, zekegé asszonyok [aggok 
Ö sszegyűlt tömege borul zsámolyodhoz.

Deli legényeink h ol?  hát a gondos apák?! 
Felelni ezekre könyek nélkül ki tu d ?  
. . .  lj>esi csaták után álm ukat alusszák -  
A  többi tárol még; haza ugyan hány Jut?!

V
M int elhagyott fészkét jjazanágyé madár, 
Fényt hozó napsugár! börtön sötétje hiú, 
M eglátni önéit oly sziurepesre pár 
A  táréiban küzdő, sokat szenredö szír.

J e g y  hazatérhessen, hegy itt térdelhessen, 
sz iré n e k , ki kedres, azzal mendra im á t: 
Oh boruljon le lelkünk, bünbánates szírrel 
Imádkozna kérjük Istennek irgalmát.

Párkány Rálmánné.

A ra rá t ,
Irta: Fábián Imre.

. 121. zsoltár: Szemeimet
a hegyekre emelem, onnan 
jön az én segítségem.

A zsoltárköltő a hegyekre tekintett 
fel és ott segítséget talált. Segítségre 
minekünk is nagy szükségünk van, 
azért kövessük a zsoltár irót a ma
gaslatok felé tartó útjában, mit is 
látott ott, mit látott az

I. Araráton ? Az Ararátnak nevét 
mindnyájan ismerjük. Ismerjük két 
helyről is. Tanultuk a földrajzban, 
hogy az Ararát egy magas hegy 
Kis-Ázsiában, hogy azoknak csúcsait 
többnyire hó borítja, de azután ta
nultuk azt is ugyancsak az iskolában, 
hogy Noé bárkája ezen a hegyen 
akadt meg az özönvíz alkalmával. 
Erről Mózes I. könyvének 8. része 
a 4. versben tesz említést.

De mégsem elég, ha erről a hegy
ről ennyit tudunk. A zsoltárköltő 
többet tud róla. Ennek a hegynek 
története össze van kötve az özönvíz 
történetével. Az emberek elszaporod
tak a földön, de az ő szívük indu
latra gonosz volt, Megbánta Isten,

hogy teremtette az embert, elhatá
rozta, hogy elpusztítja a föld színéről, 
özönvizet bocsát a földre. Mégis 
engedett nekik százhúsz esztendőt a 
megtérésre. Mindhiában volt az em
berek ettek, ittak, házasodtak, mintha 
mi se történt volna.

Noénak szólt akkor az Úr: építs 
bárkát, menj be abba a te háznéped
del együtt. Es Noé elkezdette építeni 
a bárkát, a hajót a tengertől távol, 
bent a szárazföldön, ott, ahol a ha
jóra sohasem volt szükség. Titokban 
nem készíthette, nem is akarta ké
szíteni a nagy alkotmányt, a három- 
emeletes hajót. Látták embertársai 
serény munkáját. Nem kérdezték meg 
mit művel, kérdezés nélkül is tudták, 
hogy az özönvíztől akar a bárka 
által megszabadulni. Hogyan kacagtak 
rajta, mikor szorgalmas munkáját, a 
nagy hajót látták ? ? Balgatagnak, ok
talannak tekintették, aki elvesztette 
helyes gondolkozását. Hát te még 
azt hiszed, hogy csakugyan lesz 
özönvíz a földön ? Több mint száz 
esztendeje Ígérte azt a te Istened és 
mégcsak az Eufrátes patakja se áradt 
ki azóta. Azt hiszed tudna lenni 
olyan özönvíz, amely mindenkit elve-
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szítene ? Balgatagság mégcsak gon
dolni is, milyen magasak itt ezek a 
hegyek! Nézd csak Noé, fel tudná-e 
Istened vinni azoknak csúcsára a 
tengert, fel tudná-e vinni az Ararátra ? 
Ha özönvíztől félsz, akkor is oktalanul 
cselekszel, mikor bárkát építesz. Ez a 
hitvány bárka az első hullámütés 
súlya alatt összetörik és te elveszel 
nyomorultul. Nézd, itt ezek a hegyek, 
mennyivel okosabb dolog lesz fel
menni ezek tetejére, felmenni az 
Ararát csúcsára 1 Ha már félsz, menj 
fel oda, építs ott magadnak házat, 
azután ne félj!

így csufolódtak. Noé meg építette 
a bárkát tovább hitvány deszkából, 
de pontosan úgy, ahogy az Úr meg
parancsolta neki.

Ekkor váratlan dolog történt. Ami 
százhúsz esztendeig késett, az most 
valóra vált. Megeredtek az ég csator
nái, a föld kútfejei felszakadtak. Viz 
borított el mindent. Kilépett medréből 
a Tigris, az Eufrátes és a többi vizek. 
Az emberek azonban, ha megijedtek 
is, még nem jöttek zavarba. A völ
gyekben folyt az áradat, felmentek 
hát a hegyekre, hogy ott várják be 
az áradat elmúlását. A körül levő 
magas hegyek, köztük az Ararát is 
biztatva tekintettek reájuk: ne félje
tek, ennyire nem ér lel a legnagyobb 
áradat sem. Követték a hívó szót, 
csak azért is, mert a. viz egyre feljebb 
szorította őket.

A rémület csak ott kezdődött, ahol 
a csúcsot elérték és az ár még nem
csak, hogy meg nem állt, hanem 
tovább növekedett. Összeterelt ott a 
csúcson embert és állatot, a szelíd 
bárány és a vad oroszlán, meg a 
haragos kígyó békén megfértek az 
emberrel. Valamennyinek szemében 
ott tükrözött a vad rémület. Már 
látták, hogy van olyan kéz, amely 
mindenhova elér, mindenütt megfog
hatja az embert, már látták: igazak 
az Urnák mondásai és minden ő 
cselekedete állhatatos. Kiáltottak már 
annak az Istennek segítségéért, akit 
azelőtt kigunyoltak, akinek szavára 
Noé bárkát épített, annyival inkább, 
mert míg hozzájuk egyre közelebb 
ért a veszedelem, a bárka biztosan 
járt szemeik előtt a hullámokon. 
De hiában volt minden I Hosszútűrő 
az Úr, de megcsufolni nem engedi 
magát. Még néhány rémes-borzalmas 
óra, erőfeszítés kiemelkedni a hullá
mokból s azután összecsapott az ár 
fejük felett. Csendes lett minden, 
csak a hullámok morajlása hallott. 
Ararát sziklája, amelyben bizakodtak, 
amelynek csúcsára jobban építettek,

mint az Úr szavára, számukra az 
ítélet sziklájává lett 1

Pár hónappal utóbb a rémes szikla 
megint kiemelte fejét a vízből, csu
pasz sziklái az ég felé tekintettek. 
Hatalmas szélvész által felkorbácsolt 
hullámok nyaldossák, csapdossák 
széleit, de nem tudják ledönteni. íme 
azonban ismét feltűnik a bárka. Ré
mes hullámok ragadják azt is tova. 
Ragadják egyenesen Ararát csupasz 
sziklája felé. A benne ülőkben meg
hűl a vér az aggodalomtól, imára 
kulcsolják kezeiket: Egek Ura, Atyja 
tarts meg most minket 1 Úgy látszik 
Ararát még nem lett elég embernek 
temetője, elakarja temetni a megmen
tett Noé háznépét is. Még egy pilla
nat, a rohanó bárka eléri a sziklát 
és áll csendesen, mint a legbiztosabb 
kikötőben. Valóban „Aki a Felséges
nek rejtekében lakozik, a Mindenha
tónak árnyékában nyugoszik az. Azt 
mondom az Urnák: Én oltalmam, 
váram, Istenem ; ő benne bízom.“ 91. 
Zsolt. Ahol annyian elvesztek, ott 
Noé újabb Ígéretet nyert arra, hogy 
nem borítja mindörökké özönviz a 
földet. A veszedelem sziklája számára 
a szabadulás sziklája lett.

Folytatjuk még a történetet. Az 
emberek szivének indulatja ismét 
gonosz lett. Ismét oka volt Isten
nek megbánni, hogy teremtette az 
embert. Vízözön helyett most vér- 
özönt bocsátott a földre, amelynek 
borzalmai rémülettel, félelemmel töltik 
meg az emberi szívet. Van-e olyan 
elrejtett helye a földnek, amely kira
gadhatná az árból, mely ellene meg
védhetné ? Amit csak lehetett, mindent 
megpróbált az ember, de semmi ha
talom nem tudta megtörni az Urnák 
hullámait. Nem is mer reájuk szá
mítani az ember. A vizen járó Péterrel 
együtt sülyedni érzi mindenki magát, 
félve mondja mindenki azt az egy igét 
Péterrel: Uram tarts meg minket, 
mert elveszünk! És Istennek van 
ereje — egyedül neki van ereje — 
hogy e rémes árban is mentőszi
getet vezessen elénk. „Elesnek mel
lőled ezren, hozzád nem is közelit“. 
Csak hivjuk segítségül az Ő nevét, 
csak emeljük fel szemeinket a he
gyekre ! Az Ő keze meg nem rövidült, 
azt mondja Ararát csúcsa.

Küldesse a harctéren, avagy kór
házban levő hozzátartozóinak a 
H A R A N G S Z Ó T !  Negyed-évre 
90  fill.-ért, minden vasárnap állandó 
vigasztalót, hírvivőt, szórakoztatót 
küld annak, akit szere ti

j H íres  jó s n ő k .
Orosz harctér, 1916. március 23.

Manapság nagyon divatozik a jós
lás és kártyavetés. Különösen azok 
az asszonyok, kiknek hozzátartozó
juk a táborba vonult, keresik föl s 
veszik igénybe a jósokat, hogy meg
kérdezzék tőlük: szerettük erőben s 
egészségben tér-e vissza, jó sora van-e 
és a többi. Ha a mi felvilágosultnak 
mondott korunkban is gyökeret tudott 
verni a jóslás mestersége, elgondol
hatjuk, mennyire divatozott oly ko
rokban, melyekben a babona tartotta 
lenyűgözve a lelkeket.

Lenormand asszonyról mondja egy 
amerikai hetilap, hogy fejedelmek és 
grófok keresték föl s velük a jósnő 
a prófétálást alaposan megfizettette. 
Lenormand asszonynak eleinte kis 
lakása volt Párisban és csak kevesen 
ismerték nevét. Mikor azonban állí
tólag egy pár olyan jóslást tett, mely 
később beteljesedett, neve elterjedt s 
nagy vagyonra tett szert. Gyermek
korában kitűnt már erősen fejlett 
megfigyelő képessége és éles esze által. 
Följegyezték róla, hogy 10 (tiz) éves 
korában a házban lakó cselédeknek, 
szakácsnéknak, szolgáknak sok oly 
dolgot megjósolt, mely később betel
jesedett.

1790-ben már olyan neve volt Le
normand asszonynak, hogy már si
kertelen és be nem teljesedett jóslá
sai sem ártottak neki. Nagyban emelte 
tekintélyét, hogy megjósolta egy fe
jedelmi előkelőségnek (Lamballé) ha
lálát. A francia forradalom „hősei“ : 
Robespierre és Saint Just gyakorta 
megfordultak házában, hogy kártyái
ból tudják meg, mit kell és mit nem 
kell tenniök. Lenormand asszony állí
tólag megjósolta Danton bukását is 
oly időben, amikor a nép még iste
nítette és vakon bizott benne. Nem 
kisebb ember, mint Bernadotte is föl
kereste kora híres jósnőjét. — igaz-e 
nem-e, bajos megmondani — kinek 
megjósolta, hogy egy északi biroda
lom trónját fogja elfoglalni, amit el 
is foglalt.

Aki fölkereste a híres jósnőt laká
sában, előszobájában, úgy érezte ma
gát, mint aki egy nagyon elfoglalt 
orvos várótermébe lépett. Az asztal
kákon könyvek, füzetek, újságok he
vertek, hogy legyen mivel elmulatni 
az időt. Sokszor annyira megtelt a 
szalon, hogy alig lehetett helyet kapni. 
Időről időre megjelent egy pazar di- 
szű egyenruhába öltöztetett inas a 
váróteremben, mély meghajlások és 
tisztelgések között adta tudtára az
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illetőnek, hogy most rajta van a sor 
s a próféta asszony szentélyébe ve
zette. A várószobába nem jött visz- 
sza senki. Szobájának föld alatti ki
járója volt. A szoba, amelyben Le- 
normand az embereket fogadta, nem 
volt nagy, az ajtón megfigyelő nyílás 
volt, amelyen keresztül a jósnő idő
ről időre kitekintett, félve a megle
petéstől.

Korának legcsunyább asszonyai 
közé számították. Egyik szeme üveg
ből volt. Fején magas szőrme sapkát 
viselt. A szoba falán egy csomó ki
tömött bőregér volt felszegezve szár
nyával, különféle baglyok stb. A 
gyöngébb idegzetű látogatóra mindez 
mély benyomást gyakorolt. Ünnepi 
csend uralkodott a szobában, csak a 
kártyák keverését és neszét lehetett 
hallani. A látogatót bőrszékbe ültette, 
egy szemével erősen és áthatóan rá
nézett, mély basszus hangján meg
kérdezte korát, kedvenc állatát és 
kedvenc színét.

Miután a látogató válaszolt neki 
többé-kevésbbé remegő hangon, hoz
zálépett, újból mélyen szeme közé 
nézett, a kártyát elébe tette s paran
csoló hangon így szólt hozzá : „Emelje 
meg 1 “ Ha látogató nem engedelmes
kedett azonnal, akkor a jósnő türel
metlen lett, lábával dobbantott, s kü
lönféle szavakat mormogott, melyek 
bizonyára nem voltak áldás kívánsá
gok. Becsületére legyen azonban 
mondva, azt sohasem tudakolta, hogy 
hogy hívják a látogatót, mi a társa
dalmi állása és sohasem figyelte, hogy 
sokszor nem éppen kellemes jóslásai 
milyen benyomást tettek reá. Mikor 
a jóslással elkészült, megnyomott egy 
gombot, a szolga bejött, bólintott fe
jével s mint valami láthatatlan ke
zek kivezették a szobából. A jóslá
sért járó összeget, mely sokszor egy 
látogatásért ezer frankra rúgott, egy 
másik szolga vette át.

A mostan élő híres jósnők közül 
kiemeljük Ida de Semiramis asszonyt. 
Szintén francia s a nyugalomba vo
nult jósnő madame de Thébes utód
jának tarja magát. Ida de Semiramis 
sokkal olcsóbb, mint elődje, mert egy 
órai jóslásért 5 frankot kér. Halvá
nyon pislogó olajmécs mellett jósol. 
78 kártyája van, abból mondja a jö

vőt. Egy francia újságíró kíváncsi
ságból elment hozzá s így írja le lá
togatását a híres jósnőnél:

Először is megemeltette vele bal 
kezével a kártyát, azután össze-visz- 
sza francia, angol, olasz, szerb, egy
szóval „szövetséges* nyelveken ha
dart érthetetlen dolgokat. Később 
azonban érthetően így beszélt: „Lá
tod itt a sok kémet és a sok pompás 
bátor, friss katonát, kik harcolnak ?* 
Az újságíró persze mindebből a be
szédből nem látott semmit, csak 
puszta — kártyákat. „Látod a romo
kat, a tüzet, amely mindenfelé ég és 
a székesegyházakat, melyek össze
omlanak ?“ — Az újságíró csak kár
tyákat látott. — „De látod itt a pom
pás, csodás diadalmat ? A három arany 
serleget három egymást követő sor
ban ?“ Hogy igazat adjon neki az új
ságíró, azt mondta, hogy látja. „Ez 
a győzelmet jelenti. Franciaország 
győzelmét az egész vonalon.* Hogy 
igazat mondott-e, azt be akarta bi
zonyítani a jósnő azáltal is, hogy ta
nácsot kért egy fekete tyúktól, de az 
is csak azt kotkodácsolta : „győzelem, 
győzelem I“

„És hogy megy az üzlet ?“ kér
dezte végül a francia újságíró a jós
nőtől. „Nagyon jól gyermekem“ — 
hangzott a válasz. Ida de Semiramis 
látogatóival nagyon családias han
gon beszél. „Szobám sohasem fog 
kiürülni. Számunkra semmisem előnyö
sebb, mint a háború. Gyere csak 
hozzám pénteken, különösen ha 
13-kára esik, akkor csodát fogsz látni 
nálam. Különösen a férjes asszonyok 
keresnek föl: egyiknek ura van lö
vészárokban, a másik hetek óta nem 
hallott felőle stb. Jóslásommal meg
nyugtatom az embereket.“

Sajnos nem kell éppen külföldre 
mennünk, hogy jósokat és jósnőket 
találjunk. Van nálunk is elég. Küz
deni kell ellenük nem csupán a ren
dőrség közegeinek és a törvénykönyv 
szakaszainak erejével, hanem hitelvi 
meqgyözödéslöl is. A háborús jóslás 
babona s mint ilyen az istenhit el
lensége. Legyen a hit az, mely meg
győzi nemcsak a babonát, hanem az 
egész világot!

E. j.

A kötelesség  útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Negyedik fejezet.
Kísértés.

Folyt. 8.

Az ember élete órájának két mu
tatója van. Az egyik a külső idő 
múlását mutatja s az alföldi falvak
ban éppen úgy mozog előre, mint a 
hegyek közt. Legfeljebb kicsiny kü- 
lömbség mutatkozik az óramutató 
járása közt, öt perc, tiz perc, no ti
zenöt perc az már egy kicsit sok. A 
másik mutató az ember lelkében mu
tatja az idő múlásának gyorsaságét. 
De bizony ezt a mutatót nem finom 
munkájú acél rugók és rézkerekek, 
hanem emberi érzések és gondolatok 
méregetik.

Nyirkutason pontosan jár az óra. 
A piac közepén vastag, otromba to
rony emelkedik, s négy oldalán arany 
mutató járja az arany számokkal el
látott óralapot. Ez Nyirkutas egyetlen 
látnivalója. Hanem hiába igazítja he
tenként a falú kovácsa és hiába ügyel 
rá a jegyző bácsi, azért mégse tud 
lépést tartani azzal a másik mutató
val, mely Sárosy László tanító úr 
lelkében mutatja, hogy neki milyen 
gyorsan múlik az idő. Gyorsan ? Nem, 
arról szó sem lehet! Lassan cammog 
a mutató, mint a fáradt, öreg vándor. 
Néhány hétig felbuzdul benne a lel
kesedés, de azután az ő lelke is bele
csúszik abba a halálos fáradságba, 
melyben az iskolás gyermekei élnek. 
Oda kinn szürke felhőtenger befogja 
az őszi ég kékjét. Lassanként neki
indul a lassú csepergézés, s mindig 
sűrűbb, párhuzamos vonalakban hull 
az eső. Felenged a keményre tapo- 
dott út, tengelyig sülyed a szekér. 
Könyveket rak maga elé, de hamar 
félredobja. Átmegy az öreg jegyző
höz, de az többet hallgat, mint be
szél. Átnéz Grünhutékhoz. Az öreg 
néhány oláh emberrel lármáz az iro
dában, Lonci kisasszony pedig a vá
rosban van. Csak a ferde vállu, sanda 
nézésű Rudolf úr áll a pulpitos mö
gött s papírzacskóba'méregeti a sót. 
Na, ezt meg éppen nem szenvedheti. 
Alattomos, ravasz formájú ember, 
valami rokonféléje Grünhutéknak, ki 
tetszés szerint beszél okosan, vagy

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 ssékházában.) 76

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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játsza a felkegyelmüt. Most éppen az 
értelmes kiadású alakjában hajlong 
a tanító felé:

— Jó napot kívánok, tanító úr 
Szolgálhatok valamivel, vagy pedig 
ide beljebb tetszik menni ? . . .  Persze, 
hogy ide be ! Hehehe 1. . .

— Hát bizony inkább bemegyek 
a szobába, semmint hogy itt a pet
róleum os hordót szagolgassam, — 
mondja a tanító s megveregeti Ru
dolf úr vállát.

Hanem az hirtelen a homlokára 
csap.

— Nem leheti Nem lehet, most 
jut eszembe, nincsenek itthon. Teg
nap mentek Fehérvárra, egy hétig 
ott lesznek.

— Ugyan ? Hát azután mit csinál
nak ott?

— Ott van a nagynéni I Fein, gaz
dag asszony. Maga se tudja, mennyi 
pénze van, egy óráig tart, mig elő
sorolja házait. Hehehe!

Az irodában orditássá fajul a lárma. 
Valaki kiáltozás közben az asztalt 
veri. Rudolf félve pislog az ajtó felé, 
azután nagy igyekezettel tovább be
szél.

— Hogyan van mindig tanító úr? 
Persze már megszokott a mi sáros 
falunkban?.,. Hehehe. Talán más
kor jön át a tanító úr, akkor bizto
san itthon lesznek. A Lonci kisasz- 
szony is itthon lesz I. . .  Hehehe!

Sárosy Lacit boszantotta az otromba 
beszéd, de másfelől érdekelte a szom
széd szobában kiáltozás. Néhányszor 
elindult, de a kíváncsiság csak egyre 
visszatartotta. Mi lehet odabenn? 
Egyszerre nyílik az ajtó s kilép rajt 
Grünhut földbirtokos, kereskedő úr, 
meg négy oláh. Grünhut arca tégla
vörös, az oláhoké meg szurtos pisz
kos Az ajtónál már kölcsönösen 
elül haragjuk. Erősen megrázzák 
egymás kezét s Grünhút úr vállon 
veregeti az oláhokat.

Sárosy László csodálkozva nézi 
őket. Hiába gondolkodik, még nem 
látta ezeket az arcokat. Igaz ugyan, 
hogy a hosszú hajú oláh mindenütt 
egyforma, de azért ilyen tüszőt még 
se viselnek a nyirkutasiak. Hát ak
kor honnan jöttek és mit lármáztak 
olyan pogányul ?

Grünhut úr arcán haragosra sza
lad a ránc, mikor megfordul és meg
látja a tanítót. Csak egy percig tart 
az egész, a következő pillanatban 
mézédes hízelgéssel tessékeli a szo
bába. Hát legalább egy percre ! Nem, 
nem engedi el, míg meg nem kós
tolja az újtélé likőrt, éppen tegnap 
érkezett I Jaj, de mennyire fogják a

hölgyek sajnálni, különösen a Lonci, 
úgy is mindennap nehezen várták a 
kedves tanító úrat.

Mikor hazament, valami émelyítő 
undorodást érzett. Elhatározta, hogy 
egy hétig nem megy a szatócsékhoz. 
Inkább beül az öreg jegyzőhöz s 
lesi, hogy mikor mond egy mondatot, 
vagy inkább beszélget a szeplős kis 
jegyző lánnyal.

Az édesanyja a díványon feküdt, 
mellette a vizesedény, fején a vizes 
ruha.

— Megöl ez az átkozott fejgörcs, 
majdnem beleőrülök.

Megsimogatja az anyja szenvedő 
arcát s szelíden kérdezgeti:

— Mióta fáj ? Hiszen három óra
kor még semmi baja se volt I

Az asszony kezével int.
— Alattomosan jön, mint az or

gyilkos. Hátulról lopózik nesztelen 
léptekkel. Egy-két szúrás, egy rette
netes nyilalás, azután megbomlik az 
egész gépezet, nyikorogva megállnak 
agyam kerekei s belesajdul minden 
agysejtem a rettenetes fájásba. Ha 
sokszor rám jön, nem bírom ki, hidd 
el fiam 1.. .

Fel és alá jár a szobában, egyszerre 
megáll az anyja előtt.

— Bemegyek Enyedre. Majd ho
zok valamiféle orvosságot. Nem en
gedem, hogy szenvedj 1. . .

Csak pillanatig tart a jóleső öröm, 
azután nagy hirtelen felülkerekedik 
az anyai féltés. Jaj, megint a város, 
az asztalt vizes tükrében csillogó 
lámpafény, a szép kirakatok, a nyüzsgő 
embertömeg, a sok-sok csábítás, a 
soktéle kisértés...

— Ne menj, fiam, csűrön vizes 
leszel, mire a vonathoz érsz.

— Van kabátom 1 Nadrágot, cipőt 
meg viszek s az őrsi Kovácsnál fel
húzom.

— Egész éjszaka nem alszol, 
belebetegszel. . .

— Majd ki alszom magamat hol
napután.

— Nézd, már nem is fáj a fejem, 
nincs is értelme, hogy menj! . . .

Mégis elment. Lába alól csicse
regve szivárgott a viz, ha túlságos 
közel lépegetett az árok parthoz, 
megcsusszant s vöröses agyag szala
got rajzolt a földre, köpeny egét tépte 
a szél, arcát nedvesre paskolta az 
eső, de azért ment-ment hosszú lép
tekkel, lélekszakadva a város felé.

Folytatjuk.

Küldjünk P ü n k ö sd i ü zenetet a
harctérre és kórházakba!

Menyasszony imádsága el
esett vőlegényéért*)

Elesett 1 Meghalt! Édes Istenem,
Nagy bánatomban ne hagyj vétenem ! 
Úgy nyomja bús szivemet a kereszt, 
Engedd hinnem, hogy Te végezted ezt, 
Könyörgök, szent Atyám, orcád előtt. 
Légy nékem irgalmas és adj erőt 1 

Szép virági láttatnak a mezőnek,
Fáj látnom őket, nékem könnyezőnek; 
Az a virág, mit egykor ő adott, 
Imakönyvemben bár elhervadott:
Illatját most is, mindig érzem,
Illatja jóság, hűség, szerelem,

Én már Sáron rózsája, gyöngyvirág 
Nem vagyok néked. Puszta a világ; 
Tövisek közt liliom se vagyok, 
Meghaltál s én utánad hervadok.

De mégse! Nem ! Hiszek jó Istenemben: 
ő  megvigasztal és megnyugtat engem ; 
Ha sírnom kell a gerlice szaván, 
Örülnöm kell neked magyar hazám I 
Hazáért ment el, érte halt meg ő, 
Nyugtasd meg őt virágos temető! 
Zengjen az ének a másik hazárul,
S mig majd a sir fölöttem is bezárul: 
Addig én összeomlott szép reményem, 
Vértanú hősöm, drága vőlegényem, 
Hiven megőrzőm szent emlékedet,
Ki téged még sirodban is szeret.

— Uram, legyen csendes, békés az ál- 
Szálljon fejére győzedelmi pálma, [ma, 
S menyasszonyi koszorúmat cserében 
Váltsd tel egykor koronával az égben !

SÁNTHA KÁROLY.
*) M utatvány szerzőnek  sajtó ala tt levő m űvéből: 

„Háborús Idők  Im ádságoskönyve. H adbavonult kato
nák  és azok családjai szám ára. Ir ta  Sántha Károly. 
Debreczen, 1916. H egedűs és Sándor könyvkiadó
h ivata la.“ A m integy 10—11 nyom. Ívnyi szép kö
té sű  könyv á ra  1 kor. 20 fillér. N agyobb rendelé
seknél árengedm ény.

T á b o r i  p osta .
Édes fiam,

milyen csodálatos, hatalmas hatá
suk van az Isten bölcsességéről és 
szeretetéről szóló tanításoknak. Ün
nepek múltával belesodródtunk a hét
köznapok szürke kötelességsorába, 
verejtékezünk reggeltől estig s igye
kezünk, hogy kettő, három helyett 
elvégezhessük a munkát. Az utóbbit 
nem hivalkodásképpen említem : nem 
látok érdemet abban, hogy helyette
tek is dolgozunk, hisz ti is véreztek, 
küzdőtök helyettünk. Éppen csak azt 
akartam mondani, hogy a mindennapi 
kötelesség a rendesnél sokkalta job
ban lefoglalja az embert s hatalmába 
keríti a testi és lelki erőt. És mé
gis I. . .  Mintha sötét, fekete felhős 
éjszakába harangszó csendülését hal
laná lelkem, még most is felém zeng
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az a húsvéti Krisztus-szó, amit az 
emmausi tanítványokhoz intézett a 
feltámadott, győzedelmes Megváltó. 
A kishitüek kifogásolták az ártatlan 
istenfiának osztályrészül jutó szenve
dést, kínoztatást, keresztfái halált. 
Azt mondták: nem lehet ő az igazi 
Krisztus, avagy nem lehet Isten a 
felhők felett, ő  pedig megmagyarázza 
az írásokat, végigmegy a próféták 
jóslatain s megmutatja, hogy mind 
ennek igy kellett történnie s neki 
szenvedésből kellett felemeltetnie az 
örök dicsőségbe. Amint végiggondol
tam a Krisztus mondását, egyszer 
csak elmosódott az ő töviskoronás 
alakja, téged láttalak magam előtt, 
édes fiam, és a többieket is mind, 
akiket szivem szeretete jogán nyu
godtan szólíthatok édes fiaimnak. 
Eszembe jutott, hogy minden emberi 
élet elválaszthatatlan a szenvedéstől. 
De ez csak akkor szolgál javunkra, ha 
nem elégszünk meg azzal, hogy ezt 
leküzdjük, elhordozzuk, kibírjuk, ha
nem egyszersmind igyekezünk fel
használni lelkünk tökéletesítésére, 
életünk, nemesítésére. Nem a véletlen, 
nem a vaksors zúdítja ránk életünk 
sok-sok nyomorúságát. Hittel nézem 
szenvedésemet s meglátom abban 
Isten kezét, nem, még többet, meg
látom Isten szerető atyai szivét. 
A húsvéti szózat szavával mondom: 
nem tudjátok-e, édes fiaim, szenvedő, 
küzdő, vérző, ezer és ezer veszede
lemmel dacoló magyar véreim, hogy 
nektek mind ezeket el kell szenved
netek s csak úgy mehettek be a ti 
dicsőségtekbe 1. . .  Ez pedig azt je
lenti : úgy hordozzátok a szenvedést, 
hogy a szíveteket tisztítsa, lelketck 
emelje. Vezessen Istenhez, tegyen ti
teket az ő gyermekeivé, hogy mind 
abban, ami veletek történik, meglás
sátok azt, ami értetek történik. Nem 
a földi dicsőség a tontos, hanem az 
örökkévaló dicsőség. Nem az, hogy 
kapsz-e vitézségi keresztet, hanem 
hogy kapsz-e majd örökkévaló ko
ronát. Nem az, hogy mit mondanak 
az emberek, hanem hogy mit mond 
szived és lelkiismereted. Emberek 
Ítélete felett az a fontos, hogy ho
gyan itél a te örök birád: az Isten 1 
Hát csak hordozzátok a keresztet, 
édes fiam. El ne felejtsétek, hogy 
mind ennek így kell történie. Ez az 
!steni „kell“, amit emberi szívvel és 
emberi erővel felfogunk és lelkünk 
javára fordítunk. Isten őrizzen meg, 
édes fiam! Szeretettel ölel

• édesapád.

Az uj időbeosztás.
Nevezetes újítást hozott magával 

május elseje. Megváltoztatta házi s 
napirendünket. Azt tette kötelessé
günkké, hogy május elsejétől október 
elsejéig egy órával előbb feküdjünk 
le és egy órával előbb keljünk fel. 
Első hallásra kicsinyes dolognak látszik 
ez az intézkedés. Szinte mosolyogva 
jegyezzük meg, hogy hiszen mind
egy: tíztől hatig alszunk-e, vagy ki
lenctől ötig; hogy gyermekeink nyolc
tól tizenkettőig vannak-e az iskolában, 
vagy héttől tizenegyig I Pedig akik 
így okoskodnak, azoknak nincs iga
zuk. Az újítástól főképpen két jó 
eredményt várunk: azt, hogy az uj 
munkaidőt az eddiginél jobban s ered
ményesebben használhatjuk fel és 
hogy egészségünket az eddiginél több 
sikerrel ápoljuk.

Az időnek jobb felhasználása fő
képpen a városi lakosságra, az isko
lákra és a hivatalokra vonatkozik. 
Falusi népünk, szorgalmas föidmive- 
löink s gazdáink eddig is munkához 
láttak, amint jókor reggel megvirradt, 
míg városokban, nagyobb községek
ben a polgári lakosság, az iparosok, 
kereskedők, tisztviselők, tanítók és 
tanulók eddig májustól októberig a 
régi számítás szerint csak 8, esetleg 
9 órakor kezdették meg napi mun
kájukat. Az ezt megelező egy-két órai 
idő, a nappal legszebb, legegészsé
gesebb és munkára legalkalmasabb 
ideje felhasználás nélkül tűnt el min
dennap. Ha naponként legalább egy 
órával előbb kezdi meg mindenki ki
szabott munkáját, az magával hozza 
a munkaidőnek s a munka eredmé
nyének megbecsülését, úgy az egye
sek, mint az egész nemzet anyagi 
gyarapodását.

Az uj beosztás egészségünk ápo
lása tekintetében is fontos, mert több 
időt tölthetünk künn a szabadban, 
jobban élvezhetjük az üde tiszta le
vegőt, többet tartózkodhatunk nap
sütötte helyeken. A statisztikai ada
tok azt bizonyítják, hogy a halandó
ság ott legnagyobb s a tiidővész ott 
pusztít leginkább, ahol az emberek 
elzárkóznak a nap verőfényes suga
raitól. A korai fölkelés és korai le
fekvés lehetővé teszi a nap melengető 
és gyógyító erejének okos felhaszná
lását.

Üdvözöljük azért az új időbeosz
tást, mert azt várjuk tőle, hogy okos 
felhasználással nemzetünket gazda
gabbá és egészségesebbé teszi!

K. Gy.

61.

L ábaink  s z ö v é t n e k e .
És eljönnek sok népek, mondván: 

Jertek menjünk fel Jehova hegyére, 
Jákob Istenének házához, hogy meg
tanítson minket az Ö utaira és mi 
járjunk az Ö ösvényein, mert tanítás 
Sionból jö és Jeruzsálemből az Úrnak 
beszéde ki ítéletet teszen a pogá- 
nyok között és bíráskodik sok nép 
felett; és csinálnak fegyvereikből ka
pákat és dárdáikból metszökéseket, 
és nép népre kardot nem emel, és 
hadakozást többé nem tanul. Jákob
nak háza, jertek járjunk az Úrnak 
világosságában!

Ezsaiás könyve. 2, 3—5.

Mert ezt tudjátok, hogy egy paráz
nának is, vagy tisztátalannak, vagy 
fösvénynek, ki bálvány imádó, nincs 
öröksége a Krisztusnak, és az Isten
nek országában.

Efezusbel. 5, 5.

Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet? Távol vagy meg
tartásomtól s jajgatásomnak szavától. 
Én Istenem, kiáltok nappal, de nem 
hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyu
godalmam. Pedig te szent vagy, a ki 
Izráel dicséretei között lakozol. Ben
ned bíztak atyáink; bíztak és te meg
szabadítottad őket. Hozzád kiáltottak 
és megmenekültek; benned bíztak és 
nem szégyenültek meg.

Zsolt. 22, 2—6.

És megmosván testünket tiszta víz
zel, tartsuk meg a mi reménységünk
nek tántorgás nélkül való vallását, 
mert igaz az, a ki Ígéretet tett.

Zsid. lev. 10, 23.

Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass 
meg engem, mert nyomorult és szegény 
vagyok én! Tartsd meg életemet, mert 
kegyes vagyok én; mentsd meg én Is
tenem a te szolgádat, a ki bizik ben
ned. Könyörülj én rajtam Uram, mert 
hozzád kiáltok minden napon! Vidá- 
mitsd meg a te szolgádnak lelkét, 
mert hozzád emelem fel Uram lelke- 
met. Mert te Uram jó vagy és ke
gyelmes és nagy irgalmasságu mind
azokhoz, a kik hozzád kiáltanak. Fi- 
gyelmezzól Uram az én imádságomra 
és hallgasd meg az én könyörgésem
nek szavát! Nyomorúságomnak idején 
hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz 
engem. Zsolt. 86, 1—7.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HARANGSZORA.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.
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Levelek a harctérről.
Az alábbi két levelet a felsőszakonyi 

ev. lelkész kapta. Egyik Bielitzből, 
kórházból, a másik a lövészárokból 
érkezett. Mindegyiken ugyanaz a val
lásos érzés, Istenbe vetett bizodalom 
vonul végig. De kiolvassuk a szívből 
fakadt sorokból azt is, hogy milyen 
hálával fogadják küzdő testvéreink a 
számukra küldött vallásos iratokat, 
imádságos könyveket, leveleket. Ha 
elolvassuk ezt a két levelet, bizonyára 
még hívebben teljesítjük erre vonat
kozó kötelességeinket. íme, a két levél.

Nagy tiszteletű Lelki Atyám I
Hálás szívvel tudatom, hogy a 

hozzám küldött sorait megkaptam.
A mire nagy érzés és öröm töltötte 
el szívemet, itt az idegenben oly 
jól esik az a tudat, hogy még a n.
t. Lelki Atyám is érdeklődik felől
iem, Bizony sokszor úgyis azt gon
dolom nehéz óráimban, hogy min
denkitől elhagyatva állok. De ilyen
kor előveszem a velem hordott 
imakönyveket, ezek után megnyu
godva tűröm a megpróbáltatást. Tu
dom, hogy a mi Atyánknak a meg
próbáltatások által is bölcs céljai 
vannak. Bizony a n. t. Lelki Atyám 
szavai szerint most tudjuk meg, 
hogy mily erőt nyújt a vallás, ha 
ez nem volna nem lehetne meg
állni. Ev. lelkészünk nincs, pedig 
mily jól esnék egy-egy vigasztaló 
szó. Sajnos az egész háború alatt 
ezt mi evangélikusok mindig nél 
külözzük.

Állapotomról is tudatom n. t. 
Lelkész Uramat, a tífuszból hála 
Istennek gyógyulóban vagyok, csak
hogy az erőm elhagyott, kínos fáj
dalmak gyötrik gyenge testemet. 
De az Urban bízva, aki már sok ve
szélyből megmentett, hogyha soká 
is de majd csak visszaadja egész
ségemet, és erőd ád gyenge tagja
imba. Bocsánatot kérek, hogy ily 
sokat untatom n. t. Lelki Atyámat 
soraimmal. Most már megköszönve 
fáradozását és jó kívánatét, én is 
viszont kívánok Istentől kedves csa
ládjával együtt tartós jó egészséget; 
gyülekezetünk boldogulására a jó 
Isten soká éltesse.

Soraim zárva, maradok a legna
gyobb tisztelettel

1916 II./3. Boros Lajos.
II./16.

Mélyen tisztelt tisztelendő úr!
Hozzám küldött becses lapját 

megkaptam, mely nagy örömöt és

kitartást szerzett nekem a lövész
árok hideg és havas mezein. Ba
rátaim is szívesen olvasták sorait 
és őket is igen felserkentette. Bí
zunk is a jó Istenben, hogy győ
zelemmel kisér bennünk egészen 
végig. Maradok továbbra is hű 
szolgája

Németh
káplár.

Tanítók árváiért!
Jó szivek még most is szeretettel 

gondolnak a hősi halált halt ev. tanítók 
árváira és özvegyeire. Akárhova né
zünk, mindenütt kérő kezek és ma
gasra emelt perselyek emelkednek 
előttünk. De vájjon nem érezzük-e, 
hogy ez a kötelesség közel áll szi
vünkhöz s annál nagyobb áldozatot 
követel tőlünk, minél kevesebben va
gyunk, akik azt elvégezzük. Csak le
gyen meleg érzésünk a mi hős taní
tóink részére 1 Könnyet törölni, sóhaj
tást némitani kedves istenszolgálat 
az Ur előtt!

A múlt héten érkezett s köszönet
tel nyugtázott adományok közt külö
nös örömmel emeljük ki, hogy a 
kapuvári fiókgyülekezet 50 koronát 
küldött a magasztos célra. Babérko
szorú ezek hősök sirhalmán, de egy
szersmind bizonyságíevés az igazi 
evang. egyházszeretetről és áldozat- 
készségről.
Ev. fiókegyház Kaposvár . . 50-— K
Pintér Sándor ev. tanító Ajka . 10.— „
Kimler Pál hercegi főerdőm. Kapuvár 10'— , 
N. N. Komárom . . . .  5'— ,
Ev. egyház nagypénteki offertórium

Sárszentmiklós . . . .  4'22 „
Scheele Hedvig Veszprém . . 3‘— „
Choppig Hermin Körmend . . 1'— ,

Mérgesi ág. hitv. iskola adománya : Bor
bély János lelkész, Nagy Mihály tanító 
10—10 K, Nagy Imre, Csizmazia András 
1—1 K, Gösi Erzsiké 40 f, Borbély Sán
dor 20 f, Pátka Lidi, Gősi Károly, Tóth 
András, Tóth Miklós, Gősi György, Cse
resznyék József, Simon Julcsa, Kovács Ilka, 
Pátka Eszter, Cseresznyék Teréz, Gősi Irén, 
Kovács Lina, Pátka Károly 10—10 f, Koz
ma Kálmán 6 f, László Sándor, Kovács 
Antal, Kovács Lajos, Limpár József, Hardi 
Sándor, Kovács Vilma, Gősi Erzsiké, Tóth 
Erzsiké, Kozma Eszter, Pátka Ilka, Pintér 
Vilma 4—4 f, Kovács Gyula, Pintér Károly, 
Nagy András, Kovács Dezső, László András, 
Pintér János 2—2 f, Urszinü Mári 10 f. 
Összesen 24'62 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ......................... 7051• 13 K
Mostani gyűjtésünk . 83'22 K
Eddig befolyt . . . 7134 45 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten ! Tegyetek jót mindenekkel, ki- ; 
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!

P ü n k ö s d i  ü z e n e t .
Mint múlt számunkban már emlí- : 

tettük, a pünkösdi ünnepekre is gon
doskodni fogunk harctéren küzdő s 
kórházakban szenvedő katonáinkról. 
Mióta a világháború rettenetes forga
taga rombolva berohanja országunkat, 
minden ünnep alkalmával ezer és ezer 
példányban küldjük szét nem ember 
szavával, hanem Isten szavával vi
gasztaló üzenetünket távol lévő ked
veseinkhez. A válaszképpen érkező 
levelek mind-mind arról tesznek bi
zonyságot, hogy szomjas lélek várja 
az itthonról szálló üdvözletét. Mun
kánk s egyes híveink, gyülekezeteink, 
nőegyleteink áldozata nem hiábavaló.
Ez az egyik legáldottabb hivatás, amit 
a háború lelkiismeretünkre helyez.

Ezt a vigasztaló és építő munkát 
akarjuk most is elvégezni. Lapunk 
szerkesztője, Napi Béla körmendi lel
kész írja az ünnepi üzenetet, mely
ben lélekerősítő beszéden kívül helyet 
talál az ünnepi szentige, ének és imád
ság is.

A füzet a jövő hétre megjelenik. 
Egy darab ára 8 fül., 50 darabé 3'70 
kor., 100 darabé 7 kor.

Felhívjuk erre a szent munkára 
híveink, gyülekezeteink és nőegyle- 5 
teink figyelmét.

A világháború eseményei.
A föltámadás nagy ünnepe elmúlt, 

anélkül, hogy a világháború pusztító, 
emberirtó erejét megállította vagy 
csak enyhítette volna. Fiaink, test
véreink és apáink immár a máso
dik husvétot töltötték el az. ellenség
gel szemben, anélkül, hogy az ál
dott béke beköszöntött volna. Az an
tant-hatalmakat, úgy látszik, a hus- 
véti-lélek ereje még nem szállta meg.
A gyülölség erejét és területét még 
mindig keveslik és kicsinyük. Azt 
akarják, hogy a föltámadás ünne
pe ne az emberszeretet ébredésének » 
és megerősödésének legyen áldott 
ünnepe, hanem föltámadása, harcba- 
szállása legyen oly népeknek, me
lyek eddig a világháborúban részt 
nem vettek. Azt akarják, hogy Ame
rika is álljon a hadakozó nemzetek 
sorába, ne csak fegyverrel lássa el 
őket, hanem mint fegyveres szövet
séges álljpn soraikba és küzdjön 
ellenünk. Úgy érzik, hogy még min
dég kevesen vannak. Adjon Amerika 
necsak fegyvert, hanem fegyveres 
segítséget i s ! így ünnepelték ellen
ségeink a föltámadás szent ünnepét.
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Francia és angol harctér.
A német vezérkar minden jelen

tése heves harcokról, újabb s újabb 
győzelmekről szól. Hiában van a 
franciáknak minden erőlködése, a né
metek biztos léptekkel haladnak előre 
a Verdunért folyó kemény harcban.

A Mórt Homme-magaslat ellen in
tézett francia támadások eredmény
telenek voltak. A németek közelebb 
jutottak a Verdunt védő Thiaumont- 
erődhöz és a Maas balpartján Han- 
courttól délkeletre francia és angol 
árkokat foglaltak el, a kisebb-nagyobb 
francia és angol támadásokat pedig 
mindenütt visszaverték. Egy helyütt 
a franciák gázhullámokat löveltek a 
németekre, de rosszúl jártak, mert 
a gáz saját árkaikba tódult. Másnap 
a németek elfoglalták Avocourtnál a 
francia állásokat, a midőn 2532 fran
cia fogságba esett. Nagy sikerrel al
kalmazták mindenütt tervszerüleg meg
állapított taktikájukat, mely nem vak
tában pusztítja az emberéletet, ha
nem biztos számítással készíti elő a 
győzelmet. Közben-közben megjelen
tek a német repülők, kikémlelték 
vagy bombázták az ellenség had
állásait és a francia repülők közül 
egynéhányat lelőttek.

Április 24-én reggel több monitor
ból, torpedórombolóból és más gőzö
sökből álló angol hadi flotta jelent 
meg a flandriai vizeken. Erre három 
német torpedónaszád megtámadta és 
elkergette az angol hajókat — nem 
nagy dicsőségére az angoloknak! 
Másnap egy német hajóraj nagy ered
ménnyel ágyuzta Anglia partjait. El- 
sülyesztett több angol hajót, de azok 
személyzetét előbb megmentette, ne
mes viszonzásul a King Stelen nevű 
angol hajó nemtelen eljárásáért, amely 
elhaladt egy német léghajó roncsai 
mellett anélkül, hogy segítséget nyúj
tott volna.

Mig Anglia a világháború színpa
dán Mefisztó csúfos szerepét játsza, 
az írek fegyvert fognak s elkesere
dett harcot indítanak zsarnokaik ellen. 
Írország fővárosa, Dublin ngy része 
a zendülők kezébe került. Anglia kap
kod fűhöz-fához, hogy a lázadást 
elnyomja.

Olasz harctér.
A Col di Lana területén az ünnep

napokon sem szünetelt a harc. Az 
olaszok elkeseredett támadást intéz
tek csapataink ellen a fontos sztra- 
tégiai pont miatt. Azonban hiában 
volt minden erőlködésük. Vitéz sere- j 
geink hősies elszántsággal védték I 
tneg az elfoglalt magaslatokat. Erős :

HARANGSZÖ.

harc volt a Doberdón is. Az olaszok 
nagy erővel támadták meg a tensík 
délnyugati szegélyét. Leghevesebb 
volt a harc Selc és Monfalcone között. 
A mieink az elleneséget visszaverték 
régi állásaikba s 130 emberét elfog
ták. Véres vereség érte az ellenséget 
a Sugana-völgyben is, minekfolytán 
0 svaidétól északnyugatra levő vottói 
állásait kénytelen volt egészen Ron- 
cegnóig elhagyni.

Bántotta a taliánokat ez a csúfos 
kudarc. Azért április 26-án tüzérségi 
erővel, majd pergőtűzzel támadták 
meg katonáink árkait. A pergőtűz 
után gyalogsági támadás következett. 
Ezt azonban vitéz seregünk csakha
mar visszaverte. Flitschnél csapa
taink kiszorították az alpiniket védő
állásaikból s egy részüket foglyul 
ejtették. A 2464 méter magas Grat- 
csúcstól északnyugatra levő had
állást csapataink rohammal vették el 
az ellenségtől.

Az oroszok és angolok veresége.
Az oroszok több helyen is vere

séget szenvedtek. Április 23-án meg
támadták Hindenburg seregét. Táma
dásuk teljes kudarccal végződött. 
Néhány nappal később közel hat
ezer orosz került német fogságba. 
A törökök is nagy veszteséget okoz
tak az orosznak, mely a Tigris bal
partján támadta meg a török frontot. 
A támadás az ellenség vereségével 
végződött, mely a csatatéren mintegy 
négyezer emberét hagyta. Néhány 
nappal később a törökök elfoglalták 
Kút el Amarát. A körülzárt angol 
haderő megadta magát a vitéz ost
romlóknak. Tizenháromezer angol ka- 
katona fogságba került.

Egyéb hírek.
A német főhadiszálláson Vilmos 

császár jelenlétében tanácskozás folyt 
arról, mi módon lehetne elsimítani 
az ellentétet Németország és az ame
rikai unió között. Ott időzik a főha
diszálláson Gérard amerikai nagykö
vet és odarendelték a német hadi- 
tengerészet főparancsnokát, Capelle 
admirálist is. Mindez biztató jelnek 
látszik arra, hogy az ellentét kiegyen
lítése meglesz. Azt is mondják, hogy 
az angolok szolgálatukba állították 
a németektől elvett buvárhajókat s 
ezekkel az idegen hajók elsülyeszté- 
sét végezték. Japánországban mind
jobban terjed az angol és amerika- 
ellenes mozgalom s Németország 
nagyrabecsülése. A tokiói Sisisinto 
ezt írja: A háború megdönthetetle
nül bebizonyította, hogy a németek
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felsőbbségben vannak az angolokon 
úgy gazdasági erőben és hazafias 
gondolkozásban, mint tudományos 
képzettségben és szervezettségben.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban  n lnos,
H iányzik o tt a legfőbb kinoH.
Tanyát a sá tán  ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

Május 7. vasárnap, Ján. 10, 12—16.
„ 8. hétfő, „ 10, 26—30.
, 9. kedd, Zsolt. 23.
„ 10. szerda, Luk. 15, 1—7.
, 11. csüt., I. Péter 2, 21—25.
„ 12. péntek, Ezekiel 34, 11 —16.
„ 13. szombat, ,  34, 17—23.

A H aran gszó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt: 189 kor. 23 fillér.

Ev. fiókegyház Kapuvár 10 K, Tömböly 
Lajosné Csér 5 K, H. J. Mezőhegyes 2-40 K, 
Pomozy Lajos Budapest, Várady Lajos ref. 
lelkész Tatabánya, Sárkány Kálmánná Kiskő
rös 1’40—1’40 K, özv. Horváth Samuné Bük 
2 K, Gáncs Lászlóné Nemeskolta, özv. Tóth 
Istvánná Nemeskolta, Kurján Györgyné Kis
kőrös, Teisl Mariska Wien 1—1 K, Sass 
János Rákospalota 40 f, Reisz Györgyné Bu
dapest 15 f.

Összesen: 217-38 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
özv. Berke Józsefné Radafalva 2-40 K, Pé- 
t.rfy Bálintné Jákfa 1 K.

Vak katonák részére befolyt: Bejczy 
Sándorné Körmend 3 K, Rátkai Ödön Andor- 
hegy l -20 K, Péterfy Bálintné Jákfa 1 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Kálmán Margit Túra 10 K.

Hadi árváknak: Kálmán Margit Túra 
1-40 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Ki tud róla?
Szényi Kálmán, a 83. cs. és k. gy. 

ezred 7. század 3. cug katonája már 
1914 október óta nem adott életjelt 
magáról, aki tud róla, szíveskedjék 
aggódó nejét értesíteni Szényi Kál- 
mánnét Terestyén-Jákfa. (Vas-m.)

Ki tud róla?
Bebők József, aki 19. honvéd gya

logezred 3. zászlóalj, 9. századában 
harcolt; tábori postája 84 volt, 1915. 
május 31-én irt utoljára s azóta nem 
adott magáról hirt, aki valamit róla 
tud legyen szíves értesíteni Bebők 
Józsefnét (Dávidjankó) Nemespátró
u. p. Surd (Somogy m.) 2—2
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A z e g y h á z  k öréb ől
Gyászrovat. Osgyán János a soproni ev. 

theol. akad. hallgatója — 3 évi kínos szenve
dés után — ápr. hó 20-án 23 éves korában 
meghalt. Temetése szülői lakóhelyén Magyar
szombathelyen husv. vas. d. u. volt nagy 
részvét mellett. Emléke legyen áldott l

Gyászrovat. Pieler Mátyás a kaboldi 
evang. gyülekezet buzgó lelkipásztora, élete 
66-ik évében, hosszas szenvedés után, április 
22-én elhunyt. Buzgó, munkás lelkipásztor 
volt, kinek sírjánál méltán gyászol övéivel 
együtt egész gyülekezete és evang. egyházunk. 
Áldott legyen emlékezete l

Halálozás, özv. Szigethy Dánielné sz. 
Halász Jozefa evang. lelkész özvegye ápr. 
17-én életének 82-ik évében hosszas beteg
ség után Budapesten elhunyt. Temetése 
ápr. 19 én ment végbe. Dr. Szigethy Lajos, 
a fasori főgymn. tanára, édes anyját gyá
szolja az elhunytban.

A Kárpát falvakért. A váczi evang. 
tanuló ifjúság ápr. 30-án szépen sikerült 
iskolai ünnepséget rendezett, melyben Kökény 
László Harangoznak c. ifjúsági színművét és 
Schwabl József : József Egyptomban c. bibliai 
drámáját adták elő. A szépen sikerült előadás 
a magasztos célra tekintélyes összeget jöve
delmezett.

A Szeretetház javára. A létesítendő 
Szeretetház javára a kemenesaljai egyházme
gyében a következő adakozások történtek: 
Dukából dukai Takách Ferenc gyüljése 276 
K, Csöngén tartott belmisszió ünnep off. 9T50 
K, Vönöczkön gyűjtés 95'90 K, Kisköcskön 
gyűjtés 13‘60 K. Összesen 477 K.

A Reformáció négyszázados évfor
dulójára Potyondon adakoztak: özv. Halász 
Istvánná 4 K, Böröczky Dániel, Czirák György, 
Halász János, Kiss István, özv. Mátis Sándorné 
2—2 K, id. Böröczky János, Böröczky Zsu- 
zsánna, Csajághy Sándorné, özv. Ivanyi 
Sándorné, Kiss János utódi, Kiss László, 
Kovács Gábor, Mátis János, Kosta Bálint, 
Rosta Ferenc, Rosta Samu, Rosta Sándor, 
Szalay Gábor, Szalay Zsigmond, Talabér 
Sándor 1 — 1 K, Bors János, Lukács Jánosné 
60—60 f, Bognár Anna, özv. Gönye Antalné, 
özv. Horváth Józsefné. özv. Kiss Ferencné, 
özv. Kiss Sándorné, Nagy Bálint, Rosta Dé
nes, Rosta Gábor, Rosta Géza 40—40 f, 
Lukácsy Pál, Rosta Juliánná, Takács János 
30—30 f, Bakody Ferenc, Bakody Lajos, özv. 
Bors Pálné, ifj. Böröczky János, Böröczky 
József, özv. Fodor Istvánná, Fülöp Samu, 
Gönye Józsefné, Kiss Gábor, Lukácsy Gábor, 
Molnár Antal, Molnár Dénes, Novák János, 
Rosta László, Szabó Mihály, Talabér Lajosné 
20—20 f. Összesen : 37‘90 K.

Az őrimagyarósdi evang. gyülekezetben 
— itthon elhunyt, főkép a harcmezőn hősi 
halált halt kedveseink emlékére, vagy had- 
bavonult szeretteik szerencsés megtartásáért 
Isten iránt mély hálával eltelve — az 1915. 
évben a következő kegyes szívű adakozók 
örökítették meg nevüket adományaikkal :

Simon István és neje 50 K, Mihálka 
Károly és neje, továbbá menye és kis 
unokája: 42 K, Kovács B. József 40 K,

Kovács János, özv. Biczó Jánosné 30—30 
K, özv. Biczó Istvánné, Sóber János, Biczó 
Jánosné, özv. Herczegh J. né és fiai, idősb 
Kovács Jánosné és leányai, Gaál András 
és neje, Orbán György és neje, Győrfi 
Jánosné és id. Győrfi Péter és neje 20—20 
K, Orbán György és neje 16 K, Horváth 
József, Biczó Péterné, Baján Sándorné, 
özv. Gerguleczné, Győrfi Péter, Novák 
Ferenc és Novák Péterné, Kropf Ferenc és 
neje, Mihály Zsigmondné, Baján Sándorné 
és kis fia, ifj. Kovács Jánosné és Kovács 
Péterné, özv. Biczó Ferencné, Kósik Péter 
és neje 10—10 K, Sóber Károlyné 8 K, 
Özv. Simon Istvánné, Judt Károly és neje 
5—5 K, Pitze G., Kovács Mihályné 4—4 K. 
Összesen 518 K. A jókedvű adakozót sze
resse és áldja meg az Isten!

A szíves adományok az egyhdzfönntar- 
tási-alap-hoz csatoltatnak, amely ezzel 
1224 K-ra emelkedik.

Itthonról.
A király újabb adományai. A király 

az osztrák és a magyar Vörös Keresztnek 
céljaik előmozdítására újból egyenként 100.000 
koronát, a bosnyák-hercegovinai önkéntes be
tegápoló országos egyesületének pedig 40.000 
koronát adományozott magánvagyonából.

Földet a rokkant hősöknek. Újvidék 
városa azzal a tervvel foglalkozik, hogy mint
egy hatezer hold tőidet örökbérletben a rok
kant hősök részére fog átengedni.

A hadinyereség megadóztatása. Jász- 
Nagy-Kun-Szolnokmegye javaslatban fölhívja 
a kormányt, hogy a háborúban megnövekedett 
jövedelmek külön megadóztatása végett a 
képviselőház elé törvényjavaslatot nyújtson be.

A háborúban meghalt és fogságba 
jutott orvosok. Egy mostanában közreadott 
statisztika szerint Ausztria és Magyarország
nak katonai szolgálatot teljesítő orvosai közül
1915 november 1-ig elesett 96, lertőző beteg
ségben elhalt 207, megsebesült 373, hadifogoly 
lett 215 orvos. Németország orvosai közül
1916 januárig elesett 258, fertőző betegségben 
elhalt 141, megsebesült 591, hadifogságba 
jutott 308 orvos.

Az orosz fogolytáborok meglátoga
tása. Az oroszországi osztrák és magyar 
hadifogolytáborok meglátogatására újabb hölgy
bizottság megy Oroszországba. A Magyar 
Vörös Kereszt Egyesület képviseletében Cebrián 
grófné és Huszár Andorin már elutaztak 
Stockholmba, ahol a középponti bizottság 
most állítja össze számukra az utazási prog- 
raramot.

A n a g y v ilá g b ó l.
A kenti robbanás áldozatai. A kenti 

puskaporgyárban április 2-án történt robbanás 
alkalmával száz ember életét veszítette és 
hatvanhat megsebesült.

Olaszországban levő hadifoglyaink. 
A milánói Stampa jelentése szerint mintegy 
2000 hadifoglyot Szardíniában földmunkával 
foglalkoztatnak.

Japánország nyeresége a háborúban.
A japán kereskedelmi kamarák kongreszusa 
jelentést tett a miniszterelnöknek Japánország 
nemzeti vagyonáról, amely a háború alatt 
körülbelül két milliárddal szaporodott.

Japán tiltakozás. A japán nagykövet az 
amerikai külügyminisztériumnak tiltakozást 
adott be a bevándorlási törvény ellen, amely 
kizárja az ázsiai ősvándorlókat. A törvény 
most, miután a képviselőház elintézte, a sze
nátus előtt van. A japán kormány tiltakozást 
jelentett be, mert a törvény a japán nép méltó
ságát sérti és kétségbe vonja a japán kormány 
jóhiszeműségét. A japán tiltakozás kormány
körökben nagy nyugtalanságot idézett elő.

Konfirmációi emlékűi a já n lju k :
a Konfirmációi emléklapokat.

Szép, művészi színes kivitelben 
magyar-, német-, tótnyelven. 
Példányonként, ára . . . 40 f.
Egyszerű fekete nyomásban ma
gyar-, német-, tótnyelven. Pél
dányonként . . . . 10 f.

a Konfirmációi emlékkönyvet.
Összeállította Paulik János. Ára 
piros vászonkötésben példányon
ként . . . . . .  3*50 K
Kékszinü finom vászonkötésben 
aranymetszéssel, ára . . 6"— K

a Lelki vezér, imakönyvet.
Irta Gyurátz Ferenc. Ára vászon
kötésben ...............................2'— K
Vászonkötésben tokkal, ára . 2'50 K 
Díszkötésben aranymetszéssel 
különböző művészi táblákkal ára 6 K-tÓl

feljebb

a H it  o l t á r a ,  i ma k öny v e t .
Irta Gyurátz Ferenc. Ára vászon
kötésben ...............................2.50 K
Vászonkötésben aranymetszés
sel ...................................... 4— K

a Buzgóság könyve, imakönyvet.
Irta Sántha Károly. Ára vászon
kötésben ...............................2'50 K
Vászonkötésben aranymetszés
sel, á r a ...............................4'— K

Ezen kívül ajánljuk a szép színes 
művészi kiállítású

Keresztelési-lapokat magyar-, tót
nyelven 60 fill., Esketési-lapokat 
magyar-, tótnyelven 60 fill., Házi 
áldást, művészi kép 2 K, Luther- 
kép, művészi kép 2 koronáért.

Egyéb imakönyvek, bibliák, ujtestamentumok 
is kaphatók a 2-2

LUTHER-TÁRSASÁG MnyTtesMéSÜta.
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. szám.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Fogoly magyar éneke.
Sötét őszi felhők,
Vándormadarai 
A haragvó égnek: 
Szálljatok-szálljatok 
Magyarország felé,
Üzeneteinket 
Bús kedveseinknek 
Kiméivé vigyétek.

Mondjátok el otthon 
Néma zokogással,
Könnyel öntjük párnánk 
Szarmata síkságban.
Lelkünket a bánat 
Csaknem szétszaggatja, 
Könnyekbe fullasztja 
Keserves rabságban.

Hadd tudják meg otthon 
Rabok kesergését,
Sírók zokogását.
Sárga tenger partján,
— Messze Babilonban,
Szegény vitézeknek, 
Harmlncezereknek 
Gyászos pusztulását.

Mondjátok el otthon 
Panaszló szavakkal, *
Beborult az égbolt 
Régen mi felettünk.

'Csordultig telt pohár 
Keserű könnyekkel,
Haló emlékekkel 
A mi fájó lelkünk.

Mondjátok el otthon,
Esti harangszókor 
Édes szülöanyánk 
Imádkozzon értünk.
Őszi lombhulláskor, 
Virághervadáskor 
Sionra gondolva 
Megszakad a szivünk.

Orosz vizek mentén 
Belesirjuk lelkünk 
A futó habokba.
Vájjon odahaza 
Gondolnak-e még ránk,
— Messze Babilonra,
Az elhagyottakra,
Szegény magyarokra.

Sötét őszi felhők,
Vándormadarai 
A haragvó égn ek : 
Szálljatok-szálljatok 
Magyarország felé,
Üzeneteinket 
Bús kedveseinknek 
Kiméivé vigyétek.

Kérdezzétek otthon,
Gondolnak-e még ránk,
Kik itt idegenben,
Sárga tenger partján 
Csak a Krisztust várjuk,
Hogy jöjjön az idő,
Mikor az oltárnál,
Szabad népek földjén 
Á nagy Istent áldjuk!

BÍRÓ LÁSZLÓ.

A g á n c so sk o d ó k .
Mikor Noé a bárkát építette, két

ség nélkül sokan hallottak arról s az 
építést gáncsolták, birálgatták. Úgy 
gondolom, odamentek a hajóácsok, 
nézegették az épülő alkotmányt s 
megtették rá a megjegyzéseiket.

— A váz el van hibázva, a bor
dázat nem jó.

S az egész elmés tervet élesen 
kifogásolták. Valami szokatlan új 
volt az, nem emberi találmány. Ki
jelentésen alapult. Isten, úgyszólván 
kezébe adta Noénak a tervet, amit 
felépítsen. Magunk nem eléggé értjük, 
hogy csak egy ablak volt rajta. Mit 
akart ez jelenteni ? S a képek, ami
ket a bibliai utasítás és méretek után 
megrajzoltak a bárkáról, az eredeti 
leírást nem valósítják meg.

— No, ez nem fog fenn úszni, 
ha egyáltalán lesz, amiben ússzék.

— Olyan hosszasan épül, hogy 
egészen elkorhad a fája.

Bölcs dolgokat mondtak. Ha az 
akkori napi sajtót olvashatnók, mennyi 
bíráló értekezést találnánk hasábjain I 
Komoly tanulmányokat az „öreg bár
káról,“ a „korhadt fahombárról“ amint
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gúnyosan nevezték. E kritikusok mind 
jobban tudtak volna építeni kétség 
nélkül, ha egyáltalán építettek volna. 
De ők nem építettek. S bár gáncsolták 
s jobban értették a dolgot, mégis meg
fulladtak. Noé pedig megmentetett.

így van ez napjainkban is. Állan
dóan akadnak emberek, akik az evan
gélium jó hajójának építőit gáncsolják.

— A papoknak egyebet kellene 
prédikálni, korszerűbb dolgokat, akkor 
inkább járnánk a templomot.

Vannak, akik állandóan Isten gyer
mekeinek bűnein rágódnak:

— Óh a vallásban van valami, de 
nézzétek e vallásos emberek töké
letlenségeit 1

És nem sok kell ahoz, hogy a 
gyarlóságokat kipuhatolják. Könnyen 
lehet ezer pontot találni, amit töké
letesebbé kellene tennünk. S e kriti
kusok bizonyos tekintetben jobbak, 
mint mi. Némely világi embernek 
több az önuralma, nyugodtabb, mint 
a valódi keresztyén. Fájdalom, de 
ismerek vallástalant, aki adakozóbb. 
S itt magamra is gondolok. Ők ki
tűnnek némely dologban s mégis — 
a komoly valóság az, hogy a leg
élesebb kritikusok, ha nincsenek a 
Krisztusban, elvesznek, míg akiket 
alaposan lebíráltak, ha alázatos hűsé
gük van, hit által megmenekedtek. 
Minden attól függ: belül vagyunk-e 
vagy kívül a bárkán ? Belül ezer 
tökéletlenséggel bár, de megtartva; 
kívül ezer jelesség, képesség dacára 
is egytől egyig kivétel nélkül elveszve.

Óhajtod megtartani testedet, lel
kedet ? Egyetlen út van: nincs más
ban megtartás, csak Krisztusban, aki 
megfeszittetett 1 Nem volt két bárka, 
csak egy; nincs két üdvözítő, csak 
egy. Hasztalan menekülsz a hegyekre, 
Sinaira, vagy önámításod magaslataira, 
el fogsz ama napon veszni, ha nem 
vagy a Krisztusban, mert más fun
damentumot senki sem vethet azon 
kívül, amely egyszer vettetett I ‘
'  (Budapesti Evang. Lapja.) Sp.

Utolsó kívánság.
Elbeszélés.

I rta: Brucknerné Farkas Gizella.

A X-ik orosz hadtestnek egy elő
retolt csapata, — néhány száz em
ber, — fáradtan vonult be estefelé 
a határszéli kis lengyel faluba.

Két nappal azelőtt még magyar 
sereg szállása volt a falu; a magyar 
lovak patkónyoma még frissen lát
szott az utca sarában; a tábori hony- 
ha helyén még alig aludt ki a pa-

< rázs és kóbor kutyák lakmároztak 
az elszórt csontokon. Az egyik fa
ház falára piros krétával ráírta va
laki : Éljen a haza 1 De magyar 
katona már nem tanyázott itt egy 
sem ; hire jött, hogy erős orosz csa
pat tart erre s a mieink visszahúzód
tak, talán az erdőcskébe, amelyik ott 
sötétedik pár kilométernyire, vagy 
még messzebb, a patrullok nem tud
tak róla számot adni.

A falu elhagyatott volt, a lakos
ság nagyobbára elmenekült. De azért 
itt is, ott is kikandikált egy-egy fé
lénk kiváncsi szem, lengyel szokás 
szerint egymástól jó dobásnyira épült 
gerendaházak ablakaiból, mikor a 
sereg bevonult. Néhány gazdátlan
forma utcagyerek bámészkodott a 
kapukban; öreg emberek, asszony
nép rimánkodva bókolt a katonák 
előtt. Egy fiatal, sápadt asszony, kis 
gyerekkel karján, egykedvűen nézte 
a látványosságot. Ahogy ott ült a 
ház előtt a padkán, alig pár lépés
nyire lovagolt el mellette az alezre
des és a tisztikar. Idősebb emberek 
mind, majdnem csupa népfölkelő; 
öreg hadnagyok, szakállas zászlós 
és egy ősz kapitány.

Az alezredes körülnézett, kihez 
szóljon s megakadt az asszonyon a 
tekintete.

„Gyere ide; — parancsolta, — 
hol az elöljáróság, biró, jegyző, pap ? 
Hívd ide őket rögtöni“

„Nem hívhatom, elmentek tegnap 
mind. Akinek garas vo’t a zsebében, 
mind elmenekült, csak mi marad
tunk itt, koldus szegény nép. Mi 
nem adhatunk semmit nektek.“

„Ki kért tőletek ? Csak szállás kell 
az embereknek s valami tisztességes 
hely nekünk. Hol van itt nagyobb 
ház, kastély?“

„Jöjjetek a községházára, majd 
mutatom én az utat!“ mondta az 
asszony és megindult előre, utána 
lépésben lovagoltak a tisztek.

Az asszony fürgén haladt, néha 
szólt lengyelül a csecsemőhöz, mely 
sirni kezdett a karján. Félt a lármá
tól, a szokatlan alakoktól. Szép kis 
karonülő fiúcska volt, úgy féléves 
forma; világoskék szemű, fehérbőrű, 
mint az anyja s mint a lengyel gyer
mekek általában.

Rendes országút nem vezetett át 
a falun. A községházáig hegynek 
fel, völgynek le bugdácsoltak a ka
tonák, majd patakon kellett átmen- 
niök egy kezdetleges, tetős fahidon. 
A faházak tenyérnyi ablakaiban már 
itt-ott kigyult a világ, mire egy emel- 
kedettebb kőépülethez értek.

„Itt vagyunk.“
A parancsnok pénzdarabot dobott 

az asszonynak, de az nem nyúlt 
érte. „Itt lakom én is a szomszéd
ban, nem tettem semmi szolgálatot 1 “ 
S nemsokára el is tűnt az egyik 
közeli kapuban.

A katonák kényelembe helyezked
tek. A tágas gyülésszobában lehe ve
rődtek a padra, a tisztek is várták, 
hogy elkészüljön a vacsora. A legény
ség szétoszlott a faluban. Két mu
zsik jutott a lengyel asszony házába 
is. Beoidalogtak a konyhába s míg 
a menyecske a nyitott tűzhely körül 
tett-vett, támogatták az ajtófélfát, 
tréfálkoztak.

„Hej nenicske, megkínálhatnál ben
nünket egy kis lángossal 1 “

„Ha magamnak is volna 1 Elvittek 
tőlünk mindent, ami csak a ház kö
rül akadt. Látjátok, árpakenyeret 
eszem én is savanyútejjel, ez a 
vacsorám. “

„Hát legalább egy pár csókot adjál, 
virágszál . . . “

„Jobb lesz, ha eltakarodtok 1 —- 
mordult rájuk mérgesen az asszony. 
Nem megmondta a tiszt úr, jaj annak, 
akire panasz lesz ? Vigyázzon a sze
mére, amelyik közeljön hozzám 1“

S már ki is tuszkolta a konyha
ajtón a megrökönyödött katonákat, 
kik fáradtabbak és békésebb hajla
múak voltak, semhogy komolyan ki
kötni mertek volna. Az istállóban 
szalmába bújtak s el is aludtak 
nemsokára. __

A lengyel asszony elaltatta a gye
reket, azután sokáig és buzgón imád
kozott a brakói két fájdalmas szűz 
szobra előtt. A szobor talapzatához 
odatámasztva, fiatal parasztférfi arc
képe volt, akin oly idegenül állt a 
katonamundér. A kép körülkötve 
gyászfátyollal. Közben ki-kinézett az 
asszony a községháza felé. Ott vi
dám élet folyt; jó vacsora után ittak, 
kártyáztak a tisztek.

Úgy éjféltájban felébredt az istálló
ban Dimitrij Pavlovics, a fiatalabbik 
katona. A fáradtságnál is jobban kí
nozta a szomjúság, kilépett hát az 
udvarra, a kúthoz, hogy igyék.

Ni, a lengyel asszonyka ébren van 1 
világos az ablaka. De nem, csak ki
gyújtott talán, felébredhetett a gye
rek, mert most elsötétül minden. Csak
hogy az a kis kölyök úgy látszik, 
nem akar elaludni. Alig pár perc 
múlva megint kigyul a fény, de csak 
néhány pillanatra; így tovább, rövid 
időn belül egymásután ötször.

Dimitrijnek melege lett. Ez nem 
rendes dolog. Hátha készül itt valami ?
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Lám, most megint ég, de nem úgy, 
mintha egy kis éjjeli mécset kigyúj
tanak. Fényes, fehér a világosság, 
mint a tiszturak zseblámpájáé. És 
nem is a szoba ablaka az, amelyik
ben látszik, mert az az utcára nyí
lik, hanem valami hátsó kamráé, 
tenyérnyi kis ablak s a messze, 
puszta mezőkre néz . . .

A katona felugrott ültéből. Homá
lyosan derengett a lelkében : „Min
ket elárulnak I Rögtön jelentést te
szek!“ De azután okoskodott: „Ej, 
hátha képzelődöm. Előbb megnézem 
magam.“

Óvatosan sompolygott az ablak
hoz. Mikor megint világos lett, egy 
csapással betörte az üveget. Ott állt 
teljesen felöltözve a lengyel asszony, 
egy erősfényű villanylámpást igaz
gatva.

Ebben a pillanatban — mi volt 
ez ? Nagy fényesség a levegőben, 
egy fülsiketítő csattanás és a község
háza tetejét ezer forgáccsá szórta 
széjjel egy lecsapó gránát.

A tisztek odabent az utolsó whist- 
partit fejezték be. Zagorszki főhad
nagy, egy szomorú arcú népfelkelő, 
épen revanche-ot Ígért Fedorovics 
kadétnak, aki szokása szerint min
denét elvesztette, mikor megremegett 
a ház az irtózatos erejű lökéstől és 
csörömpölve hullottak a földre a be
tört ablakok. Az egyik fal elrepedt, 
a menyezetről vegyesen szakadt rá
juk a mészpor, tégla, fatörmelék.

Egy-egy rekedt kiáltás hallatszott 
s a meglepetéstől első percben meg
zavarodott tisztek kirohantak az ud
varra. Épen jókor, mert a követ
kező gránát még jobban talált s pár 
pillanat múlva füstölgő romhalom 
volt a községháza.

Katonaság futott elő minden ol
dalról, káromkodás, jajveszékelés töl
tötte meg a levegőt. Mert egyre hul
lott az istennyila; ott egy csoport 
ember közé vágódott le és véres 
gomolyagban keveredtek össze ha
lottak és haldoklók.

Az alezredes fedetlen fővel, halott- 
halaványan állt egy kis térségen. A 
szeme alatt megsebezte egy üveg
szilánk ; a vér végig folyt ráncos 
arcán, mely borzasztó kifezésü volt 
a dühtől. Kiabálva szedte össze a

tisztjeit, — a zászlós törött karral 
nyögött az egyik sarokban, — ordí
tott az emberekre, hogy vonuljanak 
valami védettebb helyre, de a fáradt, 
álmukból felköltött katonák meg sem 
értették a parancsokat és fejvesztet
ten futkostak ide-oda.

— Elárultak bennünket! — mondta 
csendesen Zagorszki az ősz kapi
tánynak. — Jól dolgoznak azok odaát! 
tisztában vannak helyzetünkkel s úgy 
lepuffogtatnak bennünket, mint a 
verebeket.

A kapitány összeszorította a fogait, 
hogy ne lehessen észrevenni, hogyan 
reszket minden porcikája. Nem volt 
gyáva ember, de hiába! Ezt nem 
tudja megszokni soha! Ez az ideg
ölő füttyszó: a közeledő shrapnell 
zenéje, ismerős már neki, ezerszer 
hallotta és mégis végigfut tőle a hi
deg az egész testén. Fájón feszíti 
meg térdeit, hogy össze ne rogyjon, 
olyan lankadtság fogja el.

Bumm — most megint egy grá
nát robbant fel a templom talán. Hát 
sohasem lesz vége ennek a tűzeső
nek ? A templom meggyúladt; pisz
kos barna füst lánggal vegyesen lö- 
vel az ég felé. Egy ház is ég, a la
kosság rémülten szalad az utcára, 
félig meztelenül. Sirás és imádkozás 
hangzik fel; oltanák szegények a tü
zet gyámoltalan módon, kicsiny ved
rekben hordják a vizet, de fogva
cogva bújnak el megint, ha lecsapó
dik a közeibe egy-egy lövedék.

Egyszer mégis csak vége szakadt 
a borzalmas éjszakának, A tüzelés 
abbamaradt s a hideg áprilisi reggel 
világosságánál alig lehetett ráösmerni 
a tegnapi békés kis falura. Néhány 
épen maradt házba hordták össze a 
sebesülteket a katonák és összeszed
ték a halottakat. Volt huszonhét.

A tisztek az éjjeli izgalmaktól meg
viselve, sápadtan, gyűrötten tana
kodtak, mi is lenne most a legoko
sabb tennivaló. A parancsnok mor
góit és káromkodott s teljesen kijött 
a sodrából. Hogyne, mikor arról kell 
jelentést tennie, hogyan mentek bele 
a csapdába valamennyien ! Mert már 
fuccs a kitüntetésnek, amit várt, sőt 
ő lesz a bűnbak s még orrot kap, 
bizonyos!

— ötven rubelt adok annak, aki 
kézrekeriti az árulót! — mondotta a 
legényeknek.

Dimitrij Pavlovics épen akkor ért 
oda, maga előtt hajtva az összekötö
zött kezű lengyel asszonyt.

*
Reggel erősítést kapott a csapat s 

az ellenség odaát, ugylátszik, odébb
vonult, mert nem adott több életjelt. 
A délelőtt nyugodtan telt el, össze
ülhetett egy elhagyott udvaron a hadi- 
törvényszék, hogy az áruló asszony 
telett Ítélkezzék.

Mindenki tudta, hogy ez a törvény
kezés csak formaság. Hiszen ilyenkor 
csak egyféle büntetés van: a halál. 
És a gyűlölet s boszuvágy oly nagy 
volt az elárult katonák között, hogy 
ha engedik, Ítélet nélkül is végeznek 
a vádlottal hamarosan.

Az ősz kapitány, a polgári életben 
ügyész, volt a törvényszék elnöke. 
Rövidesen végeztek, Csak pusztán a 
sablon kedvéért vezették elő a vád
lottat, hogy kihallgassák. Mi a neved? 
Hány éves vagy ? Huszonkettő. Csa
ládi állapotod ? Özvegy vagyok az 
ősz óta, az uram elesett Ravaruskánál.

Csodálatos, hogy milyen közömbös 
volt a fiatal asszony. Megvallott min
dent szépen, csak akkor jött kissé 
tüzbe, mikor azt kérdezték, mennyit 
kapott árulásáért a magyaroktól. „Egy 
fillért sem ! Magam ajánlkoztam. Ti 
megöltétek az uramat, aki nem vé
tett nektek, aki jó volt és istenfélő,
— én pusztítottalak benneteket I “

Mikor kihirdették a halálos Ítéletet,
nagyon elsápadt, de nem szólt.

Az alezredes nem birt magával.
— Meghalsz! Érted-e ? Meghalsz, 

kutya! — ordította feléje.
Az elitéit ránézett. Hideg, fénytelen 

szeme volt, de benne derengett egy 
elnyomott faj százados szenvedése, 
keserűsége, önmegadása. Majd csen
desen odaszólt lengyelül valamit egy 
szájtátó öreg asszonynak a kerítésen 
kívül.

— Az ítélet azonnal végrehajtandó
— hirdette ki a kapitány.

Zagorszki főhadnagy visszatartotta
a szuronyos őröket, kik indulni akar
tak az elitélttel.

— Van valami kívánságod ? — 
kérdezte csendesen.

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 kitünó 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 székhazában.) 77
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal..
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Az asszony szorongva nézett kö
rül. Mintha nem értené a szavakat, 
mintha hirtelen hallása, értelme fel
mondta volna a szolgálatot. Arca te
hetetlen megadást fejezett ki, mint a 
vágóhidra vitt állaté.

— Akarsz papot?
Fejét rázta. „Nem, nem kell a ti 

cifra orosz papotok, más meg nincs 
itt. Magamban jobban tudok imád
kozni.“

— Hát nincs semmi óhajtásod ?
Az asszony felneszeit, mintha mesz-

sziről jövő hangra figyelne. Merev 
arca felélénkült s most már biztos 
hangon szólalt meg:

— Sír a fiam 1 Szeretném még 
egyszer megszoptatni!

Csend lett. A férfiak tanácstalanul 
néztek össze.

— Mennyi ideig tart az ? — kér
dezte türelmetlenül az alezredes.

— Oh, tiz perc, mondjuk egy ne
gyedóra! — felelt készségesen Za- 
gorszki. Tudta jól, két szép kis ikerfia 
volt odahaza, Novgorodban. . .

— Hát csak egy kettő!
Az elitéit leült egy kidöntött fa» 

törzsre, a vénasszony ölébe tette a 
kis fiát, aki éhes szájjal, mohón ka
pott a mell után.

— Itt van, ez még a tied, fiam ! 
Elveszik tőled az életet I — ezt gon
dolta az asszony s a szivét egyszerre 
összefacsarta a keserűség. A könnyek 
lassan hullottak szeméből a gyerekre.

A katonák nem tudták nézni, el
fordultak. Dimitrij Pavlovics halkan 
káromkodott. Hej, ez a cudar, keserves 
élet 1

Csodálatosan enyhe volt az áprilisi 
délelőtt. A megtépett fák ujzöld lomb
ját hajtogatta a meleg tavaszi szél. 
A mezőről vadvirág szagát hozta és 
a mundérba bujtatott parasztok meg
reszkettek a leheletétől. A nagy nap
sütésben ott ült a fiatal asszony, 
gyermekével. Nem volt szép, sápadt 
volt, szerényes és megalázott és mé
gis olyannak tűnt fel most, mint az 
élet forrása, a termékenységnek élő 
szobra. És minden lélekben kinzó, 
homályos sejtés ébredezett: hogy egy 
nagy bűn van itt készülőben s hogy 
szerencsétlen áldozatok a gyermek, 
az asszony — és ők mindannyian.

— Végezzetek! mordult közbe az 
alezredes.

Az asszony nem is hallotta. Mo
solygott a könnyein át, mert a gye
rek felnézett rá és fogatlan kis szá
jával jóllakottan, hálásan ránevetett.

Küldjünk P ü n k ö sd i ü zenetet a 
harctérre és kórházakba!

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Boldogok a kik éhezik és szomju- 

hozzák az igazságot; mert ők meg- 
elégittetnek.

Máté ev. 5, 6.

Az Úr lelke van én rajtam azért, 
mert fölkent engemet az Úr, hogy a 
szegényeknek örömet mondjak; lekül
dött, hogy bekössem a megtört szi- 
vüeket, hogy hirdessek a foglyoknak 
szabadulást és a megkötözötteknek 
megoldást. Hogy hirdessem az Úr 
jókedvének esztendejét és Istenünk 
bosszuállása napját; megvigasztaljak 
minden gyászolót; Hogy tegyek Sión 
gyászolóira, adjak nekik ékességet a 
hamu helyett, örömnek kenetét a 
gyász helyett, dicsőségnek palástját 
a csüggedt lélek helyett, hogy igazság 
terpetin fáinak neveztessenek, az Úr 
palántáinak, az Ö dicsőségére! És 
megépítik a régi romokat, az ősi 
pusztaságokat helyreállítják és a régi 
nemzetségek pusztaságait.

Ezsaiás, 61, 1—4.

Keressétek először az Istennek or
szágát, és mindenek megadatnak 
néktek.

Máté ev., 6, 33.

Mielőtt kiáltanának, én felelek, ök 
még beszélnek és én már meghall
gattam. A farkas és bárány együtt 
legelnek, az oroszlán, mint az ökör, 
szalmát eszik és a kigyónak por lesz 
az ö kenyere. Nem ártanak és nem 
pusztítanak sehol szentségemnek he
gyén; igy szól az Úr.

Ezsaiás, 65, 24—25.

Ez az Istennél való bizodalmunk, 
hogy ö, valamit kérendünk az ő aka
ratja szerint, minket meghallgat.

I. János, 5, 14.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapj Béla.

Negyedik fejezet.

Kísértés.
Folyt. 9.

Mikor a vonat lassú dübörgéssel 
befüstölgött a kicsinyes, ványadt 
vadszőllővel befuttatott állomásra, 
Sárosy László mély lélegzettel szívja 
magába a levegőt. Mintha más em
bernek érezné magát 1 Csak egy pil
lanatig pihen szeme az ősz hervadó 
díszében pompázó domboldalakon, 
melyek félkörben körülölelik a völgy- 
hajlásban fekvő várost, csak futólag 
surran végig tekintete a távoli kopasz 
sziklahegyeken, melyek türemléséből

a kő fehérsége, vagy a benn felejtett 
tavalyi hó fénye világít elő. Lelke 
minden vágya a derékszögben meg
hajtó egyenes utat nézi s azt a zsi
bongó várost, melynek kőtömbéi 
közül egy-egy magas gyárkémény 
küldi ég felé a gomolygó füstfelhőt.

A városban egy kissé csalódott. 
Mosolygós fehér falu házak helyett, 
régi, kopott, szinehagyott házak so
rakoznak egymás mellé. Némelyik 
ablak előtt görbített vaskosár tartja 
a virágcserepeket. Az eső nyomát 
mutatják a házfalak, de a megszag
gatott felhőkön keresztül átragyog 
a késő őszi napsugár. De hát hiába! 
Sima, fényes aszfalt helyett szögletes 
kőkockák illeszkednek egymás mellé, 
számíígatva kell járni, hogy az ember 
mindig jó helyre helyezhesse lábait.

Még otthon ajánlgattak jó orvost, 
annak a címtábléját keresgeti. Ebbe 
az egyenes utcába utásították, itt 
kell valahol laknia. Hopp, megvan. 
Dr. Gyarmati János, rendel délután 
2—3-ig. Kár! mit csináljon addig? 
Eh, mit, felmegy, megpróbálja, hátha 
utas emberrel kivételt tesz a doktor.

A lépcsőházban összeütközik egy 
sietve szaladó emberrel.

— Bocsánat I. . .
— Bocsánat I. ..
Amint egymásra néznek, hirtelen 

mosolygósra változik arcuk s öröm
mel nyújtják ki kezüket.

— Pista, te vagy ?.. .
— Laci, hát te hogyan kerülsz ide 1
Tömböly Pista valamikor kenyeres

pajtása volt Sárosy Lacinak. Együtt 
járták a gimnázium alsó osztályait s 
később is sok időt együtt töltöttek. 
Ifjúkori mulatozásaik emléke össze- 
fogózkodva fűzte össze lelkűket. Pista 
kitanulta a jogot s nem régen he
lyezték ide a törvényszékhez jegy
zőnek.

— Na, ha csak az a bajod, — 
mondja a panaszkodó Laci barátnak, 
— ezen igazán könnyen segíthetünk. 
Hát persze nem jövünk el az orvos 
miatt még egyszer, hanem megpró
bálunk most végezni. Majd én fel
megyek veled, jól ismerem az öreg 
urat.

Az orvos türelmesen meghallgatja 
a hosszú lére eresztett mondókát. 
Közben élesen figyeli Lacit. A végén 
ráüt az asztalra s hosszan biccent 
a fejével.

— Hát igy van 1. . .  Hát jól van, 
tanító ur, hanem azért nem szívesen 
szólok hozzá az esethez. Beteg nél
kül nincs orvosi tudomány s lábat
lanban csak a kuruzslók gyógyítanak, 
azok meg inkább kuruzsolnak, sem



1916. május 14. HARANGSZÖ. 69

mint gyógyítanak. Hanem azért jól 
van 1 Hát tudja, tanító ur, nem irok 
orvosságot, hanem egy kis okos 
életrendet. Előírom, hogy mikor kel
jen, mikor feküdjék, mennyit dolgoz
zon, mit egyék a kedves édesanyja. 
A vizes ruhának, lemosásnak is ad
junk dolgot. Talán használ, de sem
miesetre sem árt, az bizonyos.

— Azt gondolja, hogy valamit 
mégis szeretne haza vinni ?. . .  Hát, 
hát, persze igaza van. Az eredményt 
csak későbbre várhatjuk s addig nem 
szenvedhet szegény asszony. Hát 
majd mégis irok valamit. Hanem 
máskor inkább ketten jöjjenek, vagy 
ha egyikük jön el, hát legalább a 
beteg jöjjön 1 No nem ?. . .

Mikor meghallja, hogy hol tanitós- 
kodik, megigazítja orrán az arany- 
keretű szemüveget s hátrasimitja 
hófehérre őszült, dús haját.

— Na, az egy nagyon érdekes 
feladat 1 Ismerem a népet. A közelben 
éltegy jóravaló, közeli rokonom. Eleget 
jártam a vidékükön, mondhatom fur
csa emberek, furcsa szokások !. . .

Néhány pillanatig hallgat, csak a 
fejét rázza.

— Csupa tömeg-bűn és csupa 
rendellenes jelenség. Hát tudja ked
ves tanító ur, mindig olyan formán 
látom magam előtt Nyirkulast, mint 
azokat az orvosi képeket, melyek az 
emberi szervezet különböző kóros 
elváltozásait mutatják. Minden porci- 
kája beteg. Fej, gyomor, kéz, láb, 
no meg a szív, az meg éppen beteg I 
A jegyző derék jó ember, de az már 
letörött. Végre nem tudhat mindenki 
hatos fogatot hajtani. Szegény öreg
nek a gerincét ütötték le. Es min
denkinek a gerincét igyekeznek leütni! 
Vagy beadják derekukat, vagy bele
pusztulnak ! Ismerem őket, alattomos, 
ravasz nép!

— A gyerekekkel nincs sok baj 1 
veti közbe a tanító.

— Szerencse, igazán szerencse 1 
De, — teszi hozzá egy kis gondol
kodás után, — ez még nem elég. 
Csak a nagy idealisták gondolják, 
hogy az iskola minden. Azt mondják, 
megmentjük a jövendő nemzedéket 1 
Es nem veszik észre, hogy minden 
községben az iskolaépületen kívül is 
vannak iskolák, az utcán, szérűn, 
családi otthonban, ivóban. A kalapot 
félszemre vágó siheder, a pálinkázó 
asszony, a részeges ember tanítója 
a nagy tömegnek. Mit ér, lelkem, 
tanító uram, ha mindent mindent 
bölcs, módszeres feldolgozással fel
tálal a gyerekek elé, ha mindjárt a 
szivét osztogatja is szét nekik, jóra,

igazra tanitgatja őket, mind addig 
hiábavalóságba vész munkája, mig 
a tömeget, a falut, az utcát meg nem 
hódítja. Azt a második iskolát, mit 
sem állam, sem egyház meg nem 
épit, hanem csak az élet, a maga 
bűnével és erényével, jó- és rossz 
szokásával, ezt kell meghódítania, 
tanító u r !. . .

Az öreg doktor legyint a kezével 
s hirtelen etneveti. magát.

— No, nem is mondom tovább, 
mert bizony még rám szól: kérem 
én orvosi tanácsot kértem, nem pedig 
neveléstani bölcselkedést. Hanem, ha 
nem veszi rossz néven, hiszen fiatal 
ember még..  .

Hirtelen felkel s a könyvei közt 
turkál.

— . . .  vigye magával ezt a köny
vet, engem nagyon nagyon érdekelt. 
Talán tanító urat i s ! . . .

Félóra múlva karonfogva sétálja 
végig az utcát a két jó barát.

Folytatjuk.

T á b o r i  p osta .
Édes fiam,
nagy örömmel olvastam leveledet, 

mert megint arról győződtem meg, 
hogy a nehéz időben ugyanaz az 
érzelem tölti el szívünket s ugyan
azon lélekkel fogjuk fel kötelessé
günket. Büszke vagyok arra, hogy 
fiam olyan kiváló, hősies ezredben 
szolgál, de büszke vagyok arra is, 
hogy ez a derék honvéd-ezred nem
csak fegyverrel és halált megvető bá
torsággal, hanem áldozatkészséggel 
és jó szívvel is szolgálja hazánkat. 
Isten áldása bizonyára megnyugszik 
azon a pénzen, mit az ezred özve
gyei és árvái számára összegyűjtöt
tetek. A bajtársi hűségnek szép bi
zonysága a ti nemes elhatározástok. 
Együtt harcoltok, együtt hordozzá
tok nehéz ostromok, rettenetes táma
dások veszélyeit, s a mikor egy-egy 
sor kidől s acélos kemény kezek ki
ejtik a fegyvert, egy pillanatra meg
álltok, hogy megbiztassátok a felfelé 
költözködőt: szeretetünk őrt áll öz
vegyetek, gyermekeitek mellett I

Annak is örültem, hogy az új 
hadikölcsön-jegyzésben részt vesztek. 
Igazad van, fiam, a győzelmet nem 
lehet csak fegyverrel kivívni I A leg
hősiesebb hadsereg minden erőfeszí
téssel, vérontással, önfeláldozással ki
vívott győzedelme hiábavaló, ha a 
nemzet áldozatkészségének forrása 
elapad. De vájjon szabad-e áldozat 
készségről beszélni, mikor az állam <

nem ajándékot, hanem kölcsönt kér ? 
Áldozatkészség-e az, ha az államnak, 
a legbiztosabb hitelezőnek, adjuk pén
zünket, nagyobb kamatra, mint a 
mennyit egyébként elérhetnénk ? Nem 
áldozatkészség ez, hanem kötelesség
teljesítés, mely azt kívánja tőlünk, 
hogy az emberek eljárását a köte
lesség mérővesszője mellé helyezzük. 
Immár nem az az igazi magyar, ki 
csengő szájjal énekli: „Isten áldd meg 
a magyart!“, nem az az igazi hazafi, 
ki ökölbe szorított kézzel fenyege- 
tődzik, hanem aki egész erejével 
teljesiíi a hazával szemben sokféle 
kötelességeit. Most a hadikölcsön- 
jegyzésről van szó. Most azt a kö
telességet kell teljesíteni! A fukarok
nak, lelketlen pénzhajszolóknak mond
juk meg egész férfias, határozott han
gon : a ki pénzét a ládájában hever
ted s nem viszi a haza, a nemzet 
védelmére, a ki húzódozik mikor 
áldozni kellene, az ellenségeink tábo
rába szegődött s hazánk romlására 
tör I Ellenségeink nem boldogulnak 
fegyverrel. Gazdaságilag akarnak tönk
retenni. Kenyerünket akarják kivenni 
kezünkből s a nyers anyagok meg
vonásával akarják lehetetlenné tenni 
a háború folytatását. Remélik, hogy 
nem bírjuk pénzzel. Most itt az idő, 
hogy ezt a hiú álmot megsemísít- 
sük. Most kell megmutatnunk, hogy 
készek vagyunk mindenre hazánk 
és nemzetünk megmentéséért. Oda
adtuk fiainkat, hitvesek férjüket, 
gyermekek apjukat. A legdrágább 
kincsek ezek. És most ne adnánk 
hitvány pénzt, csengő ezüstöt, hiszen 
azért adjuk, hogy ne adtuk volna 
hiába kedveseinket, hiszen ha ezt 
nem adjuk, úgy fegyver nélkül azok 
is elvesznének, kik számára az állam
nak adott pénz a védelem fegyverét 
jelenti ? Nem, édes fiam I Mi itthon 
lévők teljesítjük kötelességünket I Kéz
be vesszük pénzecskéinket, odaad
juk az államnak s méltók leszünk 
hozzátok I Szeretettel ölel

édesapád.

Ki tud róla?
Dömötörfy István 19. honvéd gya- 

log-ezredbeli tizedes, orosz fogságba 
került. Legutoljára 1915. július 5-én 
irt s azóta nem adott életjelt magá
ról ; címe: Paratski zavot Gur Kazán. 
Aki valamit róla tud, esetleg hozzá
tartozója szintén ott van fogságban, 
nagyon kérem legyen szíves értesítést 
küldeni Dömötörfy (balog) Istvánná, 
Nemespá'ró, u. p. Surd (Somogy m.) 
címre. 2—2
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Tanítók árváiért!
Kicsiny babérlevelekből fűzték össze 

nemes lelkek szt a koszorút, mit 
hősi halált halt tanítóink sírjára el
helyeztek. A kegyelet, részvét és 
hála érzése a koszorúra a legragyo
góbb harmatcsepp 1 Isten áldása nyu
godjék az adakozókon 1 Isten szere- 
tete derítsen az emberek szeretete 
által egy kis fénysugarat az árvák és 
özvegyek sötét szomorúságába.

Múlt héten a következő adomá
nyok érkeztek:
Győri ev. egyházmegyei tanítóiegye- 

sület, Lóránt József hősi halált 
halt bajtársuk emlékére . . 10’— K

Kiss Imre ny. lelkész Szentgotthárd 10'— „ 
Weber Samú tanító gyűjtése a 

III.—IV. oszt. Ágfalva . . 9 17 „
Vánkos Jenő tanító gyűjtése az 

I.—H. oszt. Ágfalva . . . 8'88 ,
Scholtz Ödön esperes Ágfalva . 5-— ,
Kutasi Sándor Tokorcs . . . 3-— „
Őzv. Krautsack Györgyné Körmend í — „ 
Vánkos Jenő tanító Ágfalva . . 112 .
Múlt számban kimutatott gyűjtésűnk

v o l t : .........................713435 K
Mostani gyűjtésünk . 491 7 K
Eddig befolyt . . . 7183 52 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten I Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel I

A világháború eseményei.
A lefolyt hét Kut-el-Amara elesté- 

nek hatása alatt állott. Nem is min
dennapi haditényről van szó, amidőn 
azt halljuk, hogy a törökök az ango
lokat megverték, Kut-el-Amarát elfog
lalták. Anglia mintegy negyvenezer 
emberét elvesztette. A lenézett török 
hadsereg megalázta a fenhéjázó Ang
liát. A győzelem növelni fogja Török
ország tekintélyét Arábia, Egyiptom 
és India mohamedán lakói körében 
s eloszlatja azt a nimbuszt, mellyel 
magát Anglia kelet népeivel szemben 
körülvette. Az a négy angol tábor
nok, 240 angol és 270 indus tiszt 
pedig, aki török fogságba került, han
gos szóval fogja hirdetni, hogy ime 
Törökország betegségéből felépült, 
méltó helyet foglal el az európai 
középponti hatalmak szövetségében.

Nyugati harctér.
A francia harctéren a hét elején 

szünetelt a harc. Május 1-én azon
ban a német tüzérség újra meg
kezdte munkáját. Ugyanakkor a gya
logság is megmozdult a Maas balol
dalán s visszaverte a franciák egy 
támadó kísérletét. Nagyobb ütközet 
keletkezett a donaumonti erődtől délre

a Caillette erdőben, ahol a franciák 
vissza akarták hódítani a megelőző 
napon elvesztett területüket. Nem men
tek semmire. A németek újra meg
verték őket. Ugyanakkor az angolok 
is vereséget szenvedtek Loostól délre. 
Egy német őrjárat leckéztette meg 
őket, Avacourtnál a németek elfog
laltak egy kiszögelő védelmi művet, 
Hancourttól délkeletre több francia 
árkot és a Mórt Hőmmé magaslatát 
újra megvédték a legcsökönyösebb 
és legelkeseredettebb francia táma
dás ellen. Flandriában nagyobb ütkö
zetben megverték az angolokat, az 
Argonneokban, a Champagneban és 
a Maas körül kiújult a harc. A 
franciák vitézül védekeznek, de a 
németek lassú, biztos előrehaladá
sát megállítani nem tudják. Lassan
ként elvéreznek, anélkül, hogy a né
meteket feltartóztathatnák.

Francia jelentés szerint május 4 én 
újabb orosz csapatszállítmány érke
zett Franciaországba. A célja alig 
lehet más, mint az, hogy a megin
gott francia közvéleményt a győze
lem hitében megtartsa. Oroszország 
ma nincs abban a helyzetben, hogy 
számbavehető, teljesen fölszerelt had
sereget bocsásson Franciaország ren
delkezésére. A francia közvélemény 
még ma is abban a téves hitben él, 
hogy Oroszország emberanyaga kime
ríthetetlen, azért fellelkesedík s új 
reménység szállja meg, ha egy-egy 
orosz csapatot francia földön lát.

Olasz harctér.
Május 3-án múlt egy éve, hogy a 

hütelen Itália felmondta nekünk és 
a németeknek a barátságot, véget 
vetett annak a szövetségnek, mely 
harminc évnél tovább kapcsolta Olasz
országot hozzánk és Németország
hoz. A hármas szövetség halálának 
évfordulóján talán magába szállt egy- 
némelyik olasz politikus és magába 
szállva, csendesen azt kérdezte ma
gától : kellett ez nekünk ?

Az elmúlt napokban az olaszok 
Riva ellen törekedtek de minden ered
mény nélkül. Megszólaltatták ágyúikat 
a Dolomitokban, a Col di Lana terü
letén is, de sikertelen volt minden 
támadásuk. Hős csapataink nemcsak 
védekeznek, hanem alkalmas időben 
támadólag is fellépnek és az ellen
séget hátrább szorítják. Lusernél be
nyomultak az olaszok árkaiba s 
onnan kiűzték őket. A 2200 m. 
magas Rombonon elfoglalták az ellen
ség több állását s ellentámadását 
visszaverték. Száznál több alpini fog
ságba került. A Marmolafa sziklás j

vidékén, a 2800 m. magas Sasso 
Undici keleti lejtőjén is győzelmesen 
harcoltak vitéz katonáink.

Az orosz harctéren
Fontosabb esemény május elsején 

fordult elő. Oroszország, úgy látszik, 
belefáradt a háborúba. Az orosz diá
kokat felszólítottak, hogy jelentkez
zenek tisztjelölteknek. És az ered
mény ? tizenegyezer diák közül tizen
öten jelentkeztek! Ez az egyik jele 
a fáradtságnak.

Nevezetes évforduló volt május 
2-án. Egy évvel ezelőtt törtük át az 
orosz állásokat Gorlice mellett. Az 
erre való visszaemlékezés örömét nö
veli bennünk az a győzelem, melyet a 
németek április 30-án arattak az orosz 
seregen a Maroc-tótól délre. A győ
zelem folytán 5600 főnyi orosz le
génység, több törzstiszt és nagy 
zsákmány került a németek kezébe.

Oroszországban a sok balsiker okát 
a vezető emberekben keresik. Innen 
van a gyakori személyváltozás. Szu- 
homlinovot, a volt orosz hadügymi
nisztert, a mai világháború egyik tő 
szerzőjét, Nikolajevics Miklós nagy
herceg barátját, a cár parancsára 
letartóztatták és a Péter Pál-erődbe 
zárták. Azzal vádolják, hogy Orosz
országot bűnös szándékkal készület- 
lenül vitte a háborúba. Azt is mond
ják, hogy a volt hadügyminiszter 
illetéktelenül nagy összegeket foga
dott el és osztott szét megvesztege
tés céljából.

Egyéb hírek.
Az írek lázadását az angol kor

mány elnyomta. Punkett, Daily, Ohan- 
lon és Pearce vezéreket halálra Ítél
ték és agyonlőtték. Tizenöt fölkelő 
halálos Ítéletét tiz évi fegyházra vál
toztatták. — A franciák a szaloniki- 
monasztiri vasút egyik jelentékeny 
állomását, Florinát elfoglalták. Görög 
polgárokat fogságba vetettek, gyújto
gattak, raboltak és fogságba hurcol
ták a mi monasztiri konzulunkat is. 
— Németország jól szerkesztett jegy
zékkel válaszolt az Egyesült-Államok 
kormányának. Föltehető, hogy a két 
állam megtalálja az egyetértés útját 
fegyver nélkül is.

K é r jü k  azokat a  cim sza lagos  
előfizetőinket, k ik  la p u n k  je len  
évfo lyam án ak  e d d ig i s zá m a it  
m e g ta rto ttá k , előfizetésüket m i
előbb bekü lden i szíveskedjenek, 
hogy a n yo m d á va l fen n álló  
kötelezettségeinknek m i is  ele
get tehessünk.
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Pünkösdi üzenet.
Krisztus evangéliumát visszük a 

harcmezőre. Azt akarjuk, hogy midőn 
ismét ránk virrad a szent ünnep, s 
a pünkösdi Lélek szárnyalását érzi 
lelkünk, oda kinn a harctéren s a 
kórházakban mindenütt érezzék ev. 
testvéreink a feléjük hangzó vigasz
talást, itthoni kedveseik szeretetteljes 
üzenetét. Hogy az eddig szétküldött 
ünnepi üzenetek minő szívesen látott 
barátai lettek vitéz hőseinknek, száz 
és száz levéllel megvilágíthatnánk. 
Ez alkalommal csak két kis levelet 
jegyzőnk ide, hadd buzdítsák az itt- 
honlevőket ezen magasztos köteles
ségük teljesítésére.

íme, a két levél:
Kelt e levél a lövészárokba 1916 április 30.

Nagytiszteletü Lelkész ur köszö
netét mondok Lelkész urnák a velem 
tett jóságáért e hó 26-án kint voltunk 
Valona völgybe ott egy bajtársam osz
togatott kis könyveket, nekem is adott 
egyet de nem tudtam meg sem nézni

Az e g y h á z  köréből.
Halálozás. Munkás, buzgó, jólelkü lelki- 

pásztor tért atyáihoz. Haffner Vilmos a meké- 
nyesi (Baranyam) gyülekezetnek lelkésze f. 
hó 12-én, hosszú, kínos szenvedés után tért 
meg pihenése helyére életének 50-ik, boldog 
házasságának 23. évében. Bánatos özvegye, 
Marhauser Irma nagyszámú családjával együtt 
árván maradt gyülekezete siratja a hű lelki 
atyát. Áldott legyen emlékezete.

Vöröskeresztegyleti kitüntetés. Ferenc 
Salvátor lőherceg, a Monarchia vöröskereszt
egyleteinek védnökhélyettese a vörös-kereszt- 
egylet érdekében kifejtett eredményes műkö
déseik elismerésekép GyurátZ Ferenc püspök
nek a II. osztályú díszjelvényt hadiékitménnyel. 
— Baldauf Gusztáv püspöki titkárnak az 
ezüst díszérmet hadiékitménnyel adományozta 
díjmentesen.

A rábaszenttamási evang. gyülekezet
1916 ápr. 24 én (húsvéthétfőn) vallásos estélyt 
tartott. Egyházi beszédet mondott Balikó 
Lajos kőszegi lelkész. Ormosi Karolina: Hus- 
vét, Ormosi Irén : Az első ibolya, Lórántffy 
Esztike : Az árnyék, Baükó Lajos : A mi je
genyénk és Legenda a csatatéren c. költemé
nyeket szavalták. Balikó Mihály tanító lölol 
vásott. Közben énekeltek az iskolás gyermekek, 
valamint Balikó Lajosné, aki Kapi Gyulának 
3 szép énekét adta elő.

Szentgotthárd. A rémes háború követ
keztében sok kicsi gyülekezetünk is nehéz 
megpróbáltatásoknak néz elébe. Ilyen többek 
között, a még mindig, a kezdet nehézségeivel 
küzdő szentgotthárdi missiói egyház is. Az 
Urnák megsegítő lelke azonban mindezideig 
vele volt a gyülekezettel. Erről tanúskodik a

Ha r a n g s z ó .

hogy milyen könyv hát csak zsebre 
dugtam mert jöttünk befelé az állásba 
27-én éjjel egész éjjel dolgoztunk egész 
reggeli 10 óráig ekkor pihenni küldtek 
de nem tudtam pihenni mert itt néha 
borzasztó még a pihenés is most is 
igy volt ágyuk tüze között nem volt 
nyugvásom eszembe jutott a kis 
könyv elő vettem nézem mi a czimje 
Halálból az életbe olvastam tovább 
elfelejtve minden harczi zajt meg- 
könyebbülve olvastam sorait, sajnálom 
hogy kicsi a papirom, maradok igaz 
tisztelője Isten legyen velünk.

Bukó Gyula.

Kelt 1916 ápiilis 21-én.
Méjtiszt öletel küldöm Tisztölendő 

ur ezen pár soraim, melyben tudatom 
a Tisztölendő ural, hogy a küldött 
kis énekes és a husvét ünepére kis 
könyvecskéket megkaptam, it a harc
mezőn, amit hálásan köszönöm a 
Tisztölendő urnák, mert it bizony 
nagyon jól esik egy kis vigasztaló 
könyvecskét ha az ember it olvashat,

missiói egyháznak 1915. évi jelentése, száma
dása, mely szerint, nemcsak a rendes folyó 
szükségleteket, 24.000 kor. adósság után járó 
kamatokat volt képes fedezni az egyház a 
múltban, de az adósságból is az elmúlt évben 
1.200 koronát törlesztett. Ez természetesen 
csak úgy volt lehetséges, hogy a külömböző 
felsőbb egyházi hatóságok nem vonták meg 
jóakaró támogatásukat az egyháztól, a gyü
lekezetek is a gyámintézeti gyűjtések alkal
mából szeretettel gondoltak a szentgotthárdi 
missiói egyházra a segélyek felosztásánál.

Az egyház a közgyűlés alkalmából újból 
hálás köszönettel adózott Vargha Gyula es
peres, egyházkerületi számvevőszéki elnök és 
Kiss János egyházkerületi gyámintézeti elnök
nek, kik szivük egész melegével gondolnak 
minden adandó alkalommal a szentgotthárdi 
missiói egyházra.

A hit élet fejlesztésére a jótékonyság gya
korlására szolgál e missiói egyházban az „ev. 
családi-kör“ és a „prot. ifjak egyesülete,“ 
mely egyesületek az elmúlt évben is tiszteletre 
méltó hadijótékonyságot teljesítettek.

A rábaszentandrási ev. egyház az Egyet, 
egyház 400 éves Szeretet alapjára gyűjtött 
Rábaszentandráson 73'90 K, Soboron 92 30 K. 
Összesen 166 20 K, mely összeg az Egyete
mes egyház pénztárába beküldetett.

A mencshelyi gyülekezetben április 
30-án tartották meg a Kárpát-ünnepet tartal
mas műsorral. Szavalatokat adtak elő : Berta
lan Jolán, Egyed Lajos, Isó Dániel és Berta
lan János tanulók. Felolvasást tartott Berecky 
Géza tanító s az ünnepélyt Fenyves Ede lel
kész beszéde és imája zárta be. Közben szé
pen betanított hazafias énekek gyönyörköd
tették a nagy számban összegyűlt közönséget. |

71.

hol a halálkaszája igen dusrendeket 
vág, mégpedig az ellenfeleink soraiba 
jóban belenyujtotta a kaszáját mind 
a mienkbe, most Isten legyen mind
nyájunkkal hive N. B.

Hisszük, hogy ez a két egyszerű 
levél szívből szívbe száll. Bárcsak 
sok-sok lelket megindítana, hogy mi
nél több ünnepi üzenetet ktildhetnénk 
szerteszét.

Az ünnepi üzenet ára : egy példány 
8 fillér, 50 példány 3 kor. 70 fill., 
100 példány 7 korona.

Eddig a következő megrendelések 
érkeztek:

Saját rendelkezésre :
Evang. nőegylet Uraiujfalu 50 ; Papp Jolán 

Ajka 15 ; Esp. hiv. Vönöczk 10 példány.
Szabad rendelkezésre:
Esp. belmissziói egyesület Kemenesalja 

100; Evang nőegylet Uraiujfalu, Papp Jolán 
Ajka, Szajla Dánielné Ajka, Evang. nóegylet 
Vönöczk, Kratochwill Stefi Szombathely, ifj. 
Szájli Dánielné Ajka 50—50 példány.

Pénzadomány:
Dunántúli ev. egyházker. evangeliom egye

sület 20 K, Ráth Rámold Budapest, Dubovay 
Géza h. lelkész Pécs 10—10 K.

Mindenkinek arcán a hazafias lelkesültség pírja 
sugárzott, a szemekben pedig a meghatottság 
könnye csillogott. Az ünnepély anyagi eredmé
nye 44'30 K, ezen felül még az iskolás gyer
mekek 12 K gyűjtöttek a hazafias célra: a 
kárpáti falvak felépítésére.

Egyben felemlítjük, hogy az egyetemes 
Szeretetházra eszközölt gyűjtés eredménye a 
gyülekezetben 34-60 K tesz ki.

Kettős jubileum. Megható, lélekemelő 
ünnepélynek volt szintere a nagyalásonyi 
(Veszprém m.) ev. gyülekezet. Lelkésze, Kiss 
Lajos, folyó május 1-én tartotta hűséges lelki
pásztorkodásának 50 éves jubileumát valamint 
boldog, mintaszerű házasságának aranymeny- 
nyegzőjét. Hogy' a hű, kitartó, lankadatlan 
munkásságának, az istenfélő keresztyén élet
nek meg van a jutalma mi sem bizonyítja 
jobban, mint a fényes sikerrel végződött és 
oly sok tanulsággal szolgált ünnepély. Impo
záns módon adott kifejezést szeretetének, hű
séges ragaszkodásának, tiszteletének és eüs- 
mérésének a gyülekezet, mely 50 éven ke
resztül hallgatta agg lelkészének ajkairól Isten
igéjének a hirdetését, aki előtt legszentebb 
cél gyanánt lebegett Istenországának a gyü
lekezetben való megalapozása és megszilárdí
tása, aki e szent cél érdekében Istentől reá 
ruházott ékesszólásával és fáradságot nem is
merő munkakedvével oly odaadó hűséggel és 
buzgalommal munkálkodott.

A gyülekezet nevében Berecz Sándor fel
ügyelő üdvözölte a tiszteletreméltó házaspárt, 
míg a nőegylet üdvözletét Barcza Lajosné, a 
nőegylet pénztárosa tolmácsolta szép szavak
ban. Ügy a nagyalásonyi gyülekezet és nő
egylet, valamint a vidi leánygyülekezet és nő
egylet szép, értékes emléktárgyakkal örvendez-



HARANGSZŐ. 1916. május 14.n

tette meg érdemes lelkészét. A hálaadó isten- 
tisztelet zsúfolásig megtelt templomban ment 
végbe, hol a lelkészi teendőket Mesterházy 
László pápai lelkész látta el, ki szívhez szóló 
szavakban méltatta az agg házaspár érdemeit 
és kérte Istennek áldását hátralevő napjaikra. 
A hívek azzal a tanulsággal távoztak Istennek 
házából, hogy a hű sáfárokat az Isten szereti 
és dicsőséggel koronázza meg. Istennek áldása 
nyugodjék még hosszú időn keresztül az is
tenfélő ároni házon.

Ezüstlakodalom. Április hó 30-án a 
déletőtti isteni tisztelet után szép ünnepség 
folyt le a győrszemerei evang hitközség kis 
templomában. Dr. Fischer Gyula nyug. kir. 
főügyész, a győri gyülekezet jelenlegi felügye
lője s neje szül. Matkovich Erzsébet úrnő 
25 éve kötöttek a kis templomban házasságot. 
Most 25 év múlva újra eljöttek az Urnák 
oltára elé, — hogy Istennek áldását megkö
szönjék s további házaséletükre áldását kikérjék. 
Oda állottak az Úr oltára elé — s gyülekezeti 
ének után a lelkész rövid beszédet intézett 
hozzájuk. Újra egymásnak nyújtották jobbkezü
ket — kicserélték gyűrűiket — s buzgó imád
ságban adtak hálát Istennek.

Hálájuk jeléül 200 koronát adtak az Úr 
templomára emlékül. Az Úrnak áldása kisérje 
lépteiket.

A meszleni ev. iskolában a kárpáti 
feldúlt tűzhelyek felépítésére rendezett ünne
pélyen a következők adakoztak : ifj. Györgyi 
Sándor, Takács Benő és idősb Györgyi Sán
dor 10—10 K, idősb Takács Ignácné 5 K, 
ifj. Györgyi Sándorné, Szabó Kálmán, Takács 
Ede, Takács Sándorné. Györgyi Jenőné 4—4 
K, Takács Benőné, Takács Irén alsó, Takács 
Lajosné alsó és Horváth Erzsiké 3 3 K,
Nagy Kálmán, ifj. Takács Samu, Takács 
Gyula, Takács Lajosné, Takács Gáborné, 
Nagy Sándor, Szakáll Béla, Kajtár Pál 2—2 
K, Görbic Sándor l -30 K, Pethő Sándor 120 
K, Polgár János, Takács Ida, Takács Erzsiké, 
Széli Jolán, Széli Emma, Takács Samu, Tima 
Kálmán, Bernáth Samu, Nagy Sándor, Schram 
Adolfné, Borbély Ferencné, Takács Andrásné 
Fischer Mór, és Györgyi Lajosné 1 — 1 K, 
Bernáth Ferenc, Takács Károly, Takács Kál
mán 60—60 f, Horváth Lídia 40 f, Bernáth 
Eszter 30 f. A tanulók: Takács Gyula l -20 
K, Takács Vilma, Széli Lina, Kondor Irma, 
Györgyi Jenő 1—1 K, Bernáth Lina, Bernáth 
Gizi, Kajtár Ernő 40—40 f, Riedl Pál, Gör
bic Gyula 30—30 1, Cirok Netti, Takács 
Sándor, Horváth Kálmán, Schwach Margit, 
Schwach János, Takács Eszter, Takács Gyula, 
Takács Lina, Takács Sanyi, Takács Fani, 
Görbic Lajos 20—20 f, Pongrác István, Béres 
Laci, Bernáth Gyula, Bernáth Laci, Takács 
Vilma, Béres Róza, Szekér Sándor, Nagy 
Irén, Schranz Sanyi, Horváth Teréz és Takács 
József 10—10 f. Összesen 112'30 K. Legyen 
az Isten áldása a jószivü adakozókon !

Itthonról.
A miniszterelnök a hadiárvákért.

Tisza István gróf miniszterelnök felhívást 
bocsátott ki a társadalomhoz a hadiárvák 
felkarolása érdekében. Kéri, hogy létesítsenek 
olyan intézményeket, ahol a hadiárvák elhe
lyezhetők volnának. A hadiárvák mezőgazda- 
sági és ipari pályára fognak neveltetni. Eddig 
300 hadiárva sorsa biztosíttatott.

Vaskorona-rend — tanítónak. A király 
Vén László magyarkiskapusi állami elemi 
iskolai tanítót, tartalékos honvédhadnagyot a 
hadiékttményes vaskorona-renddel tüntette ki. 
Néptanító kapta a főtiszteknek is oly ritkán

járó kitüntetést, aki mint tizedes vonult a 
harctérre és már két hónap múlva zászlós 
lett és megkapta a két ezüst és arany vitéz- 
ségi érmet. Katonai pályáján ettől kezdve 
gyorsan haladt. Soronkivül lett hadnagy és 
megkapta a harmadosztályú katonai érdemke
resztet, most pedig a törzstiszteknek járó 
hadiékitményes vaskorona- rendet.

Svéd megbízottak fogolytáboraink
ban. Lindemann és Arne dr., a Svéd Vörös 
Kereszt delegátusai Stokholmból Bécsbe ér
keztek, hogy részt vegyenek az orosz Vörös 
Kereszt szeretetadományainak szétosztásánál 
az osztrák és magyar fogolytáborokban. Az 
oroszországi osztrák és magyar fogolytábo
rokban is svéd megbízottak végzik a szeretet- 
adományok kiosztását.

A n a g y v ilá g b ó l.
Nagy robbanás egy francia lőszer

gyárban. A hadsereg számára dolgozó roc- 
hellei lőszergyár robbanásáról jelentik : A
katasztrófa borzalmas volt. A robbanást 30 
kilométernyire hallották. Öt szomszédos gyár 
elpusztult. 100 halottat húztak ki elszenesedve 
a romok alul Ugyanennyi a súlyos sebesült. 
Az anyagi kár 10 millió.

Egy évig élt golyóval szívében. A 
háború nem egy csodálatos, hihetetlennek 
látszó esettel gazdagította a sebészetet. Egy 
Beaussenot nevű orvos a tudományos akadé
miának számolt be egy ilyen esettel. A francia 
orvos elmondotta, hogy 1914. szeptember 7-én 
egy francia káplár a Marne melletti csatában 
srapnellgolyót kapott a szive táján. Huszonnégy 
órával sebesülése után eszméletlenül találták. 
Bevitték a kórházba, ahol keresték a golyót, 
de nem lelték meg. A katona meggyógyult 
és kikerült a frontra s harcolt hazájáért. Egy 
évvel sebesülése után vakbélbántalommal me
gint kórházba került. Megoperálták s operáció 
közben szivműködő zavarokat észleltek. Erre 
aztán Röntgen sugárral megvizsgálták s a leg
nagyobb meglepetéssel konstatálták, hogy a 
szívbe golyó fúródott. Beaussenot dr. 1915. 
szeptember 6-án eltávolította a golyót s a 
páciens nemsokára meggyógyult. Ugyanez az 
orvos egy másik katonát is sikeresen meg
operált, akinek egy bombaszilánk fúródott a 
szívébe.

Szerbia és a hadifoglyok. Hivatalos 
okmányok alapján összeállították, milyen 
bánásmódban részesültek azok a katonáink, 
kik szerb hadifogságba kerültek. A kép 
nagyon elszomorító. A jelentésből a követ
kezőket közöljük:

Ha egy osztrák és magyar katona szerb 
fogságba jutott, a szerb katonák és polgár
emberek embertelenül bántak vele. Minden 
fölszerelési tárgyát, kabátját, nadrágját és 
cipőjét is, de mindenekelőtt értéktárgyait 
elvették. Akiről gyanították, hogy pénzt 
vagy órát rejtett el, azonnal való agyon- 
lövéssel fenyegették és kényszerítették, hogy 
az elrejtett tárgyakat kiadja. Szerb tisztek 
is rabollak ilyen módon. Aki panaszt tett, 
a szemébe nevettek. Több szerb tiszt sorba 
állította a hadifoglyokat és fölpofozta va
lamennyit.

A hadifoglyok elhelyezésére Nisben istál
lókat, raktárakat és csűröket használtak 
föl. Oly helységekben, amelyek legfeljebb 
nyolcezer ember elhelyezésére alkalmasak, 
húszezer foglyot is elhelyeztek. Egy kilenc
ven lóra berendezett istállóban 2500 fo
golynak adtak szállást. Decemberben több 
száz fogoly a legnagyobb hidegben, térdig- 
érő sárban heteken át a szabadban töltötte '

az éjszakát. Hozzájárult a bajhoz, hogy 
csaknem szakadatlanul esett az eső. Csak 
karácsony után javult valamivel a helyzet. 
Nisben csak mintegy 8000 fogoly maradt 
vissza az istállókban és a csűrökben.

Ezer és ezer ember hált itt egy félév 
ó ta ; soha sem tisztogatták, egyszer sem 
adtak friss szalmát. Piszokban, rothadt szal
mán feküdtek, tetvektől hemzsegett itt 
minden

A foglyokat fegyencek módjára a leg
piszkosabb és legközönségesebb munkára 
fogták, például csatornatisztításra, tekintet 
nélkül a rangfokozatra és az intelligenciára. 
Számos foglyot közvetetlenül a front mö
gött sáncásásra használtak fel. Januárban 
és februárban, mikor a szerbek új offenzí- 
vától tartottak, több ezer fogoly fedezékeket 
ásott. A legtöbben a nehéz munkát végez
ték és sokan közülük tönkrementek, mert 
rosszúl táplálták őket és soha sem volt 
pihenőjük.

A foglyoknak egy kilogram kenyeret 
kellett volna adni naponta és kétszer meleg 
ételt. Ez többnyire csak papiroson volt 
meg, úgy hogy ezrével pusztultak el fog
lyaink a rossz táplálkozás miatt. Ugyane
zért a legcsekélyebb megbetegedés is halállal 
végződött.

A foglyoknak küldött pénzt nem adták 
át. Vagyonos emberek néhány korona hiá
nya miatt éhen pusztultak el. A parancs
nokok a foglyok pénzét többnyire elsik
kasztották.

Sir az ember lelke, mikor ezeket a so
rokat olvassa. Szegény jó katonáink meny
nyit kellett szenvedniük!

A H a ra n g szó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 217* kor. 38 fill.

Kunszt Sándor Tárnokréti 1 K, Haberma- 
yer Mátyás Sárbogárd 140 K, özv. Halász 
Istvánná Potyond 1 K, Vida M. Ferenc Ma- 
gyargencs 60 f, Asbóth János Szombathely, 
Hell Frigyes Arad, Nagy Ferenc Pénzeskut, 
Wanderer Márton a harctérről, Kovács Ist
vánná Körmend 40—40 f.

Összesen : 22438 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Gerny Istvánná Somlószőllős 2 K.

Vak katonák részére befolyt: Rosenthal 
Adolf izr. Uraiujfalu 8 K, Szabó János Hegy- 
háthodász 4 K, Kutasi Sándor Tokorcs 3 K, 
özv. Krautsack Györgyné Körmend 2 K, Kercs- 
már Jánosné Hegyháthodász, Győry Jolán Tét, 
Potyondy Sándorné Zsebeháza 1 — 1 K.

Hadi árváknak: Kutasi Sándor Tokorcs 
3 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !
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14 vasárnap, Zsoltár 39.
15. hétfő, » 121.
16. kedd, n 122.
17. szerda, n 123.
18. csüt., V 125.
19. péntek, f) 126.
20. szombat, j* 127.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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TARTALOM:  Madár Mátyás-. Viharban. (Vers.) — ifj. Stráner Vilmos: Tavaszi napsugár. — Dubovay Géza: Ne kisértsd az 
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posta. — Világháború eseményei. — Tanítók árváiért. — Pünkösdi üzenet. — Ország világ. — A Harangszó perselye.

Viharban.
Tört hajóként hány az élet árja, 
Vad morajjal zúgnak a hullámok, 
Szivem retteg, gyengül bátorsága, 
Nyugtot, reménytföldönnemtalálok.

Bősz hullámok zúgó, zajgó árján 
Te jöjj hozzám én édes Jézusom, 
A viharban ne hagyj engem árván, 
Karjaidban gyermekként megnyug

szom.

Ne félj! visszhangozzék biztatásod, 
Mint égi szó rémült lelkem mélyén, 
Örvendezve szivembe bezárlak 
Te átsegélsz a vészek örvényén.

5  ha majd küzdve, tört hajóm eléri 
Ama jobb hont, hol nyugtot találok, 
Jóságod lelkem áldva dicséri 
S áldja érted mennyei Atyámat.

m a d Ar wAryAs.

T avaszi napsugár.
Irta . ifj. Stráner Vilmos.

íme a tél elmúlt, az eső 
elmúlt és elment. Szép virá
gok láttatnak a földön, az 
éneklésnek ideje eljött és a 
gerlicének szava hallatik a 
mi földünkön. A fügefa 
megérlelte első gyümölcsét 
és a virágzó szőlők jó illa
tot adnak. Énekek Éneke 
II. 11—13.

Évezredekkel ezelőtt, messze kele
ten irta e szavakat az ihletett költő 
— a hagyomány szerint Salamon ki
rály — s mégis oly szépen illenek 
bele mai korunkba és jelen napjainkba 
is. Az ujraébredő természet éltető, 
megújító varázsát nemcsak az ókor 
embere, a szabad természet fia érezte, 
hanem a zajos, füstös nagyváros 
lakója is, ámbár vajmi keveset élvez
het a természet szépségeiből, öröm
mel sóhajt fel, mikor az első tavaszi 
napsugár hírül adja egy új, szebb 
élet ébredését.

»íme, a tél elmúlt, az eső elmúlt 
és elment. Szép virágok láttatnak a 
földön.“ Ha valamikor, úgy különös

képpen most e küzdelmes, súlyos 
időkben hangzik fel e szavak halla
tára millió és millió ajakról, nemcsak 
közöttünk, hanem különösen kint a 
harcmezőn, ellenségeink táborában 
épúgy, mint saját táborunkban a : 
hála Isten! Csodálatos is a termé
szetnek, különösképpen az ébredő 
tavasznak az emberi szivekre gya
korolt varázsa. Hány komor, gond
redős, sötét arc vidul tel újra, hány 
szív dobog ismét erőteljesebben, ami
kor az ember hallja, látja és tapasz
talja, hogy körülötte új, barátságo
sabb világ van keletkezőben.

De vájjon elegendő-e ott a termé
szet hatása, ahol a szív gyógyítha
tatlannak látszó sebből vérzik, ele
gendő-e a tavaszi napsugár, még ha 
jéghegyeket olvasztana is fel, ott, 
ahol a kétségbeesés, reménytelenség 
vaspáncélja tartja fogva a szíveket; 
gyógyulást hozhat, vigaszt nyujthat-e 
a tavasz minden szépségével és bá
jával ott, ahol a gyásznak, bánatnak 
angyala ütötte fel tanyáját, ahol ta
lán egy szerettünket siratjuk és gyá
szoljuk, kit a most dúló háború ra
gadott ki körünkből, ki messze tő
lünk, ismeretlen helyen, idegen kéz-
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tői hantolt sírdomb alatt alussza síri 
álmát ? Vigasztalást, enyhülést, bé
kességet nyujthat-e a természet a 
sok gond, baj és szenvedés között? 
Bizonyára nem. De ahol a természet 
szemlélete, — ami szintén lehet fel
emelő, amennyiben a teremtőre utal 
— belső békességet, vigaszt nem 
nyújthat, ott akarja éreztetni hatal
mát Az, aki a mindenség fe le tt ' áll, 
akinek akarata szólította ismét új 
életre a téli álmát alvó természetet, 
a minden vigasztalásnak Istene, aki
nek kezében az érzéki természet is 
lehet eszköz, de aki különösképpen 
természetfeletti, lelki eszközökkel, az 
ő szent Igéjével akarja a Gileád bal
zsamolaja és orvosa után sóhajtozó 
kebleket vigasztalni, gyógyítani s új, 
szebb életre kelteni.

És vájjon békességet hozhat-e a 
tavaszi napsugár, az ébredő természet 
minden gyönyörűségével és bájával 
ott, ahol a lelkiismeretétől zaklatott 
s hányatott szív bocsánatért, kegye
lemért, új életért sóhajt? Nem, a 
hánykódó lelkiismeretet nem hallgat
tathatja el a legfényesebben ragyogó 
tavaszi napsugár; belső békességet 
megnyugvást nem önthet a kétséges- 
kedő, bűnei miatt bánkódó szívbe a 
mindenségnek s természetnek minden 
gyönyörűsége. Itt csak a golgothai 
keresztről jövő sugarak hozhatnak 
gyógyulást, csak Az, ki előtt a ter
mészet is meghajolt, kit a természet 
is megsiratott, midőn ott a keresztfán 
a bűnös emberi nemért utolsó leg
nagyobb tusáját vívta.

„íme a tél elmúlt, az eső elmúlt 
és; elment. Szép virágok láttatnak a 
földön, az éneklésnek ideje eljött.* 
így énekelhet a költővel minden ke
resztyén ember, ki érezte, tapasztalta, 
nem csak az érzéki, de annak az örök
kévaló, mennyei napsugárnak hatását 
is, amely az életnek gondjai, bajai, 
szenvedései, a lelkiismeretnek hány- 
kolódása között egyedül hozhat gyó
gyulást és új életet. Ha már a földi 
tavasznak, az érzéki napsugárnak is 
oly tagadhatatlanul jótékony hatása 
van a földön élő minden teremtményre, 
lehetséges-e, hogy ama mennyei nap
sugár hatástalan legyen az emberi 
szívvel szemben? S ha a tavasznak 
melengető napsugara éneklésre kész
teti az égnek madarait, illatozásra a 
mezőknek liliomait, mennyivel inkább 
kell éneklésre és dicsőitésre megnyitni 
száját a keresztyén embernek, ki 
napról-napra érzi, tapasztalja a meny- 
nyei napsugár éltető melegét ? „Zeng
jen ének minden szájon, imádságunk 
égre szálljon. És hajoljon meg min

den térd, áldjuk Istent jóságáért. — 
Mint tavaszkor nyílt virágszál. És 
illata ég felé száll: nyíljék szivünk 
háladásra, Istennek illatozására I “ (Dtuli 
énkv. 121. sz. 2. és 3. v.)

Adja a minden kegyelem Istene, 
hogy a szép, de rövid tavaszi idő 
ne múljon el anélkül, hogy vele együtt 
ne támadjon szívünkben örök, múl
hatatlan, mennyei tavasz. Adja az 
Úr, hogy a sok millió és millió ke
sergő, bánatos, gondteljes szívnek 
felragyogjon ama „tündöklő hajnali 
csillag*, amely eloszlatja a bús éjsza
kát, felragyogjon ama mennyei nap
sugár, amely felolvasztja a bánatos, 
kesergő, bűnös szívek jégkérgét és 
szebb, boldogabb életre szólít.

„Mennyből sugárzó fényesség, Bol
dog vagyok, ha bennem ég Szerelmed 
égi lángja. Óh adj erőt, hogy keble
den Csüngjön, viruljon életem, Mint 
szőlőtőn az ága. Szánj meg, Szállj 
meg Itt szívemben, Betlehemben 
kinyílt rózsa, Légy sebhedt szívem 
orvosa.

Eloszlik a bús éjszaka, Midőn te, 
lelkem csillaga, Beragyogod utamat. 
Fáradt éltem újra éled, Midőn igéd 
tested, véred Üdít, miként a harmat. 
Ilyen, Híven Tartsd öledben, kegyel
medben mind a sírig; Lelkem csak 
tebenned bízik.“ (Dtuli énkv. 403. 
sz. 3. és 4. v.) Amen.

Ne k isé r tsd  az Isten t.
Elbeszélés. Irta: Dubovay Géza.

Most, amikor oly sokaknál látom 
kicsordulni a bánat könnyeit s hal
lom felzokogni a lélek fájdalmas só
haját, melyek számtalan ajakon az 
Isten elleni zúgolódás kegyetlen sza
vaivá válnak, egy jóságos asszony
nak meséje jut eszembe, mellyel sok 
évvel ezelőtt kiolthatatlanul vésett 
szívembe egy komoly tanulságot. Ő 
már rég elköltözött a minden halan
dók útján oda, ahol nincsen fájda
lom, nincsen keserűség, ahol a meny- 
nyei Atya kebelén talál ennyhet és 
vigaszt mindenki, valaki hiszen ő  
benne. És mégis olyan jól emlék
szem még meséjére, mintha csak 
tegnap hallottam volna. Elmesélem 
én is. Elmesélem azzal a hő óhaj
tással : vajha mindazok, akiknek ki 
kell üríteni a megpróbáltatás eme 
nehéz napjaiban, a bánatnak, a gyász
nak keserű poharát, a szomorú pél
dán okulva, megszívlelnék a komoly 
tanítást.

*

Az estimára hívogató harangszó 
elnémult már. Elkapkodta hangját a 
durva esti szél sok más hangvegyü- 
lettel együtt, hogy oly zenét teremt
sen elő magának, melyre egyedül 
tudja szeszélyes táncát eljárni. Alant 
a földön a szél zúgott kísértetiesen 
s kergetett mindenkit, akit elől-utói 
talált, fent az égen pedig fényesen 
ragyogtak, boldogan mosolyogtak a 
csillagok milliárdjai. Arcukat nem 
takarta semmi, csak egy-egy a szél
től kergetett felhőcske suhant át raj
tuk, mint boldog ember homlokán a 
bánat fellege, de az is csak pár per
cig tartott. Mintha a Mindenható 
ez által is hatalmát akarta volna 
megmutatni a földieknek, azok pe
dig dacolni akartak, hogy valameny- 
nyien szobáikba rejtőztek s ott a 
férfiak pipaszó mellett beszélgettek, 
adomáztak, az asszonyok meg na
gyokat nevettek rajt, míg a szél 
odakint sirt dühében. — Egyetlen 
emberi hangot hallani nem lehetett 
a széltől végigsepert utcákon. Csak 
a kutyák vonítottak oly rémesen az 
éjszakába, csak egy-egy eltévedt ba
golynak egyhangú kiáltása bizonyí
totta, hogy van még élő lény' a fa
luban . . .  A falu közepén csinos, ta
karos kis ház állott. Nyitott ablakán 
keresztül igazan hozzá méltó asz- 
szonyi kíváncsisággal kandikált be, a 
talán úgyis csak azért éjjel járó hold, 
hogy titkokat lessen el, melyeket 
halandó embernek ismerni nem sza
bad. — Az ablaknál egy nő ült. 
Kezét az ablak párkányára s kezére 
fejét nyugtatva mereven nézett az 
éjszakába. Nem hallotta a szél kaca
gását, sírását, nem az éji-madár vészt- 
jósoló kiáltásait, gondolataival volt 
elfoglalva s nem zavarta meg azok
ban semmi. Olyan volt, mint egy 
élettelen, sápadt-arcu szobor. Csak 
a sötétben meg-meg villanó még sö- 
tétebb szemei árulták el, hogy nem 
szobor az, hanem egy boldogtalan 
szenvedő élőlény. Maga a szél is 
mintha sajnálta, mintha szánakozott 
volna rajta. Megáit egy pillanatra s 
gondolkodni látszott: vájjon felri
assza-e szivettépő gondolataiból ? Az
tán meggondolta magát, elrohant ab
laka alatt, csak egy kis szellőt bo
csátott be hozzá, hogy meglengetve 
fekete haját, önmagára figyelmeztesse. 
Türelmesen simította azonban hátra 
azt a néhány szál hajat s caak várt 
tovább várt.

A torony óra tompa ütései már 
az éjféli tizenkettőt adták tudtul az 
őrködőnek s még mindég úgy lát- 

’ szott, hogy minden várakozása hi
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ábavaló. De még sémi Borízű féifi 
hang kiáltott bele az éjszaka csend
jébe s egy hegedű húrjainak zoko
gása hangzott. A nő telrezzent. ösz- 
szébb húzta magán fekete kendőcs- 
kéjét, kihajolt az ablakon s az előb
binél is halványabb orcáján, nehéz 
könnycseppek peregtek alá, amint 
egyenetlen léptekkel látta közeledni 
férjét, Sárréthi Aladárt.

*
Szerette egykor mindenki a falu 

fiatal földes urát. Szorgalmát, békés
boldog házas életét példa gyanánt 
emlegették. Az a jószívűsége, az a 
könyörülő szeretete pedig, amely sze
rint édes apja volt az árváknak, gond
viselője az elhagyottaknak, bátorítója 
az élet viharaival küzdőnek, — mél
tán biztosított számára olyan köztisz
teletet, amelynél nagyobbnak nem 
örvendhetett senki a vidéken. De 
nemcsak az emberek szerették, ked
ves volt ő az Isten előtt is. Mert 
istenfélő lélek párosult a kebelében 
dobogó, nemesen érző szívével, amely 
szintén láttatni engedé gyümölcseit. 
A templom előtti díszes vasrácsozat 
az ő áldozatkészségéről beszélt. A 
harmadik harang valahányszor ünne
pélyes búgásával Isten dicséretére 
hívogatta a gyülekezet kicsi seregét, 
mindannyiszor egyszersmind az ő 
hitbuzgóságát is hirdette. Meg is ál
dotta az Isten mind a két kezével I 
A jó szülőktől örökölt birtok évről- 
évre gyarapodott s szive legfőbb vá
gya is teljesült, amidőn házassága 
negyedik évében, a Mindenható jó
voltából, egy kis fiú gyermekkel aján
dékozta meg hűséges hitvese. Nem 
volt ekkor Sárrétidnél boldogabb em
ber a világon. Kétszeres szeretettel 
vette körül hitvesét, csókjainak özö
nével fürösztötte a kis Aladárt s vér
mes reményei már lelki szemei elé 
varázsolták annak jövendő fényes pá
lyafutását is. — De miként a termé
szetben a nyári nap hevét rendesen 
zúgó zivatar, akként az emberi szív
ben is az örömet bánat szokta fel
váltani. Sárréthinek szivében is bá
nat, keserűség váltotta fel az éveken 
keresztül érzett boldogságot. Sírba 
hanyatlott az ő szemefénye, egyetlen 
gyermeke. S az istenfélő Sárréthi e 
kemény megpróbáltatást nem tudta

elviselni keresztyéni megnyugvással. 
Nem fájdalomtól áthatva, hanem Is
ten ellen való gyűlölettel állott meg 
egyetlen gyermekének koporsójánál, 
akit, miután emberi tudomány nem 
segíthetett rajta, élete kora tavaszán 
szakított ki a szerető szülők ölelő 
karjai közül a kérelhetetlen halál. 
— Szegény Sárréthi I Csak azt érezte, 
hogy szemeinek gyönyörétől, szivé
nek legbensőbb örömétől fosztatott 
meg, amely sötét bánaton keresztül 
soha többé nem vezethet át öröm
sugár. Ezen megrögzött gondolata 
következtében, amint a kapát meg
csillanni s a hideg göröngyöket las
san, tompán a kicsi koporsóra hul
lani látta, teljesen átváltozott lelké
ben. Minden aláhulló göröngy dob
banása, egy-egy újabb tőrdöfés volt 
vérző szívének, hogy kiirtson abból 
mindent, ami nemes, ami jó.

Hiábavalók voltak a jó, öreg lelki- 
pásztornak vigasztaló szavai: meg
nyugodjék Sárréthi uram e vál- 
íozhatatlanba s ne fakadjon ki any- 
nyira Isten ellen. Hiszen a megpró
báltatás nem mindig büntetés, ha
nem sokszor csak vallásos jellem 
nemesbítésére, az Istenhez való tiszta, 
önzetlen ragaszkodás kimutatására 
szolgáló eszköz. — Sárréthi a rá
mért csapást Isten méltatlan bünteté
sének tekintette s feleségének kérlelő 
szavaira: ne kisértsük az Istent, ha 
a jót örömmel vettük, szenvedjük el 
keresztyéni türelemmel e megpróbál
tatást is, — kegyetlen szavakra fa
kadt. Ne kisértjük az Istent ? Hát 
hol van az Isten ? Vagy Isten az, aki 
elvette tőlem egyetlen gyermekemet ? 
Nemi az nem Isten, Isten csak jó 
lehet, — nem ilyen kegyetlen.

A kísértő szavak elhangzottak. És 
Sárréthi attól a pillanattól Istenével 
és önmagával meghasonlott életet 
folytatott. Nem ismert többé árvát, 
nem szegényt, elhagyatottat, kihalt 
szivéből a szeretetnek s a hitnek 
szép virága, könyőrület helyett a té
kozlás, Istennek szent hajléka helyett 
a korcsma lett szivének egyedüli 
vágya.

*
Ez a Sárréthi kisértette haza ma

gát akkor is muzsikaszóval s ezt a 
Sárréthit várta akkor is szerető hű

séges hitvese. Oh mert mindent el
tűrő angyali szive, Istentől él nérti 
tántorodó hitbuzgó lelke volt anrtak a 
szerencsétlen nőnek. Hiába követke
zett szomorú nap után szomorúbb, 
boldogtalanabb év után boldogtála- 
nabb, hite nem rendült meg, reményé 
nem hagyta el. Élete sivatagában még 
mindég látni vélt égy tenyérnyi kis 
zöld helyet, melyen az új életnek 
forrása, a boldogságnak virága fakad 
majd számára. Míg férje korcsmába 
járt s hitetlenül káromolta a minden
ható Istent, addig ő egyrészt hivő 
szívvel, buzgó lélekkel fohászkodott 
hozzá kegyelemért, vigasztalásért, más 
részt szeretetteljes szavakkal igyeke
zett visszatéríteni férjét a jó, az Is
tenhez vezető útra.

Nem korholta akkor sem, hanem 
amint a szobába lépett kérlelő han
gon szólt hozzá:

— Aladár, ne tetézz bűnt bűnnel, 
alázd meg magadat Isten előtt, ő jó, 
ő megbocsátja eddigi vétkeidet s 
megáldja még házaséletünket. — Oh, 
de a megkérgesedett szivet meglá
gyítani nem lehetett. Nem tudott ő 
már imádkozni, hanem csak Istent 
kisérteni.

— Nem ismerek én többé Istent ! 
— ha van, mutassa meg a hatalmát, 
sújtson le engemet, ha tud, h a . . ,

Szava elakadt, szivéhez kapott s 
halva rogyott össze.

*
A jó öregasszonynak hangja el

csuklott és sűrűn peregtek alá könnyei. 
S amint szive mélyéből fakadó sza
vakkal kötötte lelkemre: bármily meg
próbáltatás érjen is fiacskám majd az 
életben, viseld megnyugvással s ne 
kísértsd az Istent I — úgy éreztem, 
hogy nem mese volt ez, hanem szo
morú történet.

K é r jü k  azokat a  cim sza lagos  
előfizetőinket, k ik  la p u n k  je le n  
évfo lya m á n a k  ed d ig i s zá m a it  
m egtarto tták ,] elő fizetésüket m i
előbb bekü lden i szíveskedjenek , 
hogy a n yo m d á va l fen n á lló  
kötelezettségeinknek m i is  ele
get tehessünk.

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 ssékhásában.) 78

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áröforgalommal.
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Egy napos fegyverszünet.
Magyarok és oroszok együttes 

husvétünneplése.
Varga Gyula kemenesaljai esperes 

úr jóvoltából, minden magyarázgatás 
nélkül közöljük az alábbi érdekes és 
értékes levelet, mely arról szól, ho
gyan ünnepelték husvét ünnepét 
együttesen az orosz és magyar kato
nák. Egy napra elült a harc, elné
multak a fegyverek, a feltámadott 
Krisztus kilépett sírjából s összesimi- 
totta az ellenségeskedők lelkét.

íme, a levél:
Szeretett Nagytiszteletes Urunk!

Alázatos tisztelettel kívánom, hogy 
levelem a legjobb egészségben találja 
Nagytiszteletes Urunk és Nagytisz
teletes Asszonyunk családjában ked
ves mindnyájukat. Nem tudom meg
állni, hogy Nagytiszteletes Urunknak 
meg ne írjam, hogy milyen volt a 
szent husvét ünnepe itt nálunk a 
harctéren. Szép, megható ünnep volt 
szent husvét napján. Kezet szorított 
egymással a két ellenfél, békesség 
volt egész nap. A jó Istenünk tudja* 
milyen érzés szállott az emberekbe, 
ha meglátta egyik fél a másikat kint 
járni a födözéken kívül, nem kapott 
fegyverhez, nem lőtt rá, mert szent 
husvét ünnepe volt. Istenem, miért 
nem olyan a többi nap is, mint a 
husvét napja. Csak el ne múlt volna! 
Tartana a háború végéig a szent 
husvét ünnepe.

A fegyverszünetet nem tudta meg
csinálni a háború folyását dirigáló 
felsőbbség még ezideig egy napra 
sem, de az idén talán a jó Istenünk 
szent akaratja volt, hogy legyen 
csendesség, békesség, ezen az egy 
napon ne bántsák egymást az embe
rek. Itt mi előttünk nem is volt egész 
nap egy lövés sem, hanem az történt, 
mi még mióta a háború kitört soha
sem, legalább a mi ezredünk előtt 
nem. Összejött a két ellenfél a két 
rajvonal közé, megszorítva egymás 
kezét. Azok a kezek, kik tegnap is 
és máma is már a halált okozó go
lyót küldik egymásnak. De azon a 
nagy napon a szent husvét napján 
nem volt képes rá. Husvét napján 
sírni tudott az orosz katona, mikor 
a két rajvonal közt kezet fogva be
szélt a honvéddal. Ha husvét napján 
igy tudott lenni, miért nem tud 
máskor is úgy lenni. Itt megáll a 
mi eszünk, ezt nem tudjuk felfogni, 
hogy a jó Istenünk miért nem tesz 
máskor is olyan csudát, hogy a két 
ellenséget hozná úgy össze már, hogy

ne bántaná egymást soha. Szállna le 
a tőidre a béke angyala. De ha igy 
van, nem tehetünk róla, bele kell 
nyugodnunk a sorsba. Majd a jó 
Istenünk egykoron csak elhozza azt 
az örök husvétot, mit olyan epedve 
várnak a sok millió emberek.

Tegnap husvét napján reggel, hogy 
kivilágosult, elkezdődött a jó Istenünk 
által elrendelt fegyverszünet, mert az 
oroszok husvétja most a mienkkel 
egyidejűleg van. Az oroszok kezdték 
meg. Azt meg kell nekik adni, hogy 
vallásos emberek, vallásosabbak, mint 
mi. Mert sokszor lehet őket hallani, 
mikor este énekelnek vallásos éneke
ket. De nálunk azt nem lehet hallani, 
ami elég sajnos. Reggel csak elkezd
tek az oroszok a födözékekből fehér 
kendőt lobogtatni és mi egyszer csak 
felálltunk a fedezékeink tetejére és 
ők is egyszercsak kezdtek átkiabálni, 
mi is az oroszhoz, egyszer csak el
kezdtünk menni egymás télé, mindig 
közelebb jöttünk egymáshoz, egyszer 
csak összeértünk és egész nap úgy 
ment, összejártunk. Az oroszok hoz
tak nekünk piros tojást, kalácsot, de 
mi nem igen tudtunk nekik adni, 
mert mi szegények vagyunk. Az orosz 
tisztek előbb kijöttek, mint a mieink 
és küldtek levelet a mieinknek és 
akkor kijöttek ők is és megölelték, 
megcsókolták egymást és lefényké
pezték őket együtt. Egy orosz száza
dos úgy elérzékenyült, hogy sirt. A 
barátkozás tartott egész estig; harmo- 
nikáltak, táncoltak a két rajvonal 
között.

A távolság a két rajvonal között 
mi előttünk 1,600 lépés, de tőlünk 
balra nem messze még csak 150 
lépés, ahogy a terep kívánja. Panasz
kodnak az oroszok, hogy megunták, 
de mi haszna, ha azok nem unták 
meg, kik ezen segithetnének, hogy 
lenne már egyszer vége. De majd 
talán egyszer csak vége lesz, mindig 
csak nem tart. Itt mi egyáltalán nem 
hallunk semmit a béke felől, vagy 
hogy milyen a helyzet általában. Az 
időjárás most már itt is jó. Kezd 
tavasz lenni de még a fáknak nincs 
levele, itt sokkal utóbb van tavasz, 
mint odahaza. Most semmi különös 
újság nincs.

Kívánom Nagytiszteletes Urunknak 
ezen nehéz gondterhes időben a 
legjobbat.

Isten kegyelme legyen velünk. Alá
zatos tisztelettel

Balassa Sándor
18-as honvéd.

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Meg kell újulnotok a ti elméteknek 

lelke szerint. És fel kell öltöznötök 
amaz új embert, mely Isten szerint 
teremtetett az igazságra és a való
ságos szent életre. Azért levetvén a 
hazugságot, szóljon igazságot minden 
ember az ö felebarátjával: mert egy
másnak tagjai vagyunk. Megharagusz- 
tok e ? de ne vétkezzetek: a nap le 
ne menjen a ti haragotokon. Se pedig 
az ördögnek helyet ne adjatok. A ki 
oroz vala, többé ne orozzon; hanem 
inkább munkálkodjék, cselekedvén az 
ö kezeivel azt a mi jó, hogy legyen 
mit adni, a kinek szükség. Semmi 
tisztátalan megveszett beszéd a ti 
szátokból ki ne származzék; hanem 
a mely a hasznos építésre hogy ked
ves legyen a hallgatóknak. És kese
rűséggel ne illessétek az Istennek amaz 
Szent Lelkét, mely által megpecsétel- 
tettek, a teljes váltságnak napjára. 
Minden mérges beszéd, hirtelen való 
felgerjedés, harag, kiáltás és károm
kodás ti közületek kivettessék minden 
gonoszsággal. Legyetek pedig egy
máshoz kegyelmesek, irgalmasok, meg
engedvén egymásnak, miképen az Isten 
is a Krisztusban megengedett néktek.

Efézus 4, 23—32.

Vétkemet bevallám néked, bűnömet 
el nem fedeztem. Azt mondtam: Be
vallom hamisságomat az Úrnak és te 
elengedted vétkem büntetését.

32. zsoltár 5.

Kegyelem és békesség bövölködjék 
rajtatok, az Istennek és a mi Urunk 
Jézusnak ismérete által.

2. Péter 1, 2.

Taníts meg engem a te útadra, 
óh Uram! Vezérelj engem egyenes 
ösvényen, az én üldözőim miatt. Ne 
adj át engem szorongatóim kívánsá
gának, mert hamis tanuk támadnak 
ellenem és erőszakot lihegnek. Nem 
hittem volna, hogy megláthatom az 
Úr javait az élőknek földén! Bízzál 
az Urban, légy erős, bátorodjék szí
ved és bízzál az Urban!

27. zsoltár, 11—14.

Ki tud  róla?
Rajcsek András, Rásó János és 

Rajt Fáiról, akik a 72. gy. ezred II. 
menetszázadában 1915 julius^ végén 
együtt tűntek el az olasz harctéren, 
szíves értesítést kér a magyargurabi 
ev. lelkészi hivatal (Pozsony-megye.)
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T á b o r i p o sta .
Édes fiam,
kimondhatatlan örömmel olvastam 

soraidat. Szinte magunk előtt láttuk 
seregünket, amint diadalmas szárnya
lással robog az ellenség felé, kiveti 
őket állásaikból s az élőket mind 
egy szálig fogságba veti. Nagy a 
hadizsákmány, — irod. Először még
sem erre a nagy nyereségre, hanem 
az elesett hősökre gondoltam, hiszen 
minden diadal ember holttesteken 
épül s minden harci babérlevélen 
könny és vér a harmatcsepp. Legye
nek áldottak haló porukban! A jó 
Isten vigasztalja meg gyászoló ked
veseiket I Jól esett mikor leveledben 
olvastam : Isten megsegített! Istennek 
köszönhetjük győzelmünket! Igazad 
van, édes fiam. Mindent, amit elérünk, 
Istennek köszönhetjük. Csak azután 
ismerjük azt be és ne engedjük, hogy 
az elbizakodottság, dölyfösség hatal
mába kerítsen minket. Mindig össze
rázkódik lelkem, mikor elbizakodott 
emberek beszédét hallgatom: ezt
tettük, azt tettük, ide rohamoztunk, 
oda csaptunk. . .  Mindig ugyan az a 
kérdés lebeg ajkam szélén: vájjon 
igazán mindent magatok tesztek ? 
Lelketekben az erő, a bátorság, az 
elszántság nem-e Istentől való volt? 
Ilyenkor Ezsaiás próféta szavait is
mételgetem, olvasd el te is, fiam, jó 
dolog, ha ilyen örökkévaló beszéden 
erősödik vitézeink lelke: „jaj nékik, 
kik lovakra támaszkodnak és szeke
reik sokaságában bíznak és a nagyon 
erős lovagokban; de nem néznek 
Izraelnek szentjére és az Urat nem 
keresik.“ (Ezsaiás 31. 1.) Nálunk is 
jaj lesz azoknak, kik fegyvereikben, 
önmagukban bíznak s a szerencse 
kedvezése között elfelejtkeznek Isten
ről. Nem, mi nem felejtkezünk ell 
Dicsérettel és hálaadással említjük 
szent nevét s imádkozással keressük 
az Urat. Tegyétek ti is ezt, fiam. 
Mert nincsen erő, mely hatalmasabbá, 
ellenállóbbá tenné a hadsereget, mint 
az Isten félelme.

Magunkról mit írjak? Sütkérezünk 
a tavaszi verőfényben s minden szo
morúságunkban felülről várunk vilá
gosságot. Egészségünk van, munka
kedvünk sem hiányzik. De bármit 
tegyünk : minden pillanatban imádko
zik érted a lelkünk. Isten őrizzen, 
édes fiam I Szeretettel ölel

édesapád.

Küldjünk P ü n k ö sd i üzenetet a 
harctérre és kórházakba!

A kötelesség  útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Negyedik fejezet.

Kisértés.
Folyt. 10.

Míg a doktornál ültek, alig várták, 
hogy magukra maradjanak s beszél
gethessenek. Most, hogy egymásba 
karolva rójják a kövezetei, el-elakad 
ajkukon a szó. Titokban egymás 
külsejét vizsgálják, a ruha szabását, 
a cipő állását, észreveszik az arcvo
nások határozottra keményedését s 
kedvetlenül állapítják meg, hogy már 
nem a régi többé, valami különös 
idegenszerűség ömlik el rajta. Azelőtt 
egész csomó kérdés lebegett ajkukon, 
most egyiket a másik után elejtik. 
Hát ha nem is érdekli őt?

Ebéd közben egy kissé nekimele- 
gesznek. Szemtől, szemben ülve, csön
des, zavartalan beszélgetés közt me
gint ráismernek egymásra. Letárgyal
ják életük folyását, csak akkor komo- 
rodnak el kissé, mikor Laci életének 
szomorú eseményeire kerül sor.

— Ne busulj, pajtás. Más is bot
lott, más is elvesztegetett néhány esz
tendőt, az még nem a világ! Az a 
fontos, hogy ezután már ne történ
jék baj.

Sárosy László elkomolyodva hall
gatja. Tulajdonképpen azt gondolta, 
hogy jókorát nevetnek bujdosása mu
latságos eseményein s ime, a legjobb 
barátja komoly oldalról nézi a kérdést.

— Persze, persze, — feleli kis idő 
múlva, — akkor még könnyen bele
sodródott az ember ilyesmibe. De 
most, most már egészen más. . .

— Más, egészen más, hagyja hely
ben a barátja, — és végtére a most 
a fontos. Ártani még akkor sem ár
tottál senkinek, legfeljebb magadnak.

— Hát te ?. . .
— Jegyzősködöm a törvényszéknél 

s közben készülök a bírói vizsgára.
— Mennyire vagy ?. . .
— Három hónap alatt készen kell 

lennem. Nem könnyű, de meg kell 
lenni 1 Naponként éjfélig tanulok. Bi
zony sokszor szívesebben mennék 
társaságba, vagy pihenni, de nem 
lehet. A kötelesség még is az első.

Három órakor sietve feláll.
— Bocsáss meg, barátom, de hiva

talba kell mennem. Talán legjobb 
lenne, ha elkísérnél s útközben meg
állapodnánk, hogy hol találkozunk.

Talán Sárosy László arcára rárajzo
lódott az a sötétlő felhő, mely egy 
pillanatra végigsuhant lelkén. Úgy 
érezte, hogy valami nagy sérelem éri

baráti érzelmét. Esztendők óta nem 
látták egymást, most a véletlen össze
hozza őket s ime, egyszerre a hiva
talos teendőkkel áll elő. Hát ez az 
igazi barátság ? . . .  Hát csak ennyire 
számíthat egyik a másikra ? Kedvet
lenül rándítja a vállát.

— Az ördög vigye el a hivatalt, 
meg a hivatalos órát I. . .

— Csak nem haragszol, pajtás, — 
folytatja kis idő múlva a másik, — de 
látod, nem tehetek másképpen 1.. .

— Ugyan, ne szónokolj annyit, 
gondolj csak r á : mennyi órát elblic
celtünk I. . .

A másik mosolyogva ingatja fejét. 
— Na igen, de akkor diákok voltunk, 
most meg férfiak vagyunk I. . .

Égy kissé elpirult, azután megve
regette barátja vállát.

— Ha bosszant is, hogy nem tölt
hetjük együtt ezt a néhány órát, 
azért, mégis igazat adok neked. Ki
nőttünk a hanyagságból s benne 
élünk a komoly kötelességben I. . .

Hat óra tájban együtt ültek egy 
kávéházi márványasztalnál. Most már 
simán hömpölygött beszédük, mint 
a széles medrü patak vize, — öröm
től sugárzott arcuk, mert érezték, hogy 
megtalálták egymást, nem is veszí
tették el egymást. Á jövő ! . . .  Ifjú 
vágyak és álmok! Munka, törödelem, 
sok küzdés, lemondás értelme, rejtett 
kívánságok, kincseskamrák feltárulása, 
mind annyi a bizalomra nyíló lélek 
gazdag virágnyítása. Csak hallja hall
gatja. A birói vizsga után még né* 
hány esztendő, azután megjöhet a 
kinevezés. Persze alacsony fizetési 
osztály, de az azért nem baj. Még 
sokat akar tanulni, jól bele kell dol
goznia magát a jogtudományba, nyel
veket kell elsajátítania, azután lehet 
előhaladásról beszélni. Lassankint, 
mint hirtelen köd az őszi nyílású 
természetre, észrevétlen keserűség 
nehezedik lelkére. Hiába parancsol
gat magának, szeme megtörtén, fá
radtan néz maga elé. A jogász észre
veszi, hogy kissé sokat beszélt saját 
magáról.

— Na és te ?. . .  Hát te mit ter
vezel ? . . .  Hogy akarod megépíteni 
jövödet ?. . .

Egy ideig hallgat, azután keserűen 
elneveti magát.

— Harminckét gyerek van az is
kolámban. Esztendőre másik harminc- 
kettő lesz, négy év múlva talán 55. 
És minden évben eltanítom az „a“ 
betűt, meg Európa fővárosait. A fi
zetésem 400 forint, melyhez a zsidó 
földbirtokos kereskedő jóvoltából két 
öl fa járul, húsz év múlva is 400
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forint lesz, talán lesz egy kis tőle is, 
de az is lehet, hogy arra elmarad a 
tüzelőfa is. Hát, ugyan mondd, mit 
várjak, mit akarjak a jövőtől?...

Tömböly Pista ujjai idegesen do
bolnak az asztalon. Keresi Sárosy 
László tekintetét, de az oldalt fordítja 
fejét. Várja, hogy egy mosolygással 
tréfára fordítja a dolgot, de hiába. 
Azért mégis megkérdezi:

— Komolyan beszélsz, vagy tré
fálsz ?

Sárosy László megránditja vállát.
— Csak az igazat mondtam. Ma

gad is ítélhetsz, igazam van-e ?
Néhány percig hallgatnak. A ká

véházba ki bejárnak az emberek. Kö
rülülik a kártyaasztalokat, vagy pedig 
hangos szóval beszélgetnek. Végre 
megszólal a jogász.

— Jobb szeretném, ha nem beszéltél 
volna komolyan. Végre is, ha igy 
gondolkodsz, mit várhatsz akkor az 
élettől ? Ha a pénz szempontjából 
ítéled meg hivatásodat, bizony nem 
valami rózsás a helyzeted, de hála 
Isten, van még valami a pénz feletti 
A munka megítélésében sem értek 
veled egyet. Az „a“ betű, a földrajz 
megtanulása nagy dolog s azt hiszem 
éppen attól függ a nagysága, hogy 
ki mennyi lelket visz bele. De hát 
mi is csak igy vagyunk. Ha az a biró 
immel-ámmal tárgyal, csak éppen 
hogy hivatalos órát tartson, akkor 
közönséges favágó munkát végez. 
A munkája csak akkor ér valamit s 
boldogságot is csak akkor biztosít, 
ha szívet, lelket visz bele. Én inkább 
azt hiszem. ..

Sárosy László kesernyésen szól 
közbe, de közben pirosra válik az 
arca:

— . . .  hogy nem az állásban, ha
nem bennem van a hiba ! . . .

Tömböly Pista igent int a fejével.
Idegenek lépnek az asztalhoz. Né

hány fiatal ember s igy végeszakad 
a beszélgetésnek. Folytatjuk.

A világháború eseményei.
Hiában van az antantnak minden 

erőlködése. Nem sikerül neki semmi. 
Nagy hűhóval beleugratták a világ
háború forgatagába ellenünk régi 
szövetségesünket, Itáliát. Ma-holnap 
egy éve lesz, hogy ez az álnok barát 
megkezdte a harcot s azóta szünet 
nélkül viaskodik a határszélen vitéz 
seregeinkkel. De eredményt felmutatni 
nem tud, egy tapodtat sem megy 
előre s vesztesége oly nagy, hogy 
méltán félhet népének ítéletétől. Itá

lia után Portugália következett — 
saját vesztére. Németországnak nem 
ártott semmit, otthon pedig forrongó 
nyugtalanságot idézett fel. Ostrom- 
állapotokkal küzd a monarchisták 
ellen. Most az amerikai köztársaságon 
van a sor. Anglia kezdet óta arra 
törekedett, hogy a köztársaságot csa
tasorba állítsa a középponti hatalmak 
ellen. Az áskálódás csak részben, a 
muníció-szállítás dolgában sikerült. 
Anglia többet akart: teljes erővel 
meginduló nyílt harcot ellenünk. Ez 
szülte a köztársaságnak a német bi
rodalomhoz intézett harcias üzenetét. 
De megjött erre a németek nyílt, 
férfias válasza, mely eloszlatta az 
amerikaiak aggodalmát s a szakítás 
Amerika és Németország között, Ang
liának bizonyára nagy bosszúságára, 
nem következett be. Vájjon mit fog 
még Anglia kigondolni ?

Nyugati harctér.
A hét legfontosabb eseménye a 

304-es magaslat elfoglalása a Maas 
baloldalán. A franciák ezzel a verduni 
front összes északnyugati előállásait 
elvesztették. A 304-esnek nevezett 
magaslat a második védővonal leg- 
emelkedettebb pontja az Esnestől 
északra. Ez uralta a verduni előállá
sok északnyugati részét. E fontos 
pont most a németek kezébe került, 
amelyből bizonyára elsőrangú tüzér
ségi támasztópontot fognak alkotni. 
A németek sikerének fontosságát 
fokozza az a körülmény, hogy míg 
a franciák 51 hadosztállyal, azaz 
hatszázezer emberrel védekeztek, a 
németek támadó serege alig számlált 
háromszázezer harcost. A francia 
sereg 40 tisztje és 1280 főnyi legény
sége fogságba került.

Nagy harc dúlt a Maas jobbpart
ján a Thiaumont-major körül is. A 
franciákat itt is borzasztó vérveszte
ség érte. Nem csoda, ha Clemenceau 
és Hervé följajdul, hogy a francia 
nép szine-java, utolsó tartalékja pusz
tult el. Nem csoda, hogy e harcokban 
a főfronton, a francia elit-katonák 
mellett már ott küzdöttek a megvetett 
néger katonák. Itt 300 francia katona 
esett fogságba.

Nagy veszteség után a franciák 
csodás erőfeszítéssel igyekeztek az 
elveszött területeket visszahódítani. 
De hiában volt minden igyekezetük.

Olasz harctér.
Kadorna, az olaszok hős fővezére, 

eddig az időjárást okolta a küzdelem 
eredménytelenségéért. Az esős ápri
lisi napok után derült idő köszöntött

be és Kadorna emberei még sem 
boldogulnak. Nem csoda, hogy Olasz
országban mind ijesztőbb módon 1 
nyilatkozik meg az elégületlenség, 
mind sűrűbben fordulnak elő háború
ellenes tüntetések. A minduntalan 
változó harctéren lövöldözés, lótás- 
futás van elég, de eredmény nincs 
sehol. A lefolyt héten az olaszok 
hevesen lövöldözték a tolmeini hídfőt, 
a flitschí szakaszt, a görci utakat és 
San Martinót, de sikertelenül. Míg a 
mi csapataink a tengerparti vidéken 
két helyen is sikert arattak. A Monte 
San Michele északi részén elfoglaltak 
egy fontos támasztópontot. San Mar- 
tino mellett visszaverték az olasz 
támadást és a templomtól nyugatra 
terjedelmes robbantást végeztek. A 
Col di Lana gerincén megvédték a 
2426 m. magas Monte Siefre vivő utat.

Május 23-án lesz egy éve, hogy 
Itália fegyvert fogott ellenünk. Amit 
Kadorna egy év előtt ígért, hogy nem
sokára Triesztbe és Trientbe sétál
nak, mindeddig nem következett be.
A front egyetlen egy helyén sem ju
tottak egy lépéssel sem előbbre. Az 
Etsch völgyében most sem képesek 
megmozdulni, a Sugana-völgyben és 
a Dolomitok frontján visszaverték 
őket. Most ismét a partvidéken pró- ?, 
bálnak szerencsét. Megtámadták a 
Mrzli Vrhn levő állásainkat. El akar
ták foglalni a Monte San Michele 
északra kiugró részét. De kudarccal 
végződött minden próbálkozásuk.

Salandra miniszterelnök az Avanti 
szerint Páduába utazott, ahol mele
gen üdvözölték, mire a miniszterel
nök elmondta, hogy néha rettenetes 
aggodalmai vannak, de tudja, hogy 
Itália becsületének megfelelően járt 
el. És erre, mint az Avanti mondja, 
Salandra elkezdett simil

Orosz harctér.
Volhiniában megmozdult ismét az 

orosz. De nem ment semmire. Úgy 
látszik nem is volt komoly célja 
mozgolódásának. W

Egyéb hírek.
Olaszországban, Montinában, 6000 

nő nyilvánosan tüntetett a háború 
ellen. Követelték a háború befejezé
sét és Giolittit éltették. A piacencai 
kaszárnyában egy ezred megtagadta 
az engedelmességet. A harcvonalon 
a Sassari-dandár fellázít. — A ma
gyar hadikölcsönre vonatkozó jegy
zések összege meghaladja az egy 
milliárd koronát. Úgy látszik, a mos
tani kölcsön eredménye el fogja ho- 
mályosítani az első és második köl
csön íényes eredményét.
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Tanítók árváiért!
Lelke van a pénznek is s aki jól 

figyeli, egyik-másikon megérzi a szív 
dobbánását is. Lám, Krisztus is több
nek mondta a kicsiny pénzdarabot, 
mint a nagyot, mert annak is lelke 
volt. Abban az összegben, mit a múlt 
héten hozott a tanítók árváinak a 
pósta, mind ilyen lelkes pénz volt, 
hiszen senki sem volt kénytelen ada
kozni. De talán mégis egy néhány 
koronán jobban megérezlük egy ár
tatlan gyermekszívnek a dobogását. 
Úgy történt, hogy a kis Nagy Erzsi 
most járta ki Kőszegdoroszlón a VI. 
osztályt. Szorgalmas lány volt, hát 
kapott jutalmat. Még meg se melege
dett kezében a pénz, máris vissza
hozta: ő ezt az összeget a tanítók 
árváinak szánta I. . .  Könny lopózott 
szülei szemébe is, nemcsak beleegyez
tek Erzsi tervébe, hanem még meg 
is toldották az összeget. így azután 
még nagyobb lett Erzsi öröme. Hát 
vájjon, nem igaz-e, hogy ennek a 
pénznek lelke van ?

Köszön ettel nyugtázzuk a múl t héten 
érkezett következő adományokat :
A homokbödögei gyűl. adománya 30'— K 
Egy névtelen, Körmend . . . 7'— ,
Nagy Erzsébet VI. o. végzett tan.

ösztöndíját Kőszegdoroszló . 6'— ,

Nagy Sándor és neje Kőszegdoroszló 2'— K
Milley Mátyás Lébény . . . 2'— „
id. Szebik András Lébény . . 2'— ,
özv. Szimeiszter Sándorné Lébény 2'— ,
Tóth József (Kövecses) Lébény . 2'— ,
Andorka Mihály Lébény . . . 2‘— ,
Hatos István katona Lébény . . 1’— „
Tóth Lajos Lébény . . . .  1’— „
Gergelyffy F.-né, őrnagyné Kőszeg 1'— „
Buthy Sándorné, Enese . . . 1'— „
N. N. Kőszeg....................... —'40 ,
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : .........................7183 52 K
Mostani gyűjtésünk . 5940  K
Eddig befolyt . . . 7242 92 K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten 1 Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel I

Pünkösdi üzenet.
Mire van a harcmezőn küzdőnek, 

kórházban szenvedőnek leginkább 
szüksége ? Amit teste joggal követel
het, azt megadják néki. Gondoskod
nak élelemről, ruháról. Ilyesmit nem 
kell utánuk küldenünk. De annál na
gyobb szükség van arra, hogy biztató, 
bátorító szót küldjünk hozzájuk. Már 
pedig semmiben sincsen olyan vi
gasztaló, erősítő érzés, mint Isten 
szent igéjében. Ezt küldje ki min
denki a táborban küzdő szerettének.

Pünkösdi lélek cím alatt már meg
jelent az a kis füzet, mely Isten igé
jén kívül ünnepi prédikációt és ün
nepi énekeket közöl. Hisszük, hogy 
a közelgő ünnepek alkalmával min
denki gondol kedveseire s küld nekik 
egy-egy füzetet. De ezenkívül nemes 
dolgot cselekesznek azok, kik arra a 
sok száz ezer vitéz testvérünkre gon
dolnak, kikre más nem gondol. Küld
jünk ezek számára is ünnepi üzene
tet. Hadd legyen pünkösdi ünnep a 
lövészárokban s a kórházakban. Hadd 
nyugtassa lelkiismeretünket az a tu
dat, hogy e tekintetben teljesítettük 
kötelességünket. A rendelkezésünkre 
bocsátott példányok megfelelő szét
osztásáról szívesen gondoskodunk.

Az ünnepi üzenet ára : egy példány 
8 fillér, 50 példány 3 kor. 70 fill., 
100 példány 7 korona.

A múlt héten a következő meg
rendelések: érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Németh Sándorné ev. tanítónő Ostffyasz- 

szonyfa, Ev. nőegylet Felsőszakony 100—100; 
Jurás Péter Taksonyfalva 40 ; Kovács Dénesné 
Mihályi, Csulik József Feldpost 73. 10 — 10 
példány.

Szabad rendelkezésre:
Puskás nővérek Ostffyasszonyfa 50 példány.
Pénzadomány:
özv. Neubauer Antalné Budapest 4 K, N. 

N. Győr 2 K, Buthy Sándorné Enese 1 K.

Az e g y h á z  k öréb ő l
Halálozás. Petrik Gyula alsólendvai ev. 

egyházközségi feiügyelő, ki igen buzgó és 
eredményes egyházi tevékenységet fejtett ki, 
73 éves korában ápr. 20-án elhunyt. Emlékét 
szeretettel őrzi a hálás gyülekezet.

Megható harctéri adomány. Dzurányi 
Dezső ev. tábori lelkész nagypéntek-húsvéti 
offertórium gyanánt 750 koronát küldött a 
Protestáns Orsz. Árvaháznak, mely jelentékeny 
összeg a harctéren küzdő hős katonák szcre- 
tetadományaiból gyűlt össze elesett bajtársaik 
árvái javára.

Énekes JoÓS Pál. Két évvel ezelőtt, la
punk 1914. évi julius 26-iki számában meg
írtuk, hogy Joós Pál zsédenyi testvérünk 
egész vagyonát gyülekezetének adta s annak 
nevére Íratta. Mintegy 50,000 kor. vagyont 
ajándékozott ezzel anyaszentegyházának. Most 
vesszük a hirt, hogy az a jólelkü, nemes 
szivü ember, kit jellemzően énekes Joós Pál
nak hivtak, 83 éves korában befejezte földi 
pályafutását. Életében a munkát s a másoknak 
használást, nem pedig a feltűnést és hivalko
dást kérést. Halála is csöndes volt. Úgy in
tézkedett, hogy temetése egyszerű legyen. 
Nem engedte, hogy koporsójánál prédikáljanak, 
ügymond, nem ő, hanem a szent Isten dicső
ítessék. Legkedvesebb éneke a dunántúli 
enekoskönyv 574. számú éneke volt. Kopor

sójánál is ezt énekelte a buzgó gyülekezet, 
mely hálával, könnyel, kegyelettel adózott az 
elköltözött emlékének. Mi is az ő kedves 
énekével búcsúzunk tőle:

Tiszteljétek őt sírjában 
Boldog halála után.
És járjatok valójában 
Az ő kegyes nyomdokán; 
Nyugovása csendes légyen 
Menyben örök jókat végyen 
Nem hal meg, él mindig az,
Ki itt hű volt és igaz.

Áldott legyen emlékezete !
Vallásos estély. Virágvasárnapon a zemp- 

lénmegyei Ujcsanálos egyházközségben vallá
sos estélyt tartottak, amelyen Marcsek János 
helyi lelkész imádkozott és bibliát magyarázott, 
Kapcsó János eperjesi theologus Bihari „A 
gályarabok“ c gyönyörű költeményét szavalta 
el, két helyi népiskolai növendék szavalt, 
Nagy Pál helyi tanító az iskola növendékeivel 
jól sikerült karéneket adott elő s az egyház 
felügyelője dr Szlávik Mátyás eperjesi theol. 
tanár „a két lélekről“ tanulságos építő felol
vasást tartott. A befolyt offertóriumot az egy
háztanács az eperjesi theol Otthonnak aján
lotta fel. E napon az istentisztelet után szám
adó közgyűlést is tartottak. Az estély fölemelő 
és építő hatással volt a hívőkre s a jövőben 
is lesz folytatása.

A Zsedényi emléktáblára adakoztak a 
felsődörgicsei egyházközségből a következők: 
Ev. nőegylet 5 K, Nagy Károly 1‘20 K, Rumi 
Károly, Bogdány József, Fülei István, Héra 
Lajos 1 — 1 K, Gáspár Imre, Antal Sándorné, 
Csaby Márton, Antal Lajos, Sárffy Károly, 
Antal Teruska 40—40 f, Lengyel József, 
Király János, Orbán Jánosné 30—30 f, Hor
váth Lajos, Nagy Elek 20—20 f.

A jobaházi evang. iskolában az 1915/16. 
tanévben a következő gyűjtések történtek: 
A tüdőbeteg katonák Szanatóriumára 6'14 K, 
Katonák karácsonyára 11'77 K, Hadi árvák 
részére 24 34 K, Az országos tanítók özve
gyei és árváinak 62 K, A Kárpáti falvak fel
építésének költségeihez 36 K. Ezt az utóbbi 
gyűjtést az iskolás gyermekek ének és szavalta
tok által tették ünnepélyesebbé. Kovácsics Ju
liska, Bors Juliska és Kovács Róza hajadonok 3 
felvonásos műkedvelő előadásukkal nagyon 
megörvendeztették az összegyűlt hallgatóságot. 
A jobaházi gyülekezetben a magyarországi 
tanítók özvegyei és árvái részére Varjú Már
ton tanító, Kovácsics Juliska és Varjú Jolán 
gyűjtést rendeztek, mely 62 K t eredménye
zett. Az összeghez a következők járultak 
hozzá adományaikkal: özv. Török Mihályné, 
özv. Sondrád Rezsőné, A jobaházi ev. nőegy
let 10—10 K, Varjú Mártonná 5 K, Mikó Kál
mánná 3 K, Tompos Józsefné, Mikó Józsefné, 
özv. Nagy Imréné, Szalay Dénesné 2—2 K,
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Nagy Kálmánná Nagy Dénes, Tompos Gá- 
borné, Molnár Kálmánná, Zsirai Ilona, Buzsics 
Elekné 1—1 K, Mikó János, Török Lina, 
Kovács Jánosné 60—60 f, Kovácsics Gáborné, 
Szabó Mihályné, Tompos Samu, Milley Gyula 
Maszaravics Jánosné, Bors Juliska, özv. Ko- 
vácsics Imréné 50—50 f, Kovácsics Sándor, 
Tompos Károly, Tompos Jánosné, Milley Im
réné 40—40 f, Fodor Lidi, Kálóéi Dezsőné, 
Tompos Anna, Balogh Gáborné, Dobrády Mi
hályné, Tompos Józsefné középső 30—30 f, 
Kovácsics Juliska, Horváth Sándorné, Török 
Antal, Molnár Imréné, Tompos Józsefné felső, 
Németh Józsefné 20—20 t, Horvát Jánosné, 
Varga Gyuláné, Szórádi Lina 10—10 f, N. N. 
16 f, Kovács Lina 4 fillér.

Itthonról.
Az országgyűlés ülésezése. A negye

dik háborús országgyűlést néhány nappal 
pünkösd előtt, alkalmasint junius hetedikére 
vagy nyolcadikéra hívják össze. A kormány 
ugyanekkor néhány törvényjavaslatot terjeszt 
a képviselőház elé. E javaslatokkal azonban 
a képviselőhéz csak a bizottságok tárgyalásai 
után, a pünkösdi ünnepek elmúltával foglal
kozik érdemlegesen. Alkalmasint beterjeszti 
Teleszky János pénzügyminiszter a hadi nye
reségadóról szóló javaslatot is.

Évzárás a középiskolákba:). A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott 
ki, amely szerint a most folyó tanévet vala
mennyi középiskolában junius 3-áig be kell 
fejezni.

Német földbérlők Magyarországon.
Délnémetországi gazdák Szatmármegyében 
35.000 hold kiterjedésű földbirtokot bérelnek, 
ahol német-rendszerű mintagazdaságot létesí
tenek. Egyidejűén a német gazda-érdekeltség 
délnémet mezőgazdák szövetkezete Szatmár
megyében cukorgyárat is fog létesíteni.

Horvát leányok katonának ajánlkoz
tak. Mosio ezredeshez, az eszéki 28. honvéd
gyalogezred pótzászlóaljának parancsnokához 
kérvény érkezett, amelyben horvát nők a 
hadseregbe való besorozásukat kérik. A fiatal 
leányok kérvényükben többek között ezt Írják :

Örömest mennénk oda, ahol atyáink és 
testvéreink vannak. Akár az első rajvonalba, 
akár mint betegápolónők, el akarunk menni, 
hogy növeljük vitéz honvédeink számát, akik 
az adott pillanatban önfeláldozó készséggel 
adják oda életüket és vérüket. Sok akad kö
zöttünk, aki tényleges szolgálatra is alkalmas. 
Vajha a Mindenható forró óhajunkat teljesítené 
és alkalmunk nyílnék, hogy testvéreinkkel és 
atyáinkkal vállvetve és karöltve vitézül har
colhassunk.

A kérvényben azt is kérik, hogy terjesszék 
kívánságukat a király elé. A pótzászlóalj 
parancsnoka természetesen nem adhatott helyt 
a kérelemnek.

A dolhai faipartelep pusztulása. A
Dolhai Faipar Részvénytársaság máramaros- 
megyei telepén tűz ütött ki, amely a szélvi
harban oly gyorsan harapózott, hogy a vállalat 
fűrészüzeme teljesen leégett. Elpusztult ezen
kívül az egész áruraktár is a benne felhalmozott 
készlettel együtt. Tekintettel arra, hogy a 
telep tizenhat holdnyi területén az épületek is 
megsemmisültek, a kár igen nagyra becsülhető: 
állítólag harmadfél millió korona.

Magyarország tojás- és zsirkivitele. 
A tojás és a zsir Magyarországon és Ausztriá
ban mindig a legforgalmasabb külsőkereske
delmi cikkek közé tartozott béke idején. A 
legutolsó statisztika, amelyre hivatkozni lehet,

1913-ból való. Ebben az évben 142'7 millió 
korona értékben vittek ki tojást, holott a be
hozatal alig 68 millió koronát tett ki. Zsiradékot 
rendszerint 2—7 millió korona értékben ho
zatott Magyarország és Ausztria békében a 
külföldről, de keveset szállított ki. Ezzel 
szemben Magyarország évente körülbelül 24 
millió koronáért szállított disznózsírt és sza
lonnát Ausztriának.

A n a g y v ilá g b ó l.
Mackensen anyja meghalt. Mackensen 

tábornagy édesanyja, a nyugatporoszországi 
Hammerstein melletti birtokán 90 éves korában 
meghalt.

Juansikkáj elhagyja Kinát. Juansikkáj 
elhatározta, hogy a déli tartományokkal való 
tárgyalás után Oroszországba költözik.

A portugáliai forrongás. A portugál 
kormány az ország összes városaiban kihir
dette az ostromállapotot. A kormány átlói 
tart, hogy a királypártiak fölhasználva Por
tugália külső bonyodalmait, meg fogják kísé
relni a monarkia visszaállítását.

A visszautasított angol kincs. Mikor 
a Kut-el-Amarában körülzárt angol sereg élel
mének és erejének már fogyatékán volt, a 
vezérlő tábornok, Towoshend, követet küldött 
Halil basához, a török sereg parancsnokához. 
Üzente pedig az angol generális azt, hogy 
szívesen átadná már a védett pozíciót, a 
várat, a várost, mindent, csak azt engedje 
meg a török vezér, hogy az angol sereg 
fegyvertelenül elvonulhasson. Halil basa csak 
annyit üzent vissza: nem alkuszom. Egy-két 
nap múlva megint fehér zászlós angol köze
ledett a tábornokhoz, Towoshend újabb követe, 
aki azután kijátszotta az angol parancsnok 
legfőbb ütőkártyáját. Ha az angol sereg elvo
nulhat, ha ezt a török vezér megengedi, — 
hangzott Townshend üzenete — a török pa
rancsnok ezért egymillió angol fontot kap 
jutalmul. Egy millió angol font nagy összeg, 
a mi pénzünk szerint huszonöt millió korona 
A válasz most is az volt: nem alkuszom. 
Kevés idő múlva az angolok egész védőserege 
török fogságba került.

A H aran gszó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 224 kor. 38 fill. 
Grosz János ev. táb. lelkész 6‘40 K, Blázy 
Lajos ev. leik. Kiskőrös 2'50 K, Hatos István 
katona Lébény, Szigeti Sándor Lébény, Buthy 
Sándorné Enese 2—2 K, Eőri Jánosné Lébény 
1 K, Egyed Géza Felsőgalla, Mlinarcsek Pál 
a harctérről, özv. Lincényi Györgyné Orsóvá 
40 -40  f.

Összesen : 241'28 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
N. N. Győr 1 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Küldesse a harctéren, avagy kór
házban levő hozzátartozóinak a 
H A R A N G S Z Ó T !  Negyed-évre 
90  fill.-ért, minden vasárnap állandó 
vigasztalót, hírvivőt, szórakoztató t 
küld annak, akit sz e re ti

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban n incs,
H iányzik o tt a legfőbb kínos.
Tanyát a sátán  ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

Május 21. vasárnap, Zsoltár 119, 105—112.
„ 22. hétfő, Máthé 13, 1—9.
„ 23. kedd, János 6, 60- 69.
„ 24. szerda, Jakab 1, 16 — 21.
, 25. csüt., I. Péter 1, 22—24.
„ 26. péntek, Jeremiás 23 25—32.
„ 27. szombat, Ezsaiás 55, 6—13.

SÁNDOR. FERENCZ
M Ó R A G Y A M

K Ö R M E N D .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modem 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.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

U travaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az ész

tének minden napjára.
A könyv ára VáSZOnMIéSto I kor. 20 fill. 
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában 

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra! 
Küldjük a táborba I

Nyomatott Wellisch Béla villamüzomü könyvnyomdájában Szantgotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  4 2  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evaug. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  K ovács S á n d o r : Feltámadok. (Vers.) — N ém eth  K á ro ly : Gyermekeink jövője. — Fábián I m r e : Mosószékkel 
megmentett huszárbecsiilet. (Elbeszélés.) — Lábaink szövétneke. — U z s a l i: A kender. — K a p i B é la . A kötelesség útja. (Elbe
szélés.) — Levelek a harctérről. — A világháború eseményei. — Tanítók árváiért. — Pünkösdi üzenet. — Ország-Világ. — Persely-

Fel támad ok.*)
Feltámadok a földi gondbul, 
Lerázom terhes láncait;
Éjszakám még hajnalra fordul 
És uj küzdésre edz a hit.
Ki hű maradt jó Istenéhez,
Felhők után verőfényt érez.

Feltámadok a szenvedésből, 
Melynek gyakran fulánkja sért,
Fel a könnyhullás özönéből, 

í  Az Ur megszán Krisztusomért. 
Hivebb 0  minden oltalomnál, 
Szeret, áld akkpr is, ha dorgál.

Feltámadok a bűnből újra,
Hálója végkép szétszakadt,
Várhat reám félelmek útja, 
Vergődjem gyötrő vád alatt,

*) M utatóul közöljük ez éneket Kovács Sándor  
pozsonyi tlieol. akad. tan á r „Hit P a izsa “ c. imád- 

f ságos könyvéből, mely pünkösd  előtt je lenik meg. 
Ez előtt m ásfél évtizeddel az első k iadást egyhangú 
elism erés és tetszés fogadta ; m ár jó  ideje eltűnt a 
forgalom ból. A könyv m ost uj köntösben, tetemesen 
bővítve jelenik meg s előre felhívjuk rá  olvasóink 
ügyeimét. M egrendelhető a „H arangszó“ szerkesztő 
segében is.

Vigasz sugárzik a keresztről 
S lelkemben uj reménység zsendül.

Feltámadok e porhüvelyből,
Mely foglyul tartja lelkemet,
Ha majd e testi sátor eldől, 
Egyesülök, Atyám, veled.
Hiába tör rám az enyészet,
Örök múlás többé nem érhet.

Feltámadok mély sirálmomból,
Az Ur hivó szavára fel.
Testem, a könnyű omlott porból 
Egy égi' szózat fölemel.
Él Krisztusom, — óh drága zálog! — 
Ö nála fent üdvöt találok.

KOVÁCS SÁNDOR.

Gyermekeink jövője.
Irta: Németh Károly.

Körülbelül húszezer evangélikus 
gyermek végezte el hazánkban az 
idén az elemi iskola hatodik osztá
lyát. A háború miatt az utolsó két 
tanévben a tanítás sok helyen nem

állott azon a színvonalon, mint az 
előző években; némely helyen talán 
nem is volt tanítás. A katonai szol
gálatokra igénybe vett munkaerőt 
szerte az országban kénytelenek vol
tunk gyermekekkel úgy ahogy pó
tolni. Megállapíthatjuk, hogy a rend
kívüli idők káros hatással voltak az 
iskoláztatásra, tanításra és nevelésre. 
Az iskolákban hiányzott a szakavatott 
tanító, a családban az édesatya.

Mi lesz abból a húszezer gyermek
ből ? Vannak olyan tudatlan és önző 
szülők, akik könnyen túlteszik ma
gukat minden aggodalmon, nem ér
zik az Istentől rájuk helyezett fele
lősség terhét, és szinte örülnek azon 
nehézségeknek, melyekkel az iskola 
küzd. Mert hiszen minél rövidebb a 
tanítás ideje, minél csonkább a tanév, 
annál több hasznát vehetik a gyer
mekeknek. Akár úgy, hogy a ma
guk gazdaságában dolgoztatják őket, 
akár pedig úgy, hogy napszámba 
járnak. Tizenegy, tizenkét éves gyer
mekek megkeresik a maguk kenye
rét. Most pedig, hogy már meg is 
konfirmáltalak, a hat évet elvégez
ték, megelégedve tapasztalják, hogy 
a gyermek milyen szép bérért dől-
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gozhatik. Attól nem kell félni, hogy 
ősszel majd az iskolába járás véget 
vet a keresetnek.

Persze máskor is úgy volt, hogy 
az iskolát kijárt gyermekek túlnyomó 
nagy része mint cseléd, napszámos, 
vagy a családi gazdaság munkása 
többé-kevésbbé a maga lábára állott. 
Különösen falun ez volt a dolgok 
természetes rendje. A falusi ember 
csupa megszokásból nyugodtan nézte 
és nézi, hogy mig az iparos, keres
kedő, jegyző, orvos, gyógyszerész, 
tanító, ügyvéd, biró 18—28 éves ko
ráig készül jövendő pályáján, addig 
a földmives és a napszámos már ti
zenkét éves korában neki mehet az 
életnek. Ő azokat az éveket tiszta 
nyereségnek tekinti. Az ő fia keres, 
a tanító úr meg alig győzi pénzzel a 
taníttatást.

Hát igaz, hogy a napszámosi pá
lyára lépett gyermek pénzt visz haza, 
a cselédnek szegődtetett fiú kap most 
évente 200—300 koronát; a tanítás 
meg sokba kerül. De nézzünk bele 
a két gyermek jövendőjébe. Ne csak 
azt vegyük, hogy milyen az arány 
most, vagy két év múlva. Vizsgáljuk 
meg, milyen viszonyok között lesz
nek husz-harminc, vagy negyven év 
után. A kiképzetlen napszámosnak 
megfizetik a testi erejét. Az orvosnak 
megfizetik a tudományát. Az ötven 
éves napszámos örül, ha annyit ke
reshet, amennyiből családjával megél, 
mert hiszen testi ereje egyre gyen
gül. Az ötven éves orvosnak lehet 
tízezer, vagy akár százezer korona 
évi jövedelme, mert a tudománya 
nem fogyott el. A napszámos tizen
két éves korától ötven éves koráig 
megkeresett 38 év alatt ha sokat 
mondunk harmincezer koronát, az 
orvos huszonhat éves korától ötven 
éves koráig, 24 év alatt, ha keveset 
mondunk nyolcvanezer koronát. A 
különbség ötvenezer korona. Azt nem 
is véve tekintetbe, hogy mennyivel 
más életmódot folytat a két ember. 
Mit ért tehát a korai kereset ? Tiszta 
veszteség volt. Nagy könnyelműség 
és tékozlás az, ha egy tál lencséért, 
a korai kereset kedvéért gyermeke
inket mint kiképzetlen napszámoso
kat, cselédeket kilökjük az életbe, 
eladjuk érte jövendő örökségüket.

Nemcsak az illető egyénnek vesz
teség a korai kereset és a tudatlan
ság, hanem az egész nemzet is ká
rát vallja. Mennyi panaszt hallunk a 
cselédekre ! Mint kell szégyenkeznünk, 
hogy a magyar föld csak félannyit 
terem, mint a német I Hogyan bá
muljuk a németek óriási iparát, ke

reskedelmét, szervezettségét I De hát, 
felebarátom, mit várhatsz az olyan 
cselédtől, aki az ökrök között neve
lődik fel, az olyan gazdától, aki írni, 
számolni, olvasni alig tud, az olyan 
országtól, melynek zöme tizenkét éves 
korában hátat fordít minden iskolá
nak, tanulásnak, haladásnak? Ame
rikában velem egy házban lakott egy 
magyar vasúti munkás és egy ma
gyar asztalos. A vasúti munkás napi 
keresete a mi pénzünk szerint volt 
hét korona ötven fillér, az asztalosé 
tizenöt-husz korona. Az asztalos szülei 
nem sajnáltak a gyermeküktől négy 
évi inaskodást és ime, mennyivel 
jobban élt, mennyivel jobban ruház
hatta, nevelhette családját, mint a 
kiképzetlen munkás 1

Sajnos, a háború rengeteg ember
áldozattal jár. A béke idejében is 
hiányozni fog azoknak az ereje, akik 
vagy hősi halált haltak a hon védel
mében, vagy mint munkaképtelenek 
kerülnek haza. A népek versenye, a 
megélhetés küzdelme a háború után 
talán még nehezebb és elkeseredettebb 
lesz, mint a háború előtt volt. A 
versengő küzdelemben csak úgy áll
hatunk meg, ha minden erőnket 
kihasználva dolgozunk. Gyermeke
inknek és nemzetünknek okosan 
felfogott érdeke, jövője egyaránt azt 
kívánják tőlünk, hogy ne a korai 
pénzkeresetben leljük örömünket, 
hanem a minél alaposabb képzett
ségben. Nem az az idő veszett el, 
amit a gyermek a könyv mellett, 
vagy az iskolában tölt; elveszett, 
eltékozolt idő az, amit az éretlen 
gyermekek az eke mellett, vagy az 
istállóban töltenek.

Mosószékkel megmentett 
huszárbecsület.

Elbeszélés Irta: Fábián Imre.
Ott az erdős Bakony aljában van 

az a kis falu, amelyet a térkép raj
zolók elfeledtek feljegyezni a térképre. 
Lakosa nem sok van, erdeje annál 
több, de még eddig csak a debreceni 
Nagyerdő lett ismeretes az emberek 
előtt. A Bakonyban legfeljebb a szent- 
gáli erdőt emlegetik, mintha bizony az 
különb volna, mint a többi bakonyi 
erdő. De ne gondolják a térkép raj
zolók, hogy evvel a feledékenységgel 
nagy boszut állottak a (bakonyi fal
vakon. A jó bornak különben sem 
kellett sohasem cégér.

Egy nevezetessége mégis volt ennek 
a bakonyi falunak : a kovácsmühelye. 
Kovácsműhely szintén van minden

faluban, de olyat messze földön nem 
ismernek, mint Bakonyháton van. 
Ahány tyukász csak járja a veszprémi 
országutat, ott mind megpatkoltatott, 
nyáron kerekére mind sínyet huzatott, 
mert olyan patkót Patkó Sándor lo
vára sem vertek, mint amilyet felver 
a bakonyháti kovács. Meg nem tá
gul többet az a keréksiny, amit ott 
felhúznak, az csak elvásni tud. Nem 
is csuda. Itt úgy húzzák fel a ke- 
réksinyet, hogy azt kész öröm látni 
és hallgatni. Mert lehet ám azt látni 
is, hallgatni is. Mikor izzóvá tüzesült ( 
a vas, kiveszik hirtelen a kohóból a 
a szikrázó sinyet, három izmos em
bernek arcát világítja meg a nagy 
üllő körül az izzó vastömeg.

T íz kilós kalapácsot szorít kettőnek 
a marka s egy kisebbet vesz kezébe 
a gazda.

Nagykalapács Mihály, a gazda ve
zeti szóval, majd kicsi kalapácsával 
a nótát. Mert nóta terem ott a súlyos 
kalapácsütések alatt, amelynek halla
tára a szárazságtól recsegő kerekek 
maguktól fordulnak be a kovácsműhely 
elé. Addig, addig szólnak a kalapácsok, 
vitatkozik a kiskalapács a nagyobbak- 
kal, felelget az üllő tompa zuhanással 
a nagyoknak, incselkedik csicseregve 
a kicsivel, melyet a gazda emelget, 
hogy elszakadásig összeforrott a ha
talmas vaspánt.

Hát faszenet, ki tud olyat égetni 
a Bakonyban, vagy akár Nagy Ma
gyarországban, mint Nagykalapács 
Mihály ? Az igazi szénégetést megta
nulni még most is hozzájárnak messze 
földről a kovácslegények. Mert jó ko
vácsnak a szénégetést kell érteni. 
Mert igazi jó kovács finom munkát 
nem készít kőszén tűz mellett, ha
nem a sajátégette faszén tüze mellett.

Ennyi nevezetesség már magában 
véve is elég volna, hogy Nagykala- 
pács Mihály műhelyét a többi mű
helytől megkülönböztesse. A főneve
zetessége a műhelynek mégis a gazda 
személye volt. í

Nemcsak azért, mert öles termet 
volt, hanem főképen azért, mert ki- j 
szolgált huszár volt őkegyelme, va
lóságos kiszolgált huszárt Kiszolgált 
huszár is van rajta kívül több is a 
vidéken,« de olyan már kevés van, 
aki végigküzdötte az egész boszniai 
hadjáratot, abban a legvéresebb csa
tákat. ő  már rátermett a magyar 
huszár életre, amint szokta mondani, 
mert apja, mint huszár küzdötte vé- j 
gig az olasz háborút, öregapja pedig 
ugyancsak, mint huszár a szabadság- 
harcot. Tehát harmadik huszár tagja 
volt a famíliának.
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Hogy amellett nemcsak a neve 
volt huszár, hanem a lelke is, meg
látszott szavaiból. Csudás dolgokat 
tudott elbeszélni életéből, mint ugra
tott lovával nagy szakadékok felett, 
mint patkóba meg ezredese fekete 
paripáját, amely hibás patkolás kö
vetkeztében megsántult. Még most is 
sajnálja, hogy elköltötte azt a ropo
gós tiz forintos bankót, amit ezrede
sétől jutalmul kapott. Hogyan vág
ták ők a bosnyákot, mint a répát, 
olyan verekedést nem látott a világ 1 
Egy vágya volt, hogy mégegyszer 
háború lenne, mert ő még szeretné 
fiataloknak megmutatni, milyen volt 
az a régi vérbeli huszár.

Elbeszélése közben sziporkázott 
kalapácsa alatt az izzó vas. Az elbe
szélés vége télé azonban mindig el- 
komorodott. Látszott, hogy nagy bá
nat kínozza lelkét az emlékezés ha
tása alatt. Ilyen huszárságra termett 
famíliának illik, hogy minden nem
zedékéből legyen legalább egy huszár. 
Volt is nem egy, hanem három fia 
Nagykalapács Mihály uramnak, de 
mi haszna, ha az apai tekintet há
rom közül egyet se tartott alkalmas
nak arra, hogy a família huszár be
csületét képviselje a hadseregben.

Nagy volt emiatt szivének bánata. 
A dicsőséges múlt után minden di
csőség nélkül való jövendőt láttak 
elkomorult szemei. Mert ne higyje 
ám azt senki, hogy a bakonyháti 
kovácsmühely régi hírét megtarthatja, 
ha nem kiszolgált huszár veri fel a 
pompás patkót s pengeti sarkantyú- 
pengést utánozva kiskalapácsával a 
hatalmas üllőt. Csak legalább háború 
ne legyen addig, míg ő életben ma
radj ne kelljen a szégyent látnia, hogy 
a magyar huszárság most egyszer 
Nagykalapács huszár nélkül megy az 
ellenség ellen. Ezt ő nem birná el
viselni.

De még nagyobb lenne öröme, 
ha addig jönne az ellenség, mig ő 
maga birja a nagykalapácsot, mert 
addig bírja a kardot is és addig ő 
maga megmenti a íamilia becsületét. 
Az első pillanatban beállana önkényt 
a régi regimentbe. Nem is kételkedik, 
hogy örömmel fogadná el régi ezre
dese, mert hiszen bizonyos, hogy az 
áll még most is az ezredében, ha

azóta generális nem lett. Hogyan 
megülné még ő a huszárlovat, hogyan 
megülte ő azt annak idején. Kipirult 
akkor arca, mikor ismét első lóra 
üléséről beszélt, hogy felszökött a 
nyeregbe — bár azelőtt lovon sohase 
ült, — hogy kapitánya azt modotta: 
az Isten is lóra teremtette.

Ekkor olyasmi történt, amilyenre 
nem emlékezik a bakonyháti műhely. 
A mühelyajtóban játszó gyerekek 
közül egyik: Gonosz Pista, kinek 
apja együtt szolgált a majszterral, 
azt kiáltotta be : mosószékről mászott 
fel a majszter ur, mert máskép nem 
tudott feljutni a nyeregbe. Persze egy 
pillanat alatt eltűnt a rossz csont 
azután. De a baj akkor már megtör
tént. Megállóit Nagykalapács Mihály 
kezében a csicseregve beszélő kis 
kalapács munka közben, helyette dol
gozott melle hatalmasan fújva a le
vegőt, homlokának erei kidagadtak. 
Fogjátok megl hadd zúzom össze 
a cudart! Ennyit tudott mondani, 
azután csend lett, szédült, hetekig 
nem mehetett a műhelybe.

Ezután már csak egy óhaja volt, 
hogy igazi háború törne ki, legalább 
olyan, mint a boszniai. Nem is lehet, 
hogy ne legyen, mert a világ úgy 
tele van hazug gonosz emberekkel, 
hogy elkel az Isten ítélet.

Sokáig beszéltek az esetről, ne
vettek rajta itt-ott, de azután el is 
feledték, csak akkor jutott mindenki
nek eszébe a történet, mikor kitört 
a háború. Gondolták, ez épen Nagy
kalapács Mihály kedvére jön, szük
ség lesz itt derék huszárgyerekekre I

Minden házból mentek a fiák, apák, 
csak Nagykalapács Mihály ék házától 
nem kért a hadsereg. Két fiának lúd
talpa van, egynek meg görbe lába. 
Más talán nem is ' bánta volna, ha 
fiai otthon maradhatnak, de ezt Nagy
kalapács Mihályról feltenni se lehe
tett. Várták hát, hogy egyik napon 
felkerekedik ő maga és berukkol. De 
csak otthon maradt, pengette kis ka
lapácsával a régi üllőt.

Ekkor történt a második hallatlan 
eset a bakonyháti műhely táján. Go
nosz Pista azt hiresztelte a faluban, 
hogy Nagykalapács Mihályék mosó- 
székjének eltörött a lába, amiről a 
gazda felülhetne a lóra! így mondta.

Tény az, hogy Nagykalapács Mihály 
nem ment el huszárnak.

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Óh Uram! hadd szálljon az én kö

nyörgésem a te színed elé; tégy 
bölccsé engem a te ígéreted szerint. 
Jusson elődbe az én imádságom; a te be
széded szerint szabadíts meg engem. 
Ajkaim dicséretet zengenek, mert meg
tanítasz a te rendeléseidre. Nyelvem 
a te beszédedről énekel, mert minden 
parancsolatod igaz. Legyen segítsé
gemre a te kezed, mert a te határo
zataidat választottam! Uram! vágyód
tam a te szabaditásod után és a te 
törvényed nékem gyönyörűségem. Él
jen az én lelkem, hogy dicsérjen té
ged és a te ítéleteid segítsenek raj
tam! Tévelygek, mint valami elveszett 
juh: keresd meg a te szolgádat; mert 
a te parancsolataidat nem felejtet
tem el!

119. zsolt, 169—176.

Ama nemes harcot én megharcol
tam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam. Végezetre eltétetett 
nékem az igazság koronája, melyet 
megád nekem az Úr ama napon, amaz 
igaz Bíró; nem csak nékem pedig, 
hanem mindeneknek is, kik várandják 
amaz ö dicsőséges eljövetelét.

2. Thimotheus 4, 7—8.

Legyetek pedig valóban megtartói 
az igének és ne legyetek csak hallga
tói, hogy megcsaljátok magatokat. Mert 
aki csak hallgatója az igének és nem 
cselekedője: az olyan hasonlatosaz em
berhez, ki megtekinti az ö természet 
szerint való ábrázatját a tükörben. Mert 
megtekintette ő magát, és elment, és 
azonnal elfelejtkezett róla minémü 
volt. De az, a ki bétekinténd a sza
badságnak tökéletes törvényébe, és 
megmaradánd abban, mivelhogy nem 
feledékeny hallgató, hanem a csele
kedetnek követője, az boldog lészen 
az ő cselekedetében.

Jakab lev. 1, 22—25,

Énekeljetek az Urnák uj éneket; 
énekelj az Urnák te egész föld. Éne
keljetek az Urnák, áldjátok az ö nevét, 
hirdessétek napról napra az ö sza- 
baditását. Beszéljétek a népek között

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- 
taUanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
fordnljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

HANGYA
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér

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

(Saját székházában.) 79
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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az ö dicsőségét, minden nemzet kö
zött, az ö csodadolgait; Mert nagy 
az Úr és igen dicséretes, tiszteletre 
méltó minden Isten felett. Mert a 
nemzeteknek minden Istene bálvány, 
az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség 
és fenség van előtte; tisztesség és 
méltóság az ö szent helyén. Adjatok 
az Urnák népeknek nemzetségei: ad
jatok az Urnák dicsőséget és tisztes
séget.

96. zsolt, 1—7.

Ezeket pedig mikor hallotta volna 
egy azok közül, a kik ö vele együtt 
ülnek vala, monda néki: Boldog az 
a ki ejéndik kenyeret az Isten or
szágában.

Lukács ev. 14, 15.

A  kender.
Mossó : „Térjünk vissza
a természetes élethez.*
Rousseau.

E cim alatt nem valami szép el
beszélést, nem is valami szakszerű 
értekezést óhajtanék a mi kedves 
„Harangszónk“ érdemes olvasóival 
közölni, mert azokhoz nekem tehet
ségem, ismereteim nincsenek, hanem 
csak némi reminiscenciákat, régi em
lékezéseket, melyek már csaknem 
félszázad előtt a kenderre vonatkozó
lag Ielkembe vésődtek s abban kitö
rölhetetlenül mind e mai napig meg
maradtak és megmaradnak mind 
halálomig.

A fönti szép szavakat pedig azért 
vettem a nagy bölcsész-költőtől jeli
géül, mert szerény nézetem szerint 
az élet természetes vonatkozású té
nyezőinek alig lehet fontosabb vonat
kozású része, mint a kender, annak 
termelése, sokféle, mondhatnám száz 
féle produkciója. Alig vétettünk anyagi 
érdekeink ellen többet, nagyobbat, 
mint midőn már több mint háromti
zed évek óta — a kendertermeléssel 
s annak további megmunkálásával 
nagyrészben, legtöbben felhagytunk. 
Ezt érezzük most e szörnyű háborús 
világban családi, társadalmi és nem
zeti életünk körül. Felhagytunk pedig 
a kendertermeléssel azon félszeg 
okoskodással, hogy a gyárak készít
ményei azt sokkal olcsóbban és szeb
ben pótolják; szebben, olcsóbban, de 
kérdem : mennyi ideig tartónak ? míg 
a gyári készítmény alig pár évig, 
addig a házi vászon 50, sőt több 
esztendőkig is eltartott s eltart. Hol 
van itt a kettőnek egyenértéke ? Hogy 
pedig a szépség versenyén melyik 
fél lenne a nyertes, azt az érdemes

olvasó bölcs belátására és Ízlésére 
bízom, de majd későbbi, következő 
számú fejtegetéseimben — termé
szetesen, ha a nagytiszteletü szer
kesztő úr kedves lapjában helyet 
enged — a házi vászon előnyére 
bebizonyítani is igyekezem. Mind 
ezek után pedig hangsúlyozva ismé
telem : Térjünk vissza a természetes 
élethez! vagy legalább a kenderter
meléshez s annak házilag való fel
dolgozásához. Ez lenne a leghaszno
sabb oly sokszor, oly sokfelől sürgetett 
háziipar.

Most pedig kezdem a föntebb Ígért 
emlékezéseimet, melyeket a régi 
időben nyertem s melyek talán 
alkalmasak lesznek az olvasók közül 
egyiket-másikat arra bírni, hogy ha 
talán abban hagyta a kendertermelést, 
megkezdje és azután szorgalmasan 
folytassa azt. Aki ezt miveli, jól te
szi, igen nagy hasznot szerez vele 
magának, családjának, talán még 
unokáinak is.

Vannak emlékezéseim a többek 
között a kendermagvetésről.

Az én áldott emlékű jó édes apám
nak — ki földmives volt — a szom
széd községben lakott egy urodalmi 
erdész jó barátja, ki igy május hó 
dereka táján mindig átlátogatott hozzá 
s szívélyes köszöntések után igy 
szólt: „Barátom, közeledik Orbán
napja, ha a felséges Úr Isten egy 
szép meleg esőt ád, adjon is, azonnal 
jöjjön és elvessük a kendermagot,“ 
Tehát az Orbán nap körüli idő a 
kendermagvetásnek ideje, kivált ha 
arra a talaj jól előkészítve van és 
az időjárás alkalmas. Hajdan várta, 
kérte is ezt a jóságos Égtől az egész 
falu népe, készült a nagy munkára, 
mint valamely boldog, örvendetes 
ünnepre. Ha az Isten a várva-várt, 
kérve-kért alkalmatosságot megadta, 
akkor egy szép reggelen felkerekedett 
az egész falu népe, a ház gazdájától, 
asszonyától mind a gyermekseregig. 
A gazda ekéjével mégegyszer meg
forgatta a már előzőleg kétizben, 
késő ősszel és kora tavasszal meg
szántott földet. Ezután a gondos gaz
daasszony által egész éven át össze
gyűjtött baromfitrágya lett a földre 
elszórva, hogy mi célból, talán nem 
kell mondani, fogasboronával bele
keverve, igy jött a tulajdonképeni 
magvetés, melyet tüskeborona takart 
az áldott jó földbe. A bőkészletü 
magból még jutott is maradt is, jutott 
télen az olajütőbe és az éhező kis 
madaraknak, a vetés után pedig 
maradt az apró baromfiaknak, melyet 
azok oly igen szeretnek s attól gyor

san és szépen nevelkednek. A vetés 
megvan, a magvető várja a meleget 
a világosság Atyjától, kéri az esőt 
attól, ki azt adja mind az igazaknak, 
mind a hamisaknak földjére. De hol 
van ma a mag a magvetéshez? Bi
zony oly ritka az, mint a fehér holló, 
olyan drága mint a sáfrány. Talán 
egy keveset szerezhetnénk már az 
idényre, én is úgy tettem, rakjuk 
azt krumpli kukorica földek körül 
fészkekbe, jövőre már lesz annyi 
magunk, hogy vethessünk.

Most pedig első emlékeimet a ken
derről bezárom azon Ígérettel, hogy 
ha az Isten megtart, segít s kedves 
szerkesztő úr megengedi:, érdemes 
olvasóit elkalauzolom lélekben a ken
der vonatkozásával Vas- Veszprém- 
Zala- és Somogymegyéken keresztül. 
Isten segítsen, hogy visszatérjünk a 
természetes élethez.

Uzsali.

A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Negyedik fejezet.
Kísértés.

Folyt. 11.

Abban állapodtak meg, hogy más
nap a déli vonattal utazik. Csinálnak 
egy jó estét, nem baj, ha mindjárt 
görbe este lesz is belőle. Egy kissé 
még húzódozott. Úgy intézkedett, 
hogy holnap már tanit. Az éjféli 
vonattal éppen jókor érkezik haza. 
Futó mosolygás röppen át arcán.

— Tudod az egyik tanítványom 
Nyiresvölgyről velem akar hazagya
logolni. Mindennap egyedül teszi meg 
a hosszú utat, hát most boldogan 
várja, hogy tanítójával mehessen. 
Mikor befut a vonat, már ott áll az 
apjával a sinpár mellett. Mégis csak 
ma kellene elindulni.

— Kár volna, hiszen az esti együtt- 
lét ér legtöbbet 1 Ki tudja: mikor 
jövünk megint össze? — veti közbe 
a jogász.

Kissé gondolkodik, azután bizony
talan hangon kérdezi: — hát a kö
telesség ?

Érzi, hogy tartozik saját magának 
ezzel a kérdéssel. Csorbát szenvedne 
a becsülete, ha a délutáni történtek 
után, se szó, se beszéd, egyszerűen 
az első biztatásra maradna. Mikor 
barátja nem felel azonnal, megismétli 
a kérdést: — hát a kötelesség ? . . .

— A te eseted mégis más, mint 
az enyém. Én igazán nem mulaszt
hatom el a jegyzőkönyv felvételére 
kijelölt órát, de te minden nehézség
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nélkül itt maradhatsz. Azért nem dűl 
fel az ország kultúrája I . . .  A gyere
kek ujjongva ordítanak egy strófát, 
azután boldogan hazamennek. Te 
pedig két szabad délutánon berende
led őket s pótolod az elmulasztottat. 
Ennyi az egész. Na öreg, mit gon
dolsz ?. . .

Még egy kissé húzódott, azután 
kimondta azt, amit titokban már ré
gen elhatározott.

— Jól van, maradok.
— Ez már derék I Meglátod milyen 

jó órákat töltünk együtt. Megjön a ren
des asztaltársaságom is, legalább meg
ismered azokat is. Jóravaló fiú mind !

így volt a határozat: holnap és 
nem ma 1

Vacsora után együtt maradt a tár
saság. Csupa fiatal ember. Pattogott 
az éle, sziporkázott a jókedv. A 
pohárban gyöngyözött a jó magyar 
bor s mintha a magyar föld minden 
tüzét egyesítené magában, piros ró
zsákat rajzolt az emberek arcára.

Egy oldal asztalnál előkerült a 
kártya. Rövid ideig hangos marad 
a mulatozva beszélgetők asztala, de 
azután lassankint elfogy az emberek 
száma. A kártyázok mögé húzódnak 
s érdeklődve figyelik a kártya járását. 
Eleinte kicsinyben megy a játék, 
azután egyszerre magas tétek röp- 
dösnek. Az arcok pirulnak, avagy 
sápadnak, amint a szerencse napja 
verőfényesen süt, avagy felhők mögé 
húzódik. Elcsöndesedik a szó, ma
gáról a játékról is csak ritkán beszél
nek. Valami különös idegzsibbasztó 
csöndesség fekszik a dohányfüstös 
szobára, a lelkeket rabságba fogja a 
várakozás érzése.

A vendéglős belép a szobába s 
halkan valamit mond az orvosnak, 
az egyik játszónak. A kártya már ki 
van osztva, de az orvos feláll.

— Bocsánat 1 Egy pillanatot sem 
késhetem. Ki veszi át a kártyámat ?

Senkise mozdul. A pincér már a 
felsőkabátját tartja s a többi játszó 
elrendezte kártyáját.

— Na urak, ki veszi át?
Sárosy László arcát pirosra festi

egy vérhullám. Keze'megrándul, amint 
a kártya után nyúl s hangja kissé 
idegenül csendül.

— Majd én átveszem.
Tömböly Pista hirtelen a szájához

kapja kezét.
— Ne bántsd, Laci. Játszanak a 

doktor nélkül, vagy egyáltalán nem 
játszanak, az §,em olyan nagy sze
rencsétlenség 1

De egyszerre három oldalról csap 
rá a szó.

— Ugyan mit gyámkodsz fölötte ? 
Van neki magához való esze!

— Hát inkább átveszem én, — 
mondja Tömböly Pista s feláll.

Sárosy Lászlót bosszantja a dolog. 
Rándít egyet a vállán s kurtán mondja:

— Kezemben a kártya. Ki az első ?
Eleinte kedvez a szerencse. Jó

kártya jár, de meg tud is játszani. 
Óvatos, csak ritkán vág be merészen. 
Olyan igazi játékos, ki nemcsak a 
kártyát nézi, hanem kikémleli játszó
társainak különös sajátosságait is. A 
pénz szépen halmozódik. De azután 
egyszerre megfordul a szerencse. 
Akármit próbál, minden bukással 
végződik. Talán még a kártya is 
meg van babonázva, sohase üt be 
az, amit vár. Sárosy Lászlót is utoléri 
a kártyázok állandó végzete. Merész
séggel akarja pótolni a szerencsét. 
Lassanként elfogy az asztalról a pénz. 
Tömböly Pista vállára teszi a kezét.

— Na most visszaadtad a pénzü
ket. Gyere, beszélgessünk még egy 
kicsit, hiszen nemsokára indul a vo
natod.

Máskor talán meghatotta volna ez 
a baráti gondoskodás, most kellemet
lennek érezte. Miért avatkozik az ő 
dolgába ? Miért félti, mit törődik vele ? 
Miért akarja elutaztatni, holott abban 
állapodtak meg, hogy csak holnap 
indul ?

— Egyszerre, — mondja kurtán 
s kivesz a pénztárcájából néhány 
bankót.

Folyó a patakot, szélesen höm
pölygő folyam a sebes vizű folyót, 
mérhetetlen viztömegü tenger a fo
lyamokat szívja magába. Kis pénz is 
a nagy pénz tengerébe ömlik, s Sá
rosy Lászlő egyszerre csak azt veszi 
észre, hogy, az üres posztóhoz ütő- 
dik ujja. Még volt egy bankó a tár
cájában, de visszahúzta kezét a ka- 
bátzsebjétől. Ment tovább a játék s 
papirosdarab helyettesítette a pénzt. 
Izzó volt a hangulat, a szerencse 
hol jobbra, hol balra szegődött, de 
Sárosy Lászlót következetesen elke
rülte. Minden idegszála remeg, térde 
összeverődik, de arca nyugodt, leg
feljebb sápadtság letörli róla a piros 
szint.

Egyszerre feláll. Hangja darabos 
és rekedt, maga is olyan idegennek 
hallja, mintha nem is ő beszélne.

Bocsánatot kérek, nekem indulnom 
kell. Kérem, számítsuk hamar össze 
a különbözeiét, az összeget majd 
elküldöm Pistának.

Kétszáznyolcvan forint volt a tarto
zás. Elbúcsúztak. Tömböly Pista ma
rasztalja, de látszik rajt, hogy szeretne

mielőbb kikerülni abból az átkozott 
helyiségből. De alig tud lépést tartani 
Sárosy val.

— Ne siess, Laci! Csak nem 
mégy el ? Gyere a lakásomra, ott 
megbeszéljük !. ..

Mintha nem is hallaná, rohan előre.
— Ne rohanj, már úgyis lekésed 

a vonatot, — kiáltja utána.
— El kell érnem I Isten veled, Pista!
Mikor a saroknál befordult s maga

előtt látta a vasúthoz vezető egyenes 
útat, el kezdett szaladni. Süvített a 
szél, verte a hideg eső. Néha meg
botlott, elcsúszott az ismeretlen kö
vezeten, kalapját lesodorta egy hirte
len szélroham. Meg sem állt, csak 
rohant tovább. Valami különös látása 
volt. Úgy érezte, hogy az anyját 
látja, amint asztalra borulva zokog, 
meg a Kovácsék Ferkóját, amint ap
jával együtt mozdulatlanul áll a síne
ken s biztosra várja a tanítót. Mellébe 
retteneteset szúrt a fájdalom, szive 
őrülten kalapált. Rászorította kezét s 
tovább rohant. Már hallja a mozdony 
egyforma, szakgatott töffögését, egy
szerre ajtók csapódnak, kalauz sipok 
sípolnak, azután egy éles fütty, a 
vonat elindul. Éppen a vasúti átjá
rónál szalad s beleütődik a festékje 
hagyott sorompóba. Balról óriási, 
tüzes szemeivel rémesen világit s 
lomha lassúsággal kígyózik a vonat. 
Lassítva megy, mert görbén hajol a 
pálya. Amint a sorompóhoz érkezik, 
óvatosan előre lép, megfogja az egyik 
kocsi karvasát s ügyesen felugrik.

— Azért is hazaérkezem!.. mondja
magába. Örül az anyjának, a vasúti 
őrnek, a Kovács Ferkónak az iskolá
nak s csak néha-néha szorul el a 
torka s szívét valami különös érzés 
borzongatja. F olytatjuk .

Levelek a harctérről.
Az alább közölt két érdekes levél 

közül az elsőt az uraiuj falui, a má
sodikat a kétyi lelkész kapta a harc
térről.

Orosz harotéről.

Nagytiszteletü Úr!
Bocsánatot kérek ha netalán meg

bántanám, de én- nagyon szeretném 
ha tudtára adhatnám Nagytiszteletü 
urnák azon lelki megemlékezését, hogy 
nem feledte ki elméjéből a harctéren 
szenvedő katonák számára a Krisztus 
urunk haláláról és feltámadásáról 
szóló szent igék, vagyis a nagy pén
teki és húsvéti üzenet kis könyvecs
két elküldetni hazulról.
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Mert a nagypénteki gyásznap s a 
húsvéti diadal ünnep megint a harc
téren köszönt ránk. Béke idején ilyen
kor tavaszi szellő szárnyán szállt hoz
zánk az imádságra hívogató harang
szó, ünneplőbe öltöztünk, lelkünket is 
hozzá készítettük, úgy ültünk a meg
szokott pad helén. Azután felemeltük 
az énekes könyveinket s boldogan 
zengtük a megszokott régi szent éne
ket.

És most pedig a lövészárokban 
hogyan szenteljünk ünnepet. Amikor 
a templom boltive helyett a végtelen 
ég kékje és a szűk fedezék gerendá- 
zata borul ránk és a békességet hozó 
harangszó helyet ágyú bömböl s szent 
ihletés fehér szárnyrebbenése helyett 
pusztítva sivit a gránát és mégis van 
ünnep a harcmezőn is, mert azt 
mondja egyik próféta könyve, hogy 
Isten halkan, csöndesen aláhajol. Va
lahol ketten vagy hárman összegyűl
tök az én nevemben, ott vagyok én 
is, módja Krisztus. Nagytiszteletü ur 
mi is igy szenteltük meg keresztyén 
egyházunk nagy szent ünnepeit. Új
ból köszönetét nyilvánítok Nagytisz
teletü urnák azon emlékéért és mara
dok nagytiszteletü urnák alázatos hive

Bognár János
népfölkelő tizedes 

Zsédeny.
*

Kelt 1916 március 5-én
Északkeleti harctéren.

Igen tisztelt tisztelendő Úri 
Február 10-én irt kártyáját 16-án 

kaptam meg, épen az nap, amikor 
elindultunk arra a sötét szomorú ve
szélyes útra, ki a harctérre, a hol 
már sok szegény bajtársaink sírjaikat 
és hősi halált találtak. A sors tehát 
úgy hozta, s a mi szent kötelessé
günk drága Hazánkért s a szent Bé
kéért nekünk is részt kell venni, a 
mit legjobb akarattal s a jó Isten 
segítségével bátran s híven kifogunk 
vívni s küzdeni, addig, mig a jó Isten 
azt a nagy szent szót, az Állj-t nem 
fogja vezényelni. Isten minket úgy 
segéljen ! Amen 1 továbbá minden jót 
és jó egészséget kívánok igen tisztelt 
tisztelendő ur, úgy mint egész család
jának is, és szívélyesen üdvözli tisz
telettel

Glökner Henrik.

Paulovits őrmester orosz hadifog
ságból, ezúton kéri rokonait és isme
rőseit, legyenek szívesek tudósítani, 
mert 3 hónap óta nem kapott tudó
sítást. Cime: Ernst Paulovits k. u. k. 
Feldwebel, Kriegsgefangener Astra
chan, Russland. l —3

Tanítók árváiért!
Nincsen szükségesebb és indokol

tabb jótékonyság, mint mikor azokkal 
teszünk jót, kik legkevesebb gvámolitó 
nélkül, legtehetetlenebbül állják az 
élet zivatarát. Az árvákkal szemben 
teljesített felebaráti szeretet mindig 
igazi istentisztelet. „Valamit eggyel 
cselekesztek az én kicsinyeim közül, 
én velem cselekszitek,“ mondja a 
Krisztus. Kétszeresen érezzük ezt a 
kötelességet a hősi halált halt tanítók 
árváival szemben. Nemcsak azért, 
mert édesapjuk a mi egyházunk erő
sítésére, a mi gyermekeink nevelésére 
áldozta munkaerejét, nemcsak azért, 
mert vérhullása, hősi halála is a mi 
nemzeti védelmünk szolgálatában tör
tént, hanem mert a legelhagyottabban 
állnak előttünk s a legjobban rászo
rulnak az emberbaráti jótékonyság 
segítésére. A csekély özvegyi nyugdíj 
és neveltetési járulék nem biztosít
hatja szegény árvák részére mindazt, 
amit tőlük a társadalom megkíván. 
A gazdálkodó, iparos, kereskedő mind
mind megtalálhatja a változott viszo
nyokhoz szükséges alkalmazkodását, 
a drágasághoz megfelelően alakul 
bevétele is, ha pedig a családfenntartó 
elhal, a gyermek jövendőjének 'biz
tosítására megmarad a földbirtok, a 
műhely, a kereskedés, — de mi 
marad azoknak az árváknak, kiknek 
apja vagyon nélkül, papirosra Írott 
diplomával __ biztosította gyermekei 
nevelését ? És mi vár azokra az özve
gyekre és árvákra, kik a mostani nehéz 
időben csekély nyugdíjból kénytelenek 
megélni ? Biztosíthatja-e az a kis nyug
díj az életfenntartást ? Biztosíthatja-e 
a gyermekek nevelését, jövendőjét ?

Az irás szavával mondjuk: tegye
tek jót mindenekkel, kiváltképpen a 
mi hitünk cselédeivel.

A múlt héten érkezett adományok
ban is sok gyönyörűségünk tellett. 
Megtalálják olvasóink a vönöczki 
konfirmandus növendékek gyűjtését. 
Ártatlan gyermekszívek áldozata. A 
kegyelem oltárától a szeretet oltárá
hoz léptek s Isten élt szivükben. 
Maradjon velük azután is a szent 
Isten kegyelmei

Múlt héten a következő adományok 
érkeztek:
Vönöczki konfirmandusok . . 26-20 K
Szűcs György Sárszentlőrincz . 10-— K
özv. Halden, Berzsenyi I. Keszthely 6"— „
Bödecs Károly Nagylengyel . . 1'40 „
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : .........................  724292 K
Mostani gyűjtésünk . 43~60 K
Eddig befolyt . . . 7283 52 K

Pünkösdi üzenet.
Tavaszi pompájában áll a termé

szet s lombos fákkal, vadvirágos 
mezőkkel várja pünkösd ünnepét. 
Ismét szomorú ünnepünk lesz. Kedve
seink távol harcmezőkön, száz halál, 
ezer veszedelem között s mi itthoniak, 
megritkult sorokban mondjuk a szent 
éneket. Mégis, a mi ünnepünkbe bele- 
kondul az ünnepi harangszó, elme
hetünk a templomba, letérdelhetünk 
az Úr oltárának zsámolyára. De váj
jon milyen ünnepük lesz a mi fegy
verben álló testvéreinknek ?

Tegyünk meg mindent, hogy az 
ő ünnepükben is meglegyen az erőt 
adó isteni kegyelem. Vigasztalásra, 
erősítésre, bátorításra van szükségük. 
Isten szent igéje adja meg mindezt 
a legteljesebben. Küldjük el ezt a 
táborba, kórházakba s tegyük lehe
tővé, hogy templom nélkül is minden 
testvérünk istentiszteletet tarthasson 
önmagának.

Még nagyon sok megrendelőre 
lenne szükségünk, hogy a magunk 
elé tűzött célt elérhessük. Kérjük 
olvasóinkat, a gyülekezeteket, nőegy
leteket: vegyék ezt az ügyet pártfo
gásukba s vigyék diadalra.

A Pünkösdi lélek c. füzet ára dara
bonként 8 fillér, 50 példány 3 kor.

. 70 fill., 100 példány 7 korona.
A múlt héten a következő meg

rendelések: érkeztek:
Saját rendelkezésre:
Ev. nőegylet Bük 200; Leik. hiv. Tokaj, 

Leik. hiv. Várpalota 100—100; Leik. hiv. 
Sárvár 50; Leik. hiv. Zalagalsa 25; Egyed 
Tini Nemeshany, Lengyel Lídia Pórládony 
2—2 példány.

Szabad rendelkezésre:
Egyed Tini Nemeshany, Schaden Gusztivné 
Rábaszenttamás 100—100; Ev. nőegylet Bor- 
gáta, Egyed Elekné Nemeshany, Németh 
András Obégtornya 50—50 példány.

Pénzadomány:
Vidos Józsefné Kemenesmihályfa 10-50 K, 

Molnár Sándorné Sobor 10 K, Erőss Józsefné 
Zákány 2'40 K, Lengyel Lídia Pórládony 2 
K, Kiss Józsefné Borgáta, ifj. Tima Józsefné 
Borgáta, Kiss Irén Ed ve, Verrasztó Sándor 
Kemenesmagasi 1—1 K, Grécsi Kálmánná 

*Pankasz 60 1.

Ki tud  róla?
E r d é l y i  J ó z s e f ,  veszprémi 

népfelk. 1/31. hadtápzászlóalj 3 szá
zadbeli tizedes (tábori postája 9 volt), 
1915 november 8. óta nem adott élet
jelt magáról; a szerbiai harcokban 
— valószínűleg a Mucsány-hegy tá
ján — eltűnt. Aki valamit tud róla, 
szíveskedjék értesíteni Erdélyi József- 
nét Kisbaráthegy, u. p. Nagybarát- 
talu, Győr vm. 1—2
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A világháború eseményei.
A lefolyt hét eseményeinek közép

pontjában Itália áll, a hitszegő, a 
nagyralátó, a telhetetlen és tehetetlen 
Itália. Nem elégelte meg azt a leckét, 
amit a megelőző héten kapott. Többet 
kivánt, kapott többet is. Most már 
aztán ünnepelhet 1 Megülheti teljes 
díszben hűtlenségének, hadbavomilá- 
sának, fiaszkóinak, első évfordulóját. 
Most álljon a nagyralátó Salandra 
az óvatos Giolitti elé és értesse meg 
vele, hogy Itália akkor cselekedett 
leghelyesebben s legtisztességesebben, 
amidőn a barátságot nekünk felmondta 
s ellenünk hadbavonult I Giolitti bizo
nyára azt mondja majd r á : „Lasciate 
ogni speranza!“

Olasz harctér.
Május 15-én a fényes győzelmek

nek egész sorozata indult meg az 
olasz harctéren, ami igen jól illik 
Grey és Poincaré oktalan fenyege- 
tődzéséhez. A heves küzdelem kiter
jedt a harctér minden vonalára, s a 
támadásnak már az első napján vi
téz katonáink behatoltak az olasz 
hadállásokba s hetvennégy tisztet és 
mintegy háromezer főnyi legénységet 
foglyul ejtettek. Eddig a mi csapa
taink főképpen védekeztek. Most úgy 
látszik, elérkezett a leghevesebb tá
madások ideje. Erős volt a küzdelem 
a Doberdó-fensikon, San Martinó vi
dékén, a görci hídfőnél, Plávánál, a 
tolmeini szakaszon és Tirol déli részén, 
ahol vitéz csapataink elfoglalták Ro- 
veretotól délre az ellenség hadállásait. 
Győzelmeink hatása alatt kérdi a 
Popolo d’ Italia, vájjon nem jobb lett 
volna-e a múlt évben harc nélkül 
fogadni el Magyarország és Ausztria 
ajánlatát. Másnap a mieink a Folga- 
ria-fensikon elfoglalták az olasz állá
sokat az 1346 méter magas Soglio 
d’ Aspiotól az 1705 m. magas Dug- 
na-Tortát, Rovereto és Serravallc 
között. A foglyok felnövekedett száma, 
mely e második napon elérte a 6200-at, 
valamint a nagymennyiségű zsákmány 
eléggé mutatja, hogy az olasz csa
patok nem jubilálni, hanem mene
külni akarnak. Az olasz arcvonal 
ezen a területen megroppant. A tá
madás harmadik napján újabb 900 
foglyot ejtettünk. A zsákmány 35 
gépfegyverre és 30 ágyúra emelke
dett. Csapataink elfoglalták a Monte 
Maggis határhegyet, áthaladtak a Lain 
völgyén és megszállották az 1334
m. magas Costa Bella-csucsot. Az 
olaszok harmadnap vissza akarták 
foglalni a Dugno-Tortát, de minden

támadásuk kudarccal végződött. Époly 
sikertelen volt az ellenség kísérlete 
a tenger mellékén, Monfalconétól 
délre, ahol elvesztett állásaikat akarta 
visszaszerezni.

Május 19 én Károly Ferenc József 
királyi herceg csapataival az egész 
vonalon visszanyomta az ellenséget 
s két fontos védőmüvet, a Campo 
Mólót és a Torarot elfoglalta. Az 
egyik 1855, a másik 1809 méter 
magas s nagy sztrategiai fontossággal 
bírnak. Csapataink teljes sikerrel 
nyomultak előre úgy az Astico- és 
Lain-völgyben, mint a Lain-völgy és 
a Vallarsa között egészen a 2114 
m. magas Col Santo-ig. Hős kato
náink fényes sikerrel küzdötték le a 
meredek lejtők akadályait s diadallal 
űzték maguk előtt az ellenséget.

Másnap a Col Santo csapataink 
kezébe került. Tőle a határ már csak 
hét kilométernyire van. A közelben 
levő csúcsokról futva menekült az 
ellenség. Azonkívül csapataink elfog
lalták a Monte Melignonet, a vele 
kapcsolatban levő Monte Campo-Mo- 
lont és az azokat összekötő s meg
erősített kaszárnyával védett Véna
szorost.

A támadás kezdete óta, jegyzi meg 
a hivatalos jelentés, csapataink 257 
tisztet, több mint 12.900 főnnyi le
génységet fogtak el és 107 ágyút, 
ezek között 12 darab 28 centiméteres 
tarackot és 68 géppuskát zsákmá
nyoltunk.

Ma már olasz földön harcol a trón
örökösünk hadserege huszonöt kilo
méternyire a lombard síkságtól. Hol
napután talán eszükbe jut a taliánok- 
nak, hogy ünnepelni is kellene.

Nyugati harctér.
A Maas balpartján, az Esnes alatt 

a németek május 17-én megvertek 
egy visszavonuló francia csapatot s 
a vele együtt harcoló afrikai hadosz
tályt. Másnap a küzdelem hevesebbé 
vált. A németek az Esnes irányában 
visszaszorították a vegyes szinü ellen
séget s lövőárkaiból kiverték.

Egyéb hírek.
Svédországban attól tartanak, hogy 

Oroszország ellenük használja fel a 
sztratégiai fontosságú Aland-szigete
ket. E tárgyban a svéd országgyűlé
sen kérdést intéztek Wallenberg kül
ügyminiszterhez. A miniszter meg
nyugtató választ adott. — Madridi 
magánjelentés szerint a pápa és Alfonz 
király között egyrészről, a pápa és 
Wilson között másrészről tárgyalások 
folynak a béke létrehozatalára. E

törekvések főcélja mindenekelőtt fegy
verszünet létesítése, amely alatt a 
tárgyalásokat meglehetne kezdeni. 
Alfonz király meg van győződve 
arról, hogy a fegyverszünet létreho
zatala bizonyára a békét eredményezné, 
mert a hadviselő felek egyikének 
sem volna lehetséges a háborút újra 
kezdeni. — Milánónak, valamint sok 
más olasz városnak, mint Rómának 
és Génuának szocialista-szakszerveze
tei a hadüzenet évfordulóján egész 
Olaszországban utcai tüntetést akarnak 
rendezni a háború ellen.

Legújabb.
Olaszországban óriási eredménnyel 

folynak a harcok, a foglyok száma 
több mint 28 ezer.

A H aran gszó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 241 kor. 28 fül.

Egyed Géza az albániai harctérről 2 K, Ha
lász István Sopron 1*40 K, Pataky Károly 
Taksonyfalva, Tiraa Józsefné Borgáta, Kiss 
Irén ed ve, Döbröntey Ferencné Kemenesma- 
gasi, Balics Istvánná Ménfő 1 — 1 K, Nagy 
Gábor Sopronnémeti 40 f.

Összesen: 250 08 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
özv. Haldon, Berzsenyi Irma Keszthely 4 K, 
Egyed Géza az albániai harctérről 2 K.

Beteg katonák részére befolyt: Dezső
Margitka Zalaszentiván 1'20 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Dezső Károlyné Zalaszentiván 2 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

Olvassátok a bibliát.
Május 28. vasárnap, Jak. 1, 22—27.

, 29. hétfő, 119. Zsolt. 1 — 16.
, 30. kedd, 2. Tim. 3, 10-17.
,  31. szerda, Máthé 28, 16 — 20.

Junius 1. csüt., Luk. 24, 50—53.
„ 2. péntek, 110 Zsolt.
, 3. szombat, Máthé 6, 5—13.

Vasmegye Czelldömölk vidéki ke
resztyén földbirtokosné, közép korú 
egészséges, erőteljes főző cselédet 
keres lehetőleg ágostai evangélikus 
vallásut, vele jöhetne egy kis leánya 
5—6 éves is. Fő feltétel: jól tudjon 
kenyeret sütni, jó tésztát gyúrni, a 
többit megtanulhatja, baromfival jól 
tudjon elbánni. Disznó etetésnél es- 
gédkeznie kell, van még egy cseléd 
leány mellette. Ajánlkozás zárt levél
ben a „Harangszó“ szerkesztőségéhez 
küldendő, az ajánlattevőnek majd 
megjelölöm az időt és a helyet, ahol 
értekezhetünk, esetleg a vasúti uta
zási költséget megtérítem. 1—2
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A z eg y h á z  k öréb ő l
j- Kiss János. | Mély raegilletődéssel je

gyezzük gyaszkeretbe ezt a nevet s igaz lelki 
szomorúsággal jelentjük olvasóinknak, hogy 
Kiss János szombathelyi lelkész május 22-én, 
63 éves korában befejezte földi pályafutását. 
Régebb idő óta betegeskedett, mig végre az 
utolsó hetek nehéz fájdalmak ostromába állí
tották. Megnyugvással s istenfélelemmel hor
dozta keresztjét s zárta örök álomra szemeit. 
Kiss János kiváló képességű, munkálkodásban 
fáradhatatlan tagja volt evang. egyházunknak. 
A szerény keretek közt munkálkodó szombat- 
helyi gyülekezetét kiváló helyre, első gyüle
kezeteink sorába emelte. Kiváló érdemei elis
meréséül néhány évvel ezelőtt a dunántúli 
egyházkerület gyámintézeti szettébe ültették. 
Ennek az állásénak is díszt és tekintélyt adott 
egyenes jellemével és munkás tehetségével. 
Koporsóját óriási nagy gyülekezet kisérte el 
utolsó útjára. Özvegyén kívül, három gyer
meke és rokonsága gyászolják. Áldott legyen 
a nemes lelkű férfi emlékezete 1 Virrasszon 
sírja felett a kegyelet 1 Vigasztalja gyászoló 
kedveseit az Úr kegyelme 1

Szeretetházra. Lapunk egyik számában 
közöltük a kemenesaljai egyházmegyéből a 
Szeretetházra befolyt gyűjtések eredményeit. 
Kiegészítésképpen közöljük, hogy Grunner 
Károly felügyelő a zalai szórványban erre a 
célra 135 koronát gyűjtött. Isten áldása nyu
godjék meg az adakozókon, az adományokon 
s a buzgó felügyelőn 1

Gyászrovat. Kedves, tisztelt nevet olva
sunk gyászkeretbe foglalva. Özv. Brunner Já- 
nosné, néhai Brunner János soproni esperes
lelkész özvegye, Kolbenheyer volt soproni 
lelkész leánya, élete 66-ik évében, hosszas 
szenvedés után, május 13-án Sopronban el
hunyt. Az általános tisztelettel körülvett urinő 
koporsóját mély gyásszal vették körül gyer
mekei, rokonai s tisztelőinek nagy köre. Áldott 
legyen emlékezete 1

Elviszik a harangokat. Az állam és az 
egyházi hatóság megkeresésére gyülekezeteink 
siettek a honvédelem céljaira felajánlani ha
rangjaikat. A felajánlott harangokat a közel 
napokban veszi át a hatóság s az átadásról 
jegyzőkönyvet vesznek fel. A harangért kilo- 
grammonkint 4 koronát fizet az állam. Akár
milyen kedves legyén előttünk harangunk, 
szívesen, lelkesedéssel adjuk oda hazánk és 
nemzetünk védelmére.

Halálozás. Sevela János pozsonyi theol. 
akad. III. évfolyambeli hallgató, katonai beteg- 
ápoló, vállalt kötességének samaritánusi hű
séggel szolgálva, pályájához illő keresztyén 
béketűréssel viselt hosszas sinylődés után 
1916. május hó 17-én hajnali egy órakor 
porsátorát levetve e bujdosás völgyéből meny- 
nyei Atyjához költözött. Porrészét május hó 
19-én kisérték nyugalomra. Béke poraira, ál
dás emlékén 1

Egyleti élet A „Protestáns ifjak egylete“ 
Szentgotthárdon az elmúlt vasárnap a tanítók 
özvegyei és árvái javára felolvasó összejöve
telt tartott, mely alkalommal a helyi lelkész

imádsága és irásmagyarázata után Salber 
Károly kereskedő tanonc Az itthon maradt 
ifjak körelességei címen tanulságos felolvasást 
tartott. Hetiinger Rezső kereskedő tanonc 
pedig Sántha Károly Testvérem javáért (446. 
sz.) cimü megható énekét adta elő.

Az összejövetel a tanítók özvegyei és árvái 
javára 10T8 K-t eredményezett.

A magyarhoni evang. egyetemes egy
ház a 4. hadikölcsönre 208.600 koronát 
jegyzett.

Itthonról.
A miniszterelnök Szerbiában. Gróf 

Tisza István miniszterelnök Sabácban látoga
tást tett. A határon gróf Salis-Sevis, katonai 
főkormányzó fogadta, Sábáéból Valjevóba 
ment és egy egész napot ott töltött.

A hadifoglyokkal való bánásmód. 
Károly svéd herceg és a német, osztrák, dán, 
magyar, orosz és svájci Vörös-kereszt képvi
selői jegyzőkönyvet Írtak alá, amelyben vég
legesen megállapították az 1915. novemberé
ben Stocholmban tartott értekezlet határozatait 
a külömböző fogolytáborokban lévő hadifog
lyokkal való bánásmód tekintetében.

Egy nagy pozsonyi malom égése. A 
Ludwig Gottfried-féle gőzmalom a raktárépü
let és a kazánház kivételével leégett. A kárt 
egy millió koronára becsülik.

Magyar hivatalos nyelv a Macsvában. 
Szerbiában a magyar nyelv használatát rövi
desen a hivatalokba is bevezetik. Sőt a Macs
vában a magyar nyelv lesz a hivatalos nyelv.

A burgonya árát. Az 1915-ik évi ter
mésből származó burgonya árát 11 koroná
ban, a többi burgonya árát 9 koronában 
maximálta a kormány.

A cséplőgépkezelők és fűtők fölmen
tése. A gabonának és más szemes termények 
kicsépléséhez fűződő igen fontos közgazda- 
sági és katonai érdekek megóvása céljából a 
honvédelmi miniszter a hadügyminiszterrel 
egyetértőén intézkedett, hogy a mögöttes or
szágokban katonai, illetően népfölkelői szol
gálatot teljesítő, valamint hadicélu szolgála
tokra igénybe vett hivatásos, vagyis gyakor
latilag képzett gőz- és motor-cséplőgépkezelők 
és fűtők va'amint azok a gőz- és motor- 
cséplőgéptulajdonosok, akik saját gépüket van
nak hivatva kezelni, 1916. évi november 30-ig 
azonnal fölmentesseuek. A hagseregparancs- 
nokság intézkedése folytán a harctéri szolgá
latot teljesítő cséplőgépkezelőket és fűtőket is 
a lehetőséghez képest föl fogják menteni.

A fölmentésből csak a betegek és kórházi 
ápolás alatt állók, a vasutezred állományába 
tartozók, végül pedig műszaki csapatoknál és 
intézeteknél, valamint a hadicélokra dolgozó 
gyárakban vezető állásban levők vannak ki- 
zárrva. Minden más beosztású cséplőgépészek 
és fűtők, kik ebbeli minőségüket bizonyítvány
nyal vagy munkakönyvvel igazolják, ha tény
leg szolgálnak, a póttest (intézet)- parancs
nokság által, ha pedig még be nem vonultak 
a honvédséghez, illetve hadsereghez történt 
beosztásukhoz képest, az illetékes honvédkie- 
gészitó, illetően császári és királyi kiegészítő

kerületi parancsnokság- által fölmentetnek. Azok 
a cséplőgépkezelők és fűtők, akik még be 
nem vonultak és fölmentésüket kérték, föl
mentésüket polgári foglalkozásukban bevárhat
ják. Ugyancsak bevárhatják fölmentésüket azok 
a cséplőgépkezelők és fűtők is, akik mint 
mezőgazdasági gépészek meghatározott időre 
már fölmentettek és fölmentésüket a póttest
től ismét kérték. Ellenben azok, akik mező- 
gazdasági munkák végzésére csupán szabad
ságoltattak, póttestükhöz bevonulni tartoznak, 
de fölmentésüket a bemutatott iratok alapján 
a póttestparancsnok azonnal engedelmezni 
fogja. 'A fölmentést hivatalból engedelmezik. 
Kérvény benyújtására nincsen szükség.

A n a g y v ilá g b ó l.
Forradalmi hangulat Oroszországban.

Egy román lap Írja, hogy az oroszok, töme
gesen szöknek át Romániába. Beszélik, hogy 
az orosz alkalmatlanokat a frontról fehér cé
dulával hazabocsátották, most azonban vala
mennyit behívták. A lakosság körében, külö
nösen Moszkvában, nagy a forrongás. A la
kosság és a rendőrség között heves összeüt
közésekre került a sor, amelynek folyamán 
sokan meghaltak és megsebesültek. Moszkva 
utcáin véres borzalmak játszódtak le. A nép 
tüntet, nagy tömegekben vonul fel az utcákon 
és a háború befejezését követeli. Megállapít
ható, hogy az orosz nép a háború folytatása 
ellen van és hogy forradalom van kitörőben.

Élelmező-hivatal Németországban. 
Berlinben külön élelmező-hivatalt létesítenek, 
amely közvetlenül a birodalmi kancellárnak 
lesz alárendelve, egyidejűén két vezetője lesz: 
egy tábornok és egy polgári tisztviselő.

Japánország fémkészlete kimerült. 
Angol és Japan megbízottak utaztak Ausztrá
liába, hogy ottan fémeket vásároljanak a fegy
vergyártás számára, mert Japánország fém
készletét majdnem teljesen kimerítette.

Amerika-Mexikó és Japán-Amerika 
ellen. Az Egyesült Államok kormánya hir 
szerint ultimátumot küldött Mexikónak. Ame
rika és Japán között a viszony kiélesedett az 
amerikai bevándorlási törvény miatt. A was
hingtoni japán követet megbízták : tiltakozzék 
ai amerikai kormánynál a törvény ellen, amely 
szerintük Japán ellen irányult.

Nagy tűz egy francia hajógyárban. 
St. Tropezben egy ipari telepen nagy tűz 
ütött ki. Igen nagy készletek estek á tűznek 
martalékul. A tűz átterjedt a szomszédos ha
jógyárra, ahol három motorhajó elégett. Az 
anyagi kár igen nagy.

Korlátozzák a husforgalmat Berlin
ben. A berlini városi tanács elrendelte, hogy 
a vendéglősök húst csak husjegy ellenében 
kapjanak, még pedig csak egyötödét annak 
a mennyiségnek, amit március közepétől áp
rilis közepéig átlagban elhasználtak. Magán- 
személyekre nézve a behozatal javításáig he
tenként és fejenként egy font húst állapítottak 
meg, de a husjegyet egyelőre mellőzik. Drez
dában a hetenként és fejenkint való hús- és 
kolbász-mennyiséget csak fél fontban, tehát 
negyedkilóban állapították meg.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Ének.
Dallama : Jerlek hozzám, Krisztus mondja.

Föláldozád értem magad, 
Nyomodban üdvösség fakad, 
Hitem dicső királya!
Ha bánat kisér utamon,
A szív benned én Jézusom, 
Nyugodalmát feltalálja.

Isten küldött a földre le 
Téged, igazság fegyvere,
Hogy előttünk világolj.
Igéd vezérlő fénye legyen,
Bűn és szívsebző félelem 
Maradjon tőlünk távol!

Szent volt és tiszta életed, 
Megmérhetetlen szeretet 
Vitt gyötrelmes halálra. 
Megnyílt a sir, feltámadál, 
Atyád jobbján, mennyekbe vár 
A hűnek koronája.

Taníts, én drága Krisztusom, 
Veled haladni egy utón,

Reám bár fájdalom vár.
A föld kincsével hitethet, 
Drágább a te szereteted 
A földi jutalomnál.

Ha küzködöm kísértettel, 
Jézus, hozzád tekintek fel,
És béke száll szivembe.
A porba verhet csüggedés, 
Habár reményem éjbe vész, 
Példáddal fölemelsz Te!

K. S.
Kovács Sándor, Kis énekes könyv. 142

Ezt mondja az Úr.
Irta : Biró László.

Ezékiel 36. 24—26.

Valamikor régen, az ókori világ
ban élt egy sokat sanyargatott nép, 
mely annyi keserűséget látott évszá
zadokon keresztül, hogy a késő utó
kor méltán nevezhetné országát a si
ralmak, a szenvedések és megpró
báltatások országának. Izrael népe 
volt ez a sokat hányattatott nemzet, 
melynek történetét különösen ebben

a vérrel és könnyel telt világban oly 
jólesik olvasnunk a bibliának ótes- 
támentomi részéből. Már a régi ma
gyar költők is nagy szeretettel ha- 
sonlítgatták össze a mi történetünket 
Izrael népének történetével, mert 
azok a fájdalmak, amelyek felsírtak 
valaha a jeruzsálemi hegyek alján, 
— sokszor megismétlődtek már itt 
is a kúnhalmok országában, a délibáb 
és a futóhomok hazájában.

A zsidó nép a legválságosabb idők
ben sem csüggedett el, mert vérten
ger árja fölött, a könnyek örvényé
ben is mindig meghallotta az igazsá
gos Isten biztató szavait. Micsoda 
szomorú idők voltak azok, amikor
II. Nebukadnezár babilóniai király 
fogságba hurcolta Júda királyát a nép 
előkelőivel együtt. Gondoljuk csak el, 
milyen keserű lehetett annak a ke
nyérnek íze, amelyet a szomorú fog
ságban kellett elfogyasztani. A babi
lóniai vizek látása bizonysára eszükbe 
juttatta a hazai folyókat, hol a leg
első gyermekálmot álmodták, azokat 
a kedves és szelíd tájakat, ahol ezer- 
szerte szebben virit a szépámyékú 
mandragóra, meg a narancsvirág. 
Még az égnek felhői is sokkal mo-
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solygósabbak Jeruzsálem^ felett, mint 
az idegen országokban. Úgy libegnek 
tova az égen szelíd rajokban, mint 
az elérhetetlen fehér álmok.

Ám azért a zsidó nép nem csüg
gedt el mégsem. Nem, mert a lélek
nek szárnyait nem engedte letörni az 
Istentől ihletett prófétának Ezékielnek 
szava, aki a rabszolgaságban is hir
dette népének a szabadulás remény
ségét, az elkövetkezendő szebb, bol
dogabb időket. Mintha csak mi is, 
késő évezredeknek késő utódai hal
lanék a hangját, amint biztatja sokat 
szenvedett honfitársait, hogy ne fél
jenek, ne csüggedjenek, ne engedjék 
kialudni az égi tüzeket, ne hagyják 
elsorvadni a hitet, mert erős és ha
talmas a seregeknek Ura, s megfogja 
szabadítani őket a szolgaságból.

A lánglelkü próféta oda állott népe 
elé s hirdette nékik az eljövendő, szebb 
kornak a hajnalhasadását: „ Én fel
veszlek titeket a pogányok közül és 
egybegyüjtelek titeket minden földek
ről és behozlak titeket a ti földeitekre. 
És hintek tireátok tiszta vizet, — 
adok néktek új szivet és új lelket 
adok belétek, “ — Ezt mondja az Úr. 
És miben ígérte az Úr ezt az új szi
vet és új lelket. Senki másban, mint 
az Úr Jézus Krisztusban. A próféta 
átlátott a jövendőnek halvány ködén, 
lelke megsejtette azt az új kort, mely
nek dicsősége a Golgota keresztjére 
feszített Jézus Krisztus leend. És he
lyes is volt a próféta sejtése, mert 
bármit is mondjon a bűnös világ, a 
megholt reménynek, a szertefoszlott 
álmok nagy temetőjében feltámadást, 
új szivet, új lelket nem adhat senki 
más, csak egyedül a Jézus Krisztus!

óh, a babiloni fogságba hurcolt 
zsidók sorsához, mennyire hasonlíta
nak a mi nemzetünk történetének 
szomorú korszakai. Hiszen, ha mi 
nem is sirtunk szomorú fogságban a 
babiloni vizek mellett, mégis hányszor 
volt idő, amikor az aranykalászú búza 
termőhelyén vad, pogány, tatárnépek 
lovai száguldottak. Hányszor volt már 
idő, hogy nem volt az országban szív, 
mely ne vérzett volna a sebektől, 
nem volt kebel, mely ne sajgóit volna 
a fájdalomtól. És most is egy hatal
mas óriásnak hangját halljuk minde
nütt, a templomokban, az utcákon, 
a tereken. Ez a hatalmas óriás: a há
ború. Mi halljuk a hangját, nem bí
runk előle menekülni, az álomtalan 
éjszakákon, gyötrő álmok között, ki
mondhatatlan fájdalmakról, nagy szen
vedésekről, irtóztató pusztulásokról 
beszél minekünk.

És hányán, de hányán vannak a

mi fiaink és testvéreink közül is, akik 
most messze tőlünk, elszakadva az 
édes hazai földtől a Szarmata síkság
ban, vagy a Sárgatenger partján eszik 
a száműzetés keserű kenyerét. S mint 
egykor az idegenbe hurcolt zsidók, 
bizonyára ők is úgy keseregnek. 
A végtelen folyók látása bizonyára 
eszükbe juttatja a kanyargós szőke 
Tiszának a vizét, amelynek partján 
a végtelen búzatáblák között, most 
olyan szépen virít a pipacs meg a 
szarkaláb. Hej, ha ők most itthon le
hetnének ! Ha kint lehetnének az asz- 
szony mellett a mezőn, ahol a gyönge 
kezek tartják most az ekeszarvát.

De bár legyen szomorú is a sor
suk a mi testvéreinknek, bizonyára 
nem feledkeznek meg ők sem a min
denható erős Isten jóságáról, határ
talan nagy kegyelméről és bíznak ab
ban, hogy egykor még visszahelyezi 
őket a hazai földekre. Nem csügged
nek, bizonyára nem lankadnak. Bár 
irtanák velük az orosz erdők torony- 
magasságú szálfáit, vagy töressék ve
lük Mandzsúria sikár földjét, nem es
nek kétségbe.

Emlékezünk még rá, hogy a mo
narchia legnagyobb várában négy és 
félhónapi haláltánc, a nagy járványok 
nagy megpróbáltatásai, mind nem bír
tak abban a várban azzal, ami ma
gyar! Hiszen az ősöknek dicső em
lékei zománcozták meg minden da
cossággal az ő sziveiket. Velük volt 
nemzetünknek ezeresztendős nagy
sága, szenvedése és minden erénye. 
Izmaikat török-tatár acélozta, Dobó 
Istvánok, Zrínyiek, Kossuth gyújtot
tak máglyát a lelkűkben, őseiket 
Erzsébetek, Dobó Katicák hordozták 
méhükben. És be fog következni az 
az az idő, amikor az erők a végső 
küzdelemben összeroppannak s a hosz- 
szú évek óta érlelt gyümölcs majd 
ölünkbe hu’l.

Hogy meg fog akkor változni a 
világ arculatja. Ha minden embernek 
száz szive volna, az is kevés lesz 
majd befogadni a boldogságot. „És 
nem engedem, hogy többé halljad a 
pogányok gyalázatját, nem teszem 
többé árvákká a te nemzeteidet. “

Ezt mondja az Úr Isten!

Paulovits őrmester orosz hadifog
ságból, ezúton kéri rokonait és isme
rőseit, legyenek szivesek tudósitani, 
mert 3 hónap óta nem kapott tudó
sítást. Cime: Ernst Paulovits k. u. k. 
Feldwebel, Kriegsgefangener Astra
chan, Russland. 2—3

R bakter csizmája.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Bódis Istók, a dörgösi új biró, 
nagy hangon köszöntött be Csilinkó 
Dömötör városi csizmadia mester 
műhelyébe.

— Egészségére váljék májszter 
urnák az éccakai nyugodalom I Van-e 
valami remekbe készült csizmája ? 
Aranylakodalmamat tartom meg jövő 
héten a feleségemmel, tehát úgy 
dukál, hogy olyas ritka alkalmatos
ságra parádésan öltözzön fel az ember.

— Van, kedves barátom uram, 
van bizony olyan remek portékám, 
melynek nincs is párja a világon! A 
kínai császár számára csináltam, de 
ha már elcsapták a szegény ördögöt, 
oda adom kendnek. Ihol van ni a 
világ legszebb remekelése I — tartott 
Csilinkó úr egy pár durva lóbőr 
csizmát a Dörgös község érdemes 
birájának orra elé.

Bódis Istók csakúgy félszemmel 
sandított a csizmára s fejcsóválva 
mondta:

— Hej, barátom öcsém, ezt tán a 
dörgösi Császárnak, a mi falunk 
kódésának csinálta kend! .. . Aztég 
mi lenne az ára, ha az a kódés . 
Császár igémé érte íiz koronát!

A koldusnak ingyen adnám, de 
minthogy kend nem koldus és nem 
is császár, hát Isten neki, odaadom 
épen, hogy nem ingyen: száz koro
náért. A mai háborús bőrárak mellett 
nem is pénz száz korona az ilyen 
remek csizmáért.

Bódis Istók ijedtében le esett egy 
üres háromlábú csizmadia-székre.

— Tyü, a cifra fejkötőjét az án
gyomnak I nem tudom most én nem 
vagyok-e ébren, avagy a májszter 
úr beszél álmában 1. . .  Száz koro
náért árulni egy pár kódésnak való 
csizmát! Ki hallott még ilyen ször
nyűséget ? I

— Hát biz’ most sok szörnyűséget 
hall az ember. Oly szertelenül meg- ( 
drágult minden, hogy nem is tud a 
szegény ember megélni. Ámde az 
még érthető egy kicsit, hogy miért | 
drága a csizmabőr? Mert már akkor 
szörnyű ára van neki, mikor még a 
tehén viseli. Mint mondják, egy szép 
marháért két darab ezerest is adnak.

— Hásze igaz, ami igaz: én is 
nem sok híján ötezer koronát kaptam 
a múltkori vásáron az egyik pár 
hízott ökrömért. Dehát az mégis csak 
égbekiáltó dolog, hogy egypár csiz
máért ötven pengőt kelljen az em
bernek kiadni, mikor az ember előbb 
tiz-tizenkét pengőért is válogathatott
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bennük I. . .  Már most azt sem tu- 
V  dóm, mit csináljak? A községi éji 

bakterral úgy áll az egyezségünk, 
hogy kap évi flzeccségül húsz pengő 
forintot pénzben, és egypár uj csiz
mát, aminek az ára ép’ felét tette 
csak ki eddig a készpénz flzeccség- 
nek. Hát hogyan adhatna most ki a 
község többet, majdnem háromszor 
annyit, mint eddig?! Azt a bolond
ságot nem tesszük meg, kifizetjük 
inkább a Bindi baktert készpénzzel...

A csizmavételből tehát nem lett 
semmi sem. Bódis Istók, biró úr, 

' * Csilinkó májsztertől a Bodzafa-ven
déglőbe tért be egy kis vigasztalóra. 
Igaz, hogy drága a bor, még drágább 
a pecsenye, de hát Istók azt szokta 
mondani, hogy: „A cifra fejkötőjét 
a világnak, egyszer él az ember, 
oktondi tehát az, aki magától is saj
nálja a jótl Tyuhaj, igyunk rája!“

Pityókosan, félre billent kalappal 
késő este dudorászott be Istók biró 
a Dörgös-község falujába. Az udva
rán már várta a Bindi bakter.

— No, biró ur, mégse vette meg 
a csizmámat ?!

— Megvettem biz’, testvér, de 
képzeld el, milyen szerencsétlenség 
történt velem ? Botomra akasztva

* hoztam a vállamon a gyönyörűséges 
jó csizmádat s mikor a Rába-hid 
közepére értem, lekapta a förgeteg 
a botról, belesodorta a viz kellős 
közepébe. Tudja a kő, merre viszi 
már a viz a drága csizmát, az én 
pénzemet! Bizony elég siralmas ne
kem, hogy most a saját pénzemet 
kell kiadnom a csizmádra! Dejszen 
nem is veszek én többé senki szá
mára csizmát, hogy igy ráfizessek. 
Vedd meg Bindi csak magad a csiz
mádat, inkább nem sajnálok pár fo
rinttal többet adni, mint amennyibe 
eddig került a csizm ád... Tudod 
mit, testvér ? Tizenkét pengőt adtunk 
ki tavai a csizmádért, adok most ti
zenötöt. Ha már mindenkinek javít
ják a fizetését, javuljon a tied is.

* Olyant veszel rajta, amilyent akarsz, 
— mondta Istók ravaszul.

— Köszönöm, biró úí, a szivbéli jó
ságát ! Hát biz’ én is igyekeztem mindig 
böcsülettel szolgálni a falut, — hálál
kodott a jámbor Bindi, mit sem tud
ván a csizma nagy áremelkedéséről.

— Hát persze, no, az embernek 
csak van szive i s ! Gyere csak be a 
szobába, Bindi testvér! Kifizetlek 
azonnal, te pedig egy kis Írást adsz 
róla, tudod, a rend végett, mert ne
kem el kell számolnom a községgel 
s aztán azért is, hogy ne legyen 
többé senkinek keresete rajtam. . .

A szegény zsellér Bindi bakter 
boldogan köszöntött el, de félóra 
múlva annál kétségbeesettebben ron
tott be Bódis bíróhoz.

— Baj van! . . .  Hiába van ! Nem 
fogadhatom el a tizenöt pengőt a 
csizma árába, mert most mondta a 
komám-uram, hogy egy pár uj csiz
máért ötven pengőt is kell most fi
zetni ! Tessék a pénz, vissza adom I

Bódis Istóknak ép akkor huzta- 
vonta lábáról nagy nyögések közt, 
Jutka asszony, a felesége a megkér- 
gesedett kordovány csizmát. Dehát 
a csizma igen makacskodott, hogy 
nem válik meg gazdájától, miért is 
Istók szörnyen bosszankodott, a 
csizmára is, az asszonyra is, de még 
jobban Bindire.

— Nekem ne add azt a pénzt! 
Takarodj haza, Isten hírével, nincs 
több számadásom veled. Kifizettelek, 
te pedig írást adtál, hogy nincs többé 
semmi kereseted rajtam !

—- De csak nem kívánja, biró ur, 
az én káromat, pusztulásomat? — 
mondta Bindi rángatózó szempillával.

— Mit bánom én, akármit csinálsz! 
Elég gondom van magamnak is.

— Arra csak nem viszi kendet a 
lelke, hogy ilyen szegény beteges 
embert becsapjon, megkárosítson!

— Kuss, kódés fajzat! nincs többé 
semmi beszédem veled. El menj 
békességgel, mert meggyűlik velem 
a bajod. Nem én csaplak be, hanem 
te szeretnéd a községet megkárosítani, 
mikor úgyis nemaddig a község 
nyakára kerülsz kódésnak. . ,

— Haj, nincs.lelke kendnek, hogy 
igy megcsalja a szegény embert! 
Pedig tudhatná kend, hogy aki mást 
megcsal, az legjobban saját magát 
csalja meg. Mert előbb-utóbb tizszer- 
százszor annyit elvesz a jó Isten attól, 
aki amennyit ellop az embertársától, 
— mondta Bindi könnyes szemmel.

#

— Édes apám, keljen föl hamar! 
Baja van a Hetyke ökrünknek. Hozzá 
sem nyúl az abrakhoz s fel sem tu
dom kelteni! — rohant be Pista le
gényke (múlt héten sorozták be őt 
is katonának) kora reggel a szundi
káló apjához.

Bódis Istók úgy leugrott ijedtében 
az ágyról, hogy kissé meg is iramo
dott a jobb lába bokában. Sántikálva 
sietett ki az istállóba.

— Baj van. . .  nagy ba j! S aztán 
több is jöhet utána, mert az Isten 
százszorosán s többszörösen is elve
heti elveszi a tolvajtól és csalótól a 
lopottat! — mondogatta Istók magá
ban, mélységes megdöbbenéssel s 
lelki megindulással a beteg szép ál
latja mellett állva.

— Fogd be, fiam azonnal a lova
kat a kocsiszekérbe! Elhajtok a vá
rosba az állatorvosért, — szólt aztán 
megtörtén, alázatos hangon a Pista 
legényhez.

Egy óra múltán már a városi ut
cákon zörgött Bódis Istók szekere. 
S először is nem az állatorvos háza, 
hanem Csilinkó Dömötör csizmadia 
mester műhelye előtt áll meg.

— Aggyék csak elő újra, de rög
tön májszter ur egy pár csizmát! 
Nem bánom, ha ötven pengő lesz 
is az ára, de jobb legyen annál, mint 
amilyent tegnap mutatott. Jóravaló, 
böcsületes ember a bakterunk, tehát 
jó portékát érdemel. . .

A jó csizma előkerült s az alku 
is megtörtént. Másfél óra múlva már 
Dörgös irányában verte föl Bódis 
szekere az országúti port. Rajta ült 
az állatorvos is, de nem lett rá va
lami nagy szükség, mert a Hetyke 
javulóban volt s jóizüen ette már a 
jászolból az illatos szénát.

Tábori posta.
Kedves fiam,

amint leveledet olvastam, úgy érez
tem : reménytelen szürke időben vet
ted kezedbe a tollat s borongón fáj
dalmas hangulat verte hatalmába lel
kedet. Ahány sor, anyi kétely, ahány 
betű, annyi aggodalom. Mi lesz a csa
láddal, a gyenge asszonnyal, a neve
letlen gyermekekkel? Mi lesz a kis

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.) 80
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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gazdasággal, a holnapi kenyérrel ? 
Azt írod: lehet, hogy nem térhetek 
vissza, vagy féllábbal, nyomorékan 
jövök, vagy tapogatózva, bizonytalan 
léptekkel, örök éjszakában vándorolva. 
Nézd, édes fiam, egy szóval sem 
mondom, hogy mindez nem lehet. 
Nevetséges lenne azt gondolni, hogy 
a harctéren nem vagytok kitéve a 
halál veszedelmének. Azt is tudom, 
hogy minden háborúnak száz és száz 
nyomorékja és világtalanja van. Akár- 
menyit imádkoznak érted, könnyen 
meglehet, ez a sors vár rád és ránk. 
De mégis, mit gyötrőd magad ezek
kel a gondolatokkal? Nem vagy-e 
Isten kezében ? És ha nehéz erőfeszí
tések után még nehezebb megpróbál
tatások várnak rád, nem kell e azt is 
erős hittel, gyermeki engedelmességgel 
elhordoznod ? Légy erős, édes fiam, 
és ne rettegéssel, hanem bátorsággal 
tekints jövőd elé. Erről elég annyi. 
Hanem a többi kérdésedről külön 
kell szólanom, azokról tudniillik, me
lyek az itthoni állapotokra, családod, 
gyermekeid s az ő megélhetésükre 
vonatkoznak. Mikor ezen soraidat ol
vastam, a zsidók történetéből Abimé- 
lek harcai jutottak eszembe. Sikem 
ellen indult négy csapattal. Ellenfele, 
Gaál, figyelve nézett körül s monda: 
„ime, nép jő alá a hegyek tetejéről.“ 
Zebul pedig monda neki: „ a hegyek 
árnyékát nézed férfiaknak!“ Igen, 
igen, vigyázz, édes fiam, figyeld a 
hegyeket, melyekről életed, boldog
ságod ellenségei ereszkednek alá. 
Még egyszer ismétlem : vigyázz I Szó 
szerint is értsd : vigyázz az ellenségre. 
Természetesen nem gyávasággal, 
hátrahuzódással, alattomos bujkálás
sal, nem, ezt a te becsületes jellemed, 
bátor magyar természeted úgy sem 
fogadja be, hanem körültekintéssel, 
éber vigyázattal és életrevaló fürge
séggel vigyázz. Mindenki mondja: 
sokat tehetünk ez által életünk védel
mére. Hanem ha - ezt megteszed is, 
ne nézd a hegyek árnyékát ellenség
nek. Ne engedd, hogy rettegés ve
gyen lakást szivedben. A remegő 
szivünek a keze is remeg. A fátyolos 
lelkű tekintete is fátyol mögé húzódik. 
Aki az amúgy is nagy veszedelmeket 
képzelődéssel, rémlátással megnöveli 
s éjjel-nappal árnyék ellenségek ellen 
küzd, az elveszti hidegvérét, lelki 
nyugalmát, s ezekkel együtt bizony 
könnyen elveszíti életét is. Éppen azért, 
parancsolj magadra nyugalmat. Vi
gyázz önmagadra és ne aggságoskodj 
az itthoni dolgok miatt. Vesd bizo
dalmádat Istenbe és tartsd komoly 
valóságnak szent vallásunk ama taní

tását, hogy az özvegyek és árvák 
atyjához száll mindennapi imádsá
gunk, ki nem hagyja el a benne bí
zókat. Higyj az emberek jóságában 
is. Ne gondold, hogy az önzés min
den szeretetet eltemet. Ha itthon jár
nál s látnád, hogyan áll részvét, se
gítő irgalmasság az özvegyek, árvák 
mellé, hogyan dolgoznak szomszédok 
ismerősök a bevonultak földjén, ak
kor talán nem hadakoznál olyan 
kétségbeesetten a hiábavaló aggodal
mak ellen. Bizonyosak lehettek, édes 
fiam, abban, hogy állam, egyház, 
társadalom, minden és mindenki 
mindent-mindent elkövetnek s a jö
vőben is mindent el fognak követni, 
hogy a háború sebeit bekötözzék. A 
társadalom kemény ítélete sújt azokra, 
kik ebben a szent munkában nem 
akarnak részt venni. Isten áldjon 
édes fiam! Bucsuzásul újra azt mon
dom : bízzál az isteni kegyelemben, 
az emberi jóságban, s nem csalódsz 
meg! Isten kegyelmébe ajánl

szerető édesapád.

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Miért vagy olyan, mint a megri

asztott férfi; mint a vitéz, a ki nem 
tud segíteni? Hiszen te közöttünk 
vagy, Uram és mi a te nevedről ne
veztetünk ; ne hagyj tévedeznünk! Ezt 
mondja az Ur e népnek: Úgy szeret
tek ide-oda futkározni, lábaikat meg 
nem tartoztatták! Azért az Ur nem 
kedvelte őket. Most megemlékezik az 
ö bűnökről és vétkeikért megfenyiti 
őket.

Jeremiás, 14, 9—10.

Ti Istentől valók vagytok, fiacskáim, 
és meggyőztétek őket: mert hataljriasb 
a ki ti bennetek vagyon, hogynem a 
ki e világban vagyon.

I. János, 4, 4.

Sok baja van az igaznak, de vala
mennyiből kimenti az Ur. Megőrzi 
minden csontját, egy sem töretik meg 
azokból. A gonoszt gonoszság öli 
meg s meglakolnak, a kik gyűlölik az 
igazat. Az Ur kimenti az ö szolgája 
lelkét és senki meg nem lakói, a ki 
ö benne bízik.

34. zsoltár, 20—23.

Boldog ember az, a ki kisórtetet 
szenved; mert minekutánna megpró- 
báltatik, elveszi az életnek koronáját, 
melyet ígért az Ur az ötét szeretök-
H®*1, Jakab, 1, 12.

A haragra késedelmes bővelkedik 
értelemmel; a ki pedig elméjében hir-

telenkedő, bolondságot szerez az. A 
szelíd szív a testnek élete: az irigy
ség pedig a csontoknak rothadása. 
A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal 
illeti annak teremtöjét; az pedig tisz
teli, a ki könyörül a szükölködőn. 
Az ö nyavalyájába ejti magát az isten
telen ; az igaznak pedig halála idején 
is reménysége van.

Példabeszédek, 14, 29—32.

Boldogok a kiknek szivek tiszta: 
mert ők az Istent meglátják.

Máté ev. 5, 8.

Élet Volhiniában.
Irta : BŐjtÖS László tábori lelkész.

Orosz harctér, 1916. április 26-án.

Odahaza már márciusban ébrede
zett az alvó természet téli szender- 
géséből. Itt, a vérrel áztatott mocsa
rakban csak most látszik ébredés. 
Mintha azok a srapnell szilánkok, 
puska golyók, zakatoló repülőgépek 
bombái, amelyek a múlt év őszén 
oly gazdagon hullottak Volhinia om
lós talajára, annak belsejében lap
pangó életet is megölték volna sok 
derék katonánkkal együtt. Lassú az 
ébredés, de láthatók már előfutárjai. 
Szomszédházunk tetején két gólya 
hordja szorgalmasan a galyakat a 
mellettünk elterülő beláthatatlan me
zőségről s művészies fészket, édes 
otthont építenek maguknak. A me
leg éghajlat lakói, a nép lélek kedves 
költöző madarai megérkeztek. Meg
érkezésük pedig nekünk mindig ta
vaszról, enyhe napsugárról, zöldelő 
vetésről, erdő árnyában szerényen 
meghúzódó ibolyáról, kiskertünk ked
ves virágáról, májusi gyöngyvirágról 
beszéltek. Nem csoda, ha kellemes 
érzés hatotta át lelkünket, amikor 
üdvözöltek bennünket hangos kele
pelésükkel. A mezőség, melynek füve 
zöldelni, az erdő, melynek bokra, 
fája rügyezni kezd csak fokozza 
örömünket. Az erdő éneklő madarai, 
a fák ágait szelíden körülölelő nap
sugár, a lövészárkok, fedezékek nyir
kos falait szárító enyhe tavaszi szellő 
— mint a gyermek a boldog család
ban — hangulatot teremtenek min
denkiben. örül a tavasz jöttének az 
öreg, élemedett aggastyán, aki egész 
télen át felmelegedni nem tudott; a 
súlyos beteg, akit orvosa azzal biz
tatott, vigasztalt, hogy majd a ragyogó 
szép május visszaadja az elveszített 
drága kincset. A jó Isten adta tava
szi nap többet is ér sok drága pati
kánál I örül a tavasz jöttének a
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gyermek. Bezárul az iskola ajtaja s 
megkezdődik a zajos játék az országút 
porában, örül ennek ifjú és öreg, 
boldog-boldogtalan; még az is, ki
nek szerettére jeltelen sír domborul, 
akinek szíve fele csonkán-bénán ment 
haza dicső harcok után. Örül ennek 
mindenki, élő és élettelen lény, de 
tán senkisem oly mértékben, mint a 
harcoló katona.

Nem kell már előőrseinknek hóban 
hideg éjszakában lesni az ellenség 
mozdulatait. A fedezékek lőréseinél őrt 
álló katonáknak nem kell már a hideg
től összeveregetni lábaikat. Elhagyják 
lassankint a tél mosíohaságai ellen ol
talmat nyújtó raj vonal mögött meghú
zódó melegedő helyeket s a csirát 
fakasztó napsugárban emelkedett lélek 
kel írják rózsaszínű tábori lapjaikat, 
amelyekben tán még ők vigasztalják s 
kérik türelemre az otthon értük aggó
dókat. Ekként támad fel a természettel 
az erkölcsi élet is. Új erőt, új reményt, 
a réginél is erősebb bizodalmát érez 
lelkében mindegyikünk. Új évszak 
mindig újabb hitet, új gondolatokat 
kölcsönöz az övéitől oly hosszú ideig 
távollevő katonának. Hátha ez a ta
vasz teljesíti szíve forró vágyát, biza
kodó reménységét. Talán majd a 
nyár megérleli nemcsak a buzaka- 
lászt, hanem a békét is s elhozza 
meleg szelek szárnyán azt a napot, 
melyért oly sokat imádkozott. Ha 
ez sem, talán majd az ősz sárba ti
porja nemcsak a sárgult, megszáradt 
falevelet, hanem mindazt a zűrza
vart, kegyetlenséget, vérontást, meg
próbáltatást, amelyben neki oroszlán 
része volt.

Új élet pezsdül a katona lelkében, 
új élet a lövészárokkal barázdált, 
sokszoros védelmi vonalakkal meg
erősített, harci zajtól hangos terüle
ten is. Hadosztályunk ekéket, boro
nákat hozatott s mialatt legelői hon- 
védeink folyton erősebbé és erősebbé 
teszik állásaikat, aknákkal, drótaka
dályokkal, farkasvermekkel veszik kö
rül magukat s fegyverrel kezükben 
éberül vigyáznak, ezalatt mögöttük
5—6 kilométernyire ugyancsak hon
védek kezükben az ekeszarvával szán- 
tanak-vetnek, hogy az orosz föld is 
adjon kenyeret a magyarnak. Sok
szor elmentem e szántó-vető honvé
dek mellett, amikor az ezredek kato
náit felkerestem. A nótaszó persze el
maradhatatlan volt. Itt sem tagadja 
meg természetét ami jó magyar né
pünk. Nótaszó mellett túrja a laza 
orosz földet is örömmel, mintha a 
maga kis holdját készítené vetés alá. 
Képzeletem a pacsirtát is odavitte

fejük fölé, hogy a kép teljes legyen.
Az ezredek parancsnokságainál ve

teményes kertek tűnnek az érkező 
szemébe. Legtöbbje annyira gondo
zott, hogy büszkeségére válna a leg
jobb háziasszonynak is. Falunkban 
pedig, eltekintve attól az átalakítástól, 
amely a régi piszkos faluból újat, tisz
tát teremtett, iskolai oktatás folyik.

Katonai temetőnkben is az élet 
diadalmaskodott a halál felett, mint 
ott Nain városában. 300 lelket befo
gadó templom épült a holtak biro
dalmában. Husvétkor már hősi ha
lált halt katonáink sírjai között emel
kedő templomban keltek szárnyra az 
életigék.

Vannak napok, amikor ledől, meg
semmisül az a nagy távolság, amely 
a harcoló katonát az otthontól elvá
lasztja. Odahaza van, noha hallja a 
halált osztogató fegyverek moraját. 
Husvét vasárnap az esti órákban 
mentem a 31. ezred I. zászlóaljához, 
amely tartalékban van. Este volt, 
nagyon szép este. Az óriási erdő 
egyik helyén, tán éppen közepében 
a fenyőfák alatt foglaltunk helyet a 
zászlóalj tisztikarával a nyírfa asz
tal körül. Mellettünk egy sátor alatt 
volt a zászlóalj cigánybandája s 
húzta a szebbnél-szebb magyar nó
tákat. Az enyhe szellő elkapta ajka
inkról honvédeinknek annyira igaz, 
kedvenc nótáját:

„Vihar a levelet ide-oda fújja 
A szegény honvédnak szomorú a sorsa 
Ma még vidám élet, holnap örök álom 
Ne sajnáld a csókot tőlem gyönyörű virágom!“

Bakáink pedig táncra perdültek, 
kiki legjobb bajtársával. Elfeledték a 
kiállott próbákat, szenvedéseket. Tele 
volt szivük lelkesült örömmel. Mintha 
csak egy közeli hazatérés hangolta 
volna fel lelküket-lelkünket. Nem 
mindig sötét a kép a lövészárkok 
mellett se, az aggodalmakat, a szo
morú gondolatokat időnként felváltja 
a jókedv; a fegyverek hangjába be
levegyül időnként a békés napok 
boldog óráira emlékeztető muzsika. 
T íz órakor tértünk nyugovóra akkor 
este honvédeinkkel együtt. Az altató 
mesét a közelünkbe lévő taracküteg 
mondta el. Az oroszok az est beáll
tával megrongált állásaikon dolgoz
tak nagy szorgalommal, azokat za
varták meg tüzéreink. Másnap isten- 
tiszteletre gyűltünk össze. Leborul
tunk a Mindenható előtt, aki a zord 
tél után fakaszt virágos tavaszt; a 
borús, gondteljes napok mellé ad 
derülteket. Kivált pedig azért, hogy 
nagypéntek után husvétot, halál után 
életet adott.

A világháború szomorú nagypén
tekje után eljön a boldog viszontlá
tás husvétja, nemcsak azok számára, 
akik még harcban állanak s akik
nek életét a halálnak ezerféle neme 
környékezi, hanem azoknak is, akik 
életüket áldozták tel a haza oltárára. 
Elveszhetünk bármely pillanatban. 
Életünk Isten kezében van s annak 
fonalát akkor vágja el, amikor akarja. 
A halál félelmét elveszi az örök élet 
reménye : „A lélek é l : találkozunk!“ 

Fáradt kezeinket imára kulcsoljuk 
s bizakodó reménységgel az égre 
tekintünk onnan várva-kérve a vihar 
elmúltát.

A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Ötödik fejezet.

Bogozzák a hálót.
Folyt. 12.

A feje zúgott s úgy érezte, mintha 
száz trombita harsogna fülébe. Holtra 
fáradt a kora reggeli gyaloglástól s 
idegeit elzsibbasztotta az éjszakai vir
rasztás. Néha elfelejtette miről beszél, 
elhibázta a mondatfüzést s mintha nem 
is ülnének előtte a gyerekek, riadtan 
kimeredt az ablakon. De azért kitar
tott. Magának is tetszett, hogy elgyö
törve is rögtön bement az iskolába 
s belekapott a tanításba. Hiába, kö
telesség 1. . .  mondogatta.

Visszajön a gyerek, kit egyszerre 
reggel elküldött.

— Na, otthon találtad, eljön ?
— Azt mondta, tanító úr, egyszerre 

jön, csak éppen kabátot vesz magára.
Hála Isten, gondolja magában. Egé

szen jól indul a dolog. Ha a gond
nok tud pénzt adni, akkor semmi 
baj sem lesz. Elküldi Tömböly Pis
tának a tartozást s azután, azután . . .  
Eh, azután is majd csak lesz vala
hogyan I. . .  A fő az, hogy a pénzt 
megkapja.

Kopogtatnak s belép a gondnok. 
Sunyi alázatossággal hajlong s nagy 
pislogatás közt forgatja nagy kari- 
májú, zsíros kalapját. Félrevezeti az 
iskolaterem sarkába, úgyhogy a nagy 
fekete tábla szinte elfedi őket.

— Pénzre volna szükségem, gond
nok úr. Nem tudna a pénztárból elő
leget adni?

Válla közé húzza a fejét s rava
szul pislant a beszélőre, mint a kopó, 
mikor vadat szimatol. Egy ideig hal- 
gat, azután int a kezével.

— Pénz, pénz ? . . .  Mikor van a 
mi pénztárunkban pénz, tanító úr? 
Hiszen annak is örülni kell, ha pon
tos időre össze tudjuk szedni a já-
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randóságot, nemhogy még feleslegünk 
legyen ? Hanem.. . Talán. . .  Hát 
mennyire volna szüksége tanító ur?

Talán ez volt az első szégyenke
zése, de ki kellett mondania.

— Kétszáznyolcvan forint.
Az oláh elejti kezéből a kalapot, 

arca szörnyüködőre toreul.
— Kétszáznyolcvan forint ?... Uram 

Isten, lehetséges, kétszáznyolcvan 
forint ?. . .  Hát azután minek az a 
tenger sok pénz I. . .

Sárosy Lászlót elfutja a méreg.
— Ugyan ne jajgasson annyit I 

Éppen a maga orrára kötöm, hogy 
minek a pénz. Kell, hát kell! Az a 
kérdés: tud-e adni, vagy nem ?

Az oláh mérgesen felfortyan, de 
azután megint alázatos mosolygás alá 
rejti az érzelmét.

— Jó, jó, azért nem kell hara
gudni. Mit tehetek róla, hogy nincs 
pénz ?

— Hát szóval nincs 1. . .  Na jó, 
Isten áldja.

Az ajtónál visszafordul az oláh. 
Egy ideig áll, azután alázatos haj- 
longások közt visszasomfordál.

— Tanító úr, ha meg nem sértem, 
adok jó tanácsot.

— Na, mi az?
A gyerekek leteszik a tollat s hall

gatóznak. Sárosy László észreveszi, 
gyorsan kezébe veszi a könyvet.

— Keressétek fel az olvasókönyv
ből a 122. olvasmányt. Olvassátok 
mind együtt. Vigyázzatok.

A gyerekek olvasnak.
— A nagy vadak vadászata ren

desen igen nagy életveszedelemmel jár.
— Hát mit akar öreg ?
Az oláh zavartan forgatja kalapját, 

azután fojtott hangon súgja:
— Kétszáznyolcvan forint sok pénz, 

tenger sok pénz, tanító úr. Nem lehet 
minden bokorban találni. Hanem mon
dok valamit. Menjen a Grünhuthoz, 
annak van. Talán ad.

A tanító megütődve emeli fel fejét.
— A Grünhuthoz ?
A gyerekek elhallgatnak. A tanító 

rájuk kiált.
— Hát mért nem olvastok, haszon

talanok ?
Egy kis vincogás után újra felhar

sog az egyforma éneklő# olvasás:
Van a nemes vad vadászatának 

még egy módja, melyet szintén na
gyon sokfelé alkalmaznak. Vermet 
ásnak, abba erős hálót helyeznek, 
azután a tetejét befedik fagallyal, 
zöld lombbal, sőt rendesen valami 
kis állatot is oda kötnek csalétekül. 
Mikor azután a vad. . .

— Hogyan kérjek a Grünhuttól 
280 forintot? Éppen csak hogy is
merem I

— Na. pedig attól kérhet. Másnak 
is ad, mért ne adna tanító úrnak?

A fejét csóválja, de már erőtleneb
ből mondja a nemet.

Rákiált a gyerekekre.
— Elég lesz az olvasásból, sem

mit sem tudtok. Otthon szorgalmasan 
gyakoroljátok. Aki holnap nem tudja 
folyékonyan elolvasni, azt bezáratom. 
Értitek ?

A gondnok már az utca végén 
baktat. Óvatosan körülnéz, azután 
befordul Grünhuték boltjába. Mikor 
kijön, akkor is nyalogatja a bajszára 
csordult pálinkacseppet. Folytatjuk.

Pünkösdi üzenet.
Még két hét s elérkezik pünkösd 

szent ünnepe. Az érző, komolyan 
gondolkodó léleknek mindig fájdalmas 
az a gondolat, hogy szerettei távol 
vannak s nincs alkalma őket biztatni 
és bátorítani. Különösen fájdalmas 
ez a gondolat nagy ünnepek közeled
tekor, midőn a lélek fájóbban érzi az 
elszakitás gyötrelmét. Enyhítsük ezt 
a fájdalmat! Küldjük harctéren küzdő, 
kórházakban szenvedő testvéreinknek 
ünnepi üzenetet. Hadd érezzék, hogy 
ha a kötelesség elsodorta is őket, 
azért az itthoniak gondolnak rájuk s 
szeretetükben megőrzik őket.

A Pünkösdi lélek c. füzet ára dara
bonként 8 fillér, 50 példány 3 kor. 
70 flll., 100 példány 7 korona. ^

A múlt héten a következő meg
rendelések : érkeztek: •

Saját rendelkezésre:
Luther Társaság 1000 péld., Ev. leik. hiv. 

Nagyvázsony, Ev. nőegylet Nagysimonyi 
50—50; özv. Klein Józsefné Paks, Leik. hiv. 
Őrimagyarósd 30—30; Bobaiak 24; Balikó 
Lajos ev. leik, Kőszeg 11; Pomozy Lajos 
Budapest, Krajecz János Ujcsanálos 10—10; 
Varga Dénes ev. tan. Duka 8; Szabó Istvánná 
Kölesd 5 ; Kókai Lajos könyvkereskedése Bu
dapest 2; Esp. hiv. Répcelak, Rotfuchs Já- 
nosné Tokaj 1 — 1 példány.

Szabad rendelkezésre:
Özv. Mesterházy Ödönné Mesterháza 100; 

Leik. hiv. Őrimagyarósd 70; Rothfuchs Já- 
nosné Tokaj 50; Krajecs János Ujcsanálos 
40 példány.

Pénzadomány:
Bobaiak 14 K, Ev. egyházközség Kőszeg, 

Horváth Jánosné Duka 2—2 K, Bádogh I.-né 
Kőszeg, Fehér Elekné Ostfiasszonyfa, Tarján 
Margit Ostfiasszonyfa 1 — 1 K. özv. Kelemen 
Istvánná Ostffyasszonyfa 20 fillér.

Bobán a „Pünkösdi üzenet“-bői saját / 
használatukra a következők rendeltek: Őszi • 
Lajosné, Szabó Károlyné 2 2; Szelestey
Lászlóné 10; László Lídia, Bobay Ignátz, .

Csuka Jánosné, Baráth Józsefné, Somogyi Ji- 
nosné, Kovács Pálné, özv. Porkoláb Lajosné, 
Bokányi Jánosné, Baráth Lajosné, Móritz Má
ria 1 — 1 példányt.

Pénzadomány. Móritz Jenőné 1'60 K, 
László Gyula, Győrffy Károlyné, Szelestey 
Józsefné, özv. László Lajosné, Nagy Dénes 
1—1 K, Büki Ádámné 80 f, Szabó Károlyné, 
64 f, özv. Porkoláb Lajosné, Fülöp Sámuelné 
60—60 f, Györffy Gyula 48 f, László Lídia, 
Györffy Károly, Baráth Józsefné, Fürst Jenő, 
özv. Péter Károlyné, Ambrus Jánosné, Györffy 
Elekné 40—40 f, Bak István 20 f, Bobay Ig
nátz, Csuka Jánosné, Somogyi Jánosné. Ko
vács Pálné, özv. Bokányi Sándorné, Bokányi 
Jánosné, Móritz Mária, Baráth Lajosné 16—16 
fillér.

A világháború eseményei.
Morath porosz őrnagy, kiváló harc

téri tudósító, a prágai Vörös Kereszt
egyesület javára felolvasást tartott az 
általános hadi helyzetről. Sorra vette 
az ellenséges hatalmakat és hiteles 
adatokkal bizonyította, hogy azok 
ereje s hadügyi taktikája sokáig a 
harcot már nem bírja. Franciaország 
eddig három millió embert veszített. 
Verdun védelmére nyolcszázezret 
összpontosított. Elég sok. Több, mint 
a támadó németek száma. De míg 
ezek a tüzérség előtérbe állításával 
s a modern támadó eszközök felhasz
nálásával napról napra tért hódítanak, 
addig a francia sereg folytatva tavalyi 
yperni taktikáját s emberanyagát nem 
kiméivé, egyre-másra tért vészit. Az 
oroszok eddig ötmillió négyszázezer 
katonát vesztettek. Belőlük a támadó 
kedv már kihalt. Legszívesebben bé
két kötnének, de félnek tőle, mert 
eddig minden háború után lázadásban 
tört ki a hazabocsátott hadsereg. Az 
olaszok egy évig nap-nap után tá
madtak. Nem mentek semmire, sőt 
rosszabbul állanak, mint a háború 
első napján. Morath őrnagy kijelen
tette, hogy a történelemben példátlan 
az a vitézség, az a taktika s az az 
eredmény, amit a mi hadseregünk az 
olasz harc! éren felmutat. Most már 
az olaszok beláthatják, jegyzé meg 
Morath, hogy — enyhén szólva — 
tévedtek, amidőn határerőditéseiket 
megvivhatatlanoknak tartották.

Olasz harctér.
Déltirolban az olaszok mind lejebb 

és lejebb szorulnak. Vitéz seregünk 
győzelmesen haladt előre a lafrauni 
síkon s csakhamar eljutott a határig. 
Trónörökösünk hadteste már olasz 
földön kezdette meg heti munkáját 
s elfoglalta a Monte Torrn ena és a 
Monte Majo közé eső vonalat közel 
Arsierohoz, a lorabard síkság egyik
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kulcsához. Másnap Bürgen (Borgo) 
is megtisztult a hanyathomlok me
nekülő ellenségtől. Csapataink átlép
ték a határt, s hátrább szorították 
az ott felállított határvédő olasz se
reget. Vitéz hadseregünk a Sugana- 
völgytől északra elfoglalta a Burge- 
nig húzódó hegyhátat. A Val d’ Assá- 
tól nyugatra eső Campolongo páncélos 
erősség hatalmunkba került. Győzel
mes csapataink május 24-én már 
mélyen bent olasz földön törtek 
előre az Arsiero és Asiago vidékén 
levő ellenséges állások ellen. Tüzér
ségünkkel szemben, mondják az olasz 
lapok, az olasz katonák szinte tehe
tetlenek. A Lainz-völgyben rengeteg 
veszteség érte a vitézül harcoló alpi- 
niket. Katonáink bámulatos kitartás
sal, ügyességgel és bátorsággal győ
zik le a meredek hegyek, az uttalan 
utak nehézségeit és az elkeseredett 
ellenség mindenre kész védekezését. 
A háború szinterévé mindinkább az 
olasz föld lesz, bár Déltirolban a 
Valsugana megtisztítása is elég mun
kát ad vitéz csapatainknak. Itt két 
fontos csúcsot foglaltak el, a Civaront 
Burgentől délre és az Elter-csucsot. 
A gráci hadtest, mondja egyik jelen
tés, a szélvész gyorsaságával vívja 
ki győzelem után a győzelmet. Alig
hogy elfoglalt két tőpáncélvédőt Ar- 
sierótól északra, hatalmába kerítette 
az Assa-völgyön túl emelkedő hegy
hátat. Az ellenség futva keresett 
menedéket. Az üldözők tüzelése meg

tizedelte megriadt katonáit. A futássá 
vált visszavonulásban az olaszoknak 
kétezerötszáz emberük került fogságba, 
négy ágyújuk, négy gépfegyverük és 
háromszáz kerékpárúk lett hadizsák
mánnyá. A Posina felső völgyében 
egyik hadoszlopunk elfoglalta Bettalet, 
egy másik a Civaron-hegyet. Más 
csapataink pedig a 2145 m. magas 
Dima Undieire hatoltak fel. így urai
vá lettünk a Brenta-völgynek.

Az olaszok szorongatott helyzetük
ben az oroszoktól várnak segítséget.

Francia harctér.
A franciák nem tudnak belenyu

godni abba, hogy a németek elhódí
tották a 304. számú magaslatot. Is
mételt ellentámadásokkal igyekeznek 
azt visszahódítani, de minden siker 
nélkül. Ily kísérlet okozta május 21-én 
is véres vereségüket. Kilenc tisztjük 
és ötszáztizennyolc emberük fogságba 
került. Ugyanakkor a németek az an
golokat is megleckéztették Givenchy 
en Gohelletől délnyugatra az angol 
állások több vonalát elfoglalták s 
nyolc tisztjüket és kétszázhusz egyéb 
katonájukat elfogták.

Másnap a franciák megismételték 
támadásukat a Mass jobb oldalán. 
Volt is némi sikerük. Gyalogságuk 
belekerült a németek első állásaiba. 
A dicsőség azonban nem tartott soká, 
a németek csakhamar kiverték őket. 
Május 23-án két helyen is siker ko
ronázta a német hősiességet. A tü-

ringiai csapatok a Maastól balra el
foglalták Cumiéres falut. A Maastól 
jobbra pedig más csapatok visszahó
dították a Douaumontná! elvesztett 
területet és véres vereséget okoztak 
a franciáknak. A foglyok száma ha- 
todfélszáz. Aznap a németek az an
golokat is megverték. A következő 
napon a franciák a Caillette-erdőben 
próbáltak szerencsét, de nagy vere
ség érte őket, 850 emberük pedig 
fogságba került. Másnap a véres ku
darc megismétlődött a Maas keleti 
partján. A francia foglyok száma 
ekkor is 600 ra emelkedett. Szorult
ságukban a franciák is az oroszoktól 
várják a segítséget. Lapjaik ingerült 
hangon kérdik : az oroszok mért nem 
adnak életjelt magukról ? talán meg
bénultak ?

Egyéb hírek.
Olasz lapok jelentik, hogy a határ

menti olasz városokban nagy a ria
dalom. A lakosság menekül. Vicén- 
zába mintegy húszezer menekült ér
kezett, Vicenzától északra Bassano 
és Citadella városokból eltávolították 
a polgári lakosságot. A Popolo d’ 
Italia szerint a közép és alsóbb nép
osztályokban általános pánik keletke
zett. — A Dél Tirolban operáló olasz 
hadsereg parancsnokát, Roberto Bru- 
satit nyugalomba küldték. — Az olasz 
vezérkar székhelyét elővigyázatból 
Veronából. Bresciába tették át.

A z e g y h á z  k öréb ő l
Kitüntetett tanító Lapunk olvasói bizo

nyára kedvesen emlékeznek vissza azokra a 
szép elbeszélésekre, cikkekre, melyek Novák 
Gyula zsédenyi tanító tollából lapunkban 
megjelentek. A háború kitörésekor Novák 
Gyula tanító is bevonult s örömmel jelentjük, 
hogy eddig már négy kitüntetést kapott. 
Ugyanis a vitéz tanítót, aki végigharcolta a 
szerbiai hadjáratot és megkapta a __ bronz, 
kis- és nagy ezüst vitézségi érmeket, Őfelsége 
soronkivül népfölkelő hadnaggyá léptette elő.

Hősi halál. Kis Lajos, Kis Gábor rába- 
szentandrási gondnok fia 1916. április 12-én 
a doberdói fensikon hősi halált halt. A jó 
Isten áldja meg hősi halált halt vitézünk pi
henését, érette gyászoló kedveseit pedig vi
gasztalja meg az ő végtelen kegyelme szerint.

A várpalotai ág. hitv. evang. gyüle
kezetben időközönkint mindig támaszt Isten
nek szent lelke kegyes adakozókat, akik örök 
alapítványaikkal hordják azokat a drága köve
ket, az egyház fundamentomát, melyeken az 
majd a beláthatatlan jövőben is biztosan fog

nyugodni. Ilyen örök alapítvány tevők voltak 
a közel múltban: idb. özv. Mórocz Lajosné 
Marossy Juliánná és Mórocz Sándor és neje 
Nagy Juliánná 200—200 koronával, Kovács 
Pálné szül. Kovács Zsófia 100 koronával. A 
kegyelem Istene áldja meg az adakozókat, ő 
tőle nyerték a legszebb jutalmukat.

A nagygeresdi tanuló ifjúság 1916. 
évi április 24-én húsvéthétfőn délután kabaré 
előadást tartott a hősi halált halt katonák 
emlék oszlop alapja javára. A műsor a követ
kező volt..' 1. Csak egy éjszakára: Gyóni 
Gézától. Szavalta: Jakab Lenke, 2. A térkép 
(Életkép). Apa: Várallyay György, Neje: Takó 
Irén, Kis fiúk: Jakab Klári, Vöröskeresztes nők : 
Jakab Irén, Takó Irma Nép és katonák. 3. A 
túri fiú története. Szavalta : Jakab Bözsi. 4. 
Önkéntes nősereg. Színjáték 1 felvonásban. 
Zólyomi generális : Várallyay György, Leánya 
Emmi: Jakab Lenke. Piroska, Takó Irma, 
Lili, Ágoston Fáni, Vera, Jakab Irén, Ágnes, 
Jakab Bözsi, Margit, Halász Gizi, Magda, Sári 
Ilonka, Erzsiké, Bakó Gizi barátnői. Boriska 
szobalány: Bakó Böske. 5. Aktuális dalok. 
Énekelte és cimbalmon kisérte : Takó Irén. A

kabaré előadás a hősök emlékére 176'68 K-t 
jövedelmezett.

Valami amerikai magyar véreinkről.
Hogy Amerikában élő, jelenleg hazájuktól 
teljesen elszakított véreink lázas érdeklődéssel 
és a honfiúi szeretet melegével kisérik a mi 
óriási küzdelmünket, arról többször hallottunk 
már. Szép példáját adták ennek a felpéczi 
gyülekezetnek és községnek az amerikai 
Calldwell-ben élő tagjai, akiknek nevében 
Váczi Mihály a következő levelet intézte Ma
dár M. lelkészhez: „Felkéri ezen közönség 
Nagytiszteletü Urat, hogy ezen pénzösszege
inket, amit az itten felsorolt felpéczi illetőségű 
Calldwelli magyarok adományoztak, legyen 
szives a hazánkat védők, érte életüket áldozok 
özvegyei és elhagyott árvái és a sebesültek 
közt felosztani.“ — Az adakozók névsora a 
következő :

Kollár János és neje, Bozzay Juli, Péntek 
Imre és neje 5—5 dollár, Tóth István 4 dol
lár, Bozzay Imre és neje 3 dollár, Váczi Mi
hály, Váczi János, Tóth Lajos, Bozzay Miklós 
(Gerhardt), Váczi Lina, Németh Mihály és neje, 
Molnár Sándor és neje, Horváth Imre és neje,
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Falaky Miklós, Kollár Mihály, Mészáros Imre, 
Bozzay Sándor (.huszár), Fekete R. za, Horváth 
Juli, Zsiray György, Régi Sándor 2—2 dollár, 
Bozzay Sándor. Zsiray Lajos, Gyimóthy La
jos és neje, Rácz István és neje, Bozzay 
Miklós (jager), Mészáros Pál, Tóth József, 
Győré János, Balog Samu, Péczi Örzse, Kril- 
ler Róza, Balog Emma, Dely István, Dely 
József, Varga József, Tóth Miklós, Horváth 
Mihály, Patonay Miklós, Barnai Menyhért és 
neje, Fazék Zsófi, Bóka József, Balog József, 
Péntek József, Vasváry Mihály, Vasváry Mik
lós, Varga Lidi, Bácsi János 1 — 1 dollár, 
Porzenbovics György (Szatmármegye), Zigány 
Andrásné, Szalay Margit, -Vasváry Lajos 
50—50 cent.

Összesen 85 dollár, melynek fejében a M. 
Kir. Postatakarékpénztár 605 (Hatszázöt) K-t 
fizetett a címzett lelkész keze:hez. Legyen 
úgy az adakozókon, mint az adományon a 
jó Isten áldása. Jutalmazza meg őket az a 
tudat, hogy a bőven hulló könnyek közül 
talán sikerült nekik néhány cseppet felszántani 
és elülvén a vészek hulláma, segélje haza 
őket az Isten szerencsésen békés tűzhelyeikhez.

Ugyancsak Amerikából Paszkoncza Sándor 
és neje Mészáros Julianna felpéczi illetőségű 
hivek a szegények részére 30 (Harminc) K-t 
küldtek a lelkész kezeihez.

A felpéczi ev. gyülekezetben adakoz
tak ; a.) a vak katonák részére: Rácz Jánosné 
a tényői 1. egyházból 4 K, Pölöskey Miklósné 
2 K. Összesen 6 K. •

b.) a kárpáti falvak felépítésére: Fazék 
Lajos és családja 5 K, Pölöskey Miklós és 
Árpád tanulók 4 K, Kollár Gyula tanuló 6 
K, Kis iskolás gyermekek gyűjtése 12 K. 
Összesen 27 K.

A Vörös Kereszt pártolása. Egyházunk 
püspökei körlevélben hívják fel a gyülekeze
teket, hogy egy vasárnapi offertóriummal tá
mogassák a Vörös Kereszt Egyesületet. Ez a 
nemes célú egyesület valóban megérdemli a 
legmesszebb menő pártfogást. A háború óta 
1227 egészségügyi intézetet tart fenn. 93.422 
ággyal; eddig 447.548 sebesült és 499.955 
utazó katonát részesített ápolásban. Felszerelt 
három kórház-, és 6 segélyvonatot. A had
színtérre 165 sebesült szállító kocsit, 23 tár
szekeret, 300 hordágyat küldött. Fenntartja 
a tudakozódó irodát, a hadifoglyokat gyámo- 
lító és tudósító irodát. Nem kételkedünk abban, 
hogy híveink szívesen adakoznak a Vörös 
Kereszt támogatására s ez által lehetővé teszik 
annak további, áldott munkálkodását.

Konfirmandusok adakozása. A vü- 
nöczki konfirmandusok lelkét megérintette az 
isteni kegyelem. Szivük megtelt örömmel S az 
öröm a szeretet cselekedeteiben keresett kife
jezést. A tanítók árváinak hozott adományo
kon kívül is adakoztak szent célokra. Ez pe
dig : Oltárra adakoztak: Jánossá Juliánná 2 
K, Mendel Sándor 5 K, Németh Erzsébet 3 K, 
Berecz Eszter 2 K, Németh Karolina 2 K, Né
meth Lajos 2 K, Berecz Erzsébet 5 K. == 21 K, 
Orgonára: Nagy Kálmán 4 K, Templomra 2 
K, iskolára 2 K, gyámintézetre 2 K. =  6 ko
ronát Csatári Róza. Legyen Isten előtt ked • 
vas az ő áldozatuk !

Az edvei evang. leánygyülekezetben
a háború folytán elpusztult kárpáti falvak fel
építésére adakoztak: Zongor Lajos, Zongor 
Gábor, Edvy Ferenc, özv. Edvy Gáborné 
3—3 K, Kiss Gyuláné, özv. Szekeres Gáborné, 
Szekeres Lajosné, id. Szekeres Lajosné, Bors 
Sándorné, Edvy Sándor, özv. Zongor Sándorné 
2—2 K, Pálfi János 1'20 K, Kronekker József 
1'20 K, özv. Edvy Andrásné, Pálfi Miklós, 
ifj. Németh Sándor, Németh József, özv. Vi

lágos Józsefné, Sztrokay Lajoc, Bödecs Sán
dor, Görög Márton, id. Nemeth Sándor, Mol
nár Sándor, Komjáthy Dávid, Világos István, 
Molnár József 1—1 K. Összesen 41'40 K. 
Ezeken kívül könyörgési persely és iskolai 
gyűjtésekből, a tüdőbeteg katonák szanatóri
umára s jótékony hadi célokra beküldetett 
35 korona. Az adakozó jó sziveket áldja meg 
az Isten.

Itthonról.
A magyar hadikölcsön. A negyedik 

magyar hadikölcsön körülbelül két ezer milliót 
eredményezett. Ez a szám büszkesége azok
nak, kik pénzükkel is hazánk védelmére siet
tek, de egyszersmind vádolója azoknak, kik 
kötelességüket elmulasztották I

Az osztrák hadikölcsön. A negyedik 
osztrák hadikölcsönre 4326'9 millió koronát 
jegyeztek.

TŰZ a felvidéken. Késmárkon nagy tűz 
ütött ki. Öt ház a melléképületekkel együtt 
elpusztult. A kér jelentékeny. — Sátoraljaúj
hely mellett Nagykövesd községben szintén 
nagy tűz pusztított. Húsz ház a melléképüle
tekkel együtt leégett és sok háziállat, valamint 
nagyobb mennyiségű takarmány elpusztult.

Tábori postacsomagban szeszes italt 
küldeni tilos. A hadsereg legénysége a tá
bori postacsomagokban gyakran szeszes italt 
is kap, ami a cs. és kir. hadseregfőparancs
nok megállapítása szerint szolgálati vétségekre 
ad alkalmat. A kereskedelemügyi miniszter 
ennélfogva figyelmezteti a közönséget, hogy 
ne küldjön a táborba szeszes italt. Nem esik 
e tilalom alá a sósborszesz, amely tehát a 
táborba szánt postacsomagokban elhelyezhető.

Másfél milliós alaptőke — ötmilliós 
nyereség. Az osztrák marhaértékesitő tár
saság 5,365.232 korona tiszta nyereséggel 
számol be 1,500.000 koronás alaptőke mellett. 
Bécs városa a vállalat részese.

A n agyv ilágb ó l^
Amerika és a békeközvetités. Az ame

rikai képvíselőház tengerészeti bizottsága 
egyhangúan elfogadta Hensley képviselő ha
tározati javaslatát, amely fölhatalmazza az 
elnököt, hogy az európai háború befejezése 
végett a löldkerekség államait értekezletre 
hívja meg, amely azután döntőbíróságot, vagy 
valamely más testületet létesítene a nemzetek 
között fölmerült összes vitás kérdések elinté
zésére.

A tengerészeti bizottság erre a célra 200.000 
dollárt szavazott meg.

Kincs a tengerfenéken. A Batanier 
nevű gőzhajó, mely Rotterdam és London 
között közlekedett, május 13-án az angol fő
város felé való útjában aknára futott és föl
robbant. A hajón nagy arany szállítmány volt, 
melyet a Németalföldi Bank küldött az angol 
banknak. Az aranypénz 884.000 hollandi fo
rint értékű volt.

Romániával megegyeztünk Magyar- 
ország és Ausztria, valamint Románia közt az 
áruk kölcsönös cseréjére nézve megegyezés 
jött létre.

A H aran gszó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 250 kor. 08 fiit.

Jakab Imréné Nagygeresd 2 K, Rothfuchs 
Jánosné Tokaj 1-30 K, Sümegi Sándor tizedes 
a harctérről 1 K.

Összesen: 25438 K.

A vak-katonák részére befolyt: Sala
mon Józsefné Kemenesmagasi 5 K, Rácz Já
nosné a tényői 1. egyházból 4 K, Pölöskey 
Miklósné 2 K, özv. Magasi Józsefné Kemenes
magasi, Verrasztó Sándor Kemenesmagasi, 
Sümegi Sándor tizedes a harctérről 1—1 K, 
Káply Ferenc Győr 90 f, Szabó Sándor 
Pápa 40 f.

Rokkant katonák részére befolyt:
özv. Antal Imréné Zánka 20 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Kis iskolás gyermekek gyűjtése Felpécz 12 
K, Kollár Gyula tanuló Felpécz 6 K, Fazék 
Lajos és családja Felpécz 5 K, Pölöskey Mik
lós és Árpád tanulók Felpécz 4 K, Nagy 
Sándor, Somogyi Lajos 2—2 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol b ib lia  a házban n incs,
H iányzik ott a legfőbb kinoa.
T anyát a  a&tán ü tö tt ott,
De Isten nem  lel hajlékot.

Junius 4. vasárnap, 1. Móz 32, 22—33.
, 5. hétfő, 2. Móz. 33, 12—23.
, 6. kedd, 51. Zsolt. 1-14.
,  7. szerda, I. Kir. 3, 5 — 10.
„ 8. csüt., Dániel 9, 4—19.
„ 9. péntek, I. Kir. 18, 21—40.
„ 10. szombat, Ezekiel 11, 17—21.

Vasmegye Czelldömölk vidéki ke
resztyén földbirtokosné, közép korú 
egészséges, erőteljes főző cselédet 
keres lehetőleg ágostai evangélikus 
vallásut, vele jöhetne egy kis leánya 
5—6 éves is. Fő feltétel: jól tudjon 
kenyeret sütni, jó tésztát gyúrni, a 
többit megtanulhatja, baromfival jól 
tudjon elbánni. Disznó etetésnél es- 
gédkeznie kell, van még egy cseléd 
leány mellette. Ajánlkozás zárt levél
ben a „Harangszó“ szerkesztőségéhez 
küldendő, az ajánlattevőnek majd 
megjelölöm az időt és a helyet, ahol 
értekezhetünk, esetleg a vasúti uta
zási költséget megtérítem. 2—2

Ki tud  róla?
E r d é l y i  J ó z s e f ,  veszprémi 

népfelk. 1/31. hadtápzászlóalj 3 szá
zadbeli tizedes (tábori postája 9 volt), 
1915 november 8. óta nem adott élet
jelt magáról; a szerbiai harcokban 
— valószínűleg a Mucsány hegy tá
ján — eltűnt. Aki valamit tud róla, 
szíveskedjék értesíteni Erdélyi József- 
nét Kisbaráthegy, u. p. Nagybarát- 
talu, Győr vm. 2—2

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c so p o rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a  szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Yasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Szabolcska Mihály: Pünkösdi ének. (Vers.) — A szeretet nyelve. — Fábián Imre: Mória hegye. — Csite Károly: 
Esztike báránykája. (Elbeszélés.) — Lábaink szövétneke. — Endreffy János: Fiijában. — Kapi Béla: A kötelesség útja. (Elb.) — 
Tábori posta. — Pünkösdi üzenet. — Tanítók árváiért! — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

Pünkösdi ének.
Kiáltunk hozzád,
Szentlélek Isten I 
Szivek vigasztalója,
Gyönge hitünk gyámolitója.
Légy velünk minden gonosz ellen, 
A világ kisértési ellen.-

Kiáltunk hozzád,
Szentlélek Isten I 
Árvák kegyelmes Atyja,
Kitől nincs senki elhagyatva,
Légy velünk minden gonosz ellen, 
Mi magunk keménysége ellen.

Kiáltunk hozzád,
Szentlélek Isteni 
Könnyek száritgatója, 
Gyámoltalanok pártfogója,
Légy velünk minden gonosz ellen, 
Mi magunk hidegsége ellen,

Kiáltunk hozzád,
Szentlélek Isten I 
Bűnösök irgalmas őre,

S ha m egsiratjuk: elnézöje,
Légy velünk minden gonosz ellen, 
Mi magunk kevélysége ellen.

Kiáltunk hozzád,
Szentlélek Isten I
Nem jók  — rosszak vagyunk mi, 
Nem is használ nekünk más semmi 
Hanem ha megszállod szivünket, 
Hanem ha újjá  szülsz bennünket I 

SZABOLOSKA MIHÁLY. 
Kovács Sándor, Kis énekeskönyv. 146.

A szere te t nyelve.
A biblia pünkösdi történetében né

hány bibliaversen keresztül olvassuk 
azoknak a tartományoknak nevét, 
ahonnan egybegyülekeztek az embe
rek százai a zsidók ünnepére. Nem 
igen értették meg egymást. Más nyel
ven, más kiejtéssel beszéltek. Egyéb
ként is sok minden válaszfalat vont 
közéjük: hazájuk földje, néptörzsük 
sajátsága, önző érdekük, gondolko
dásuk különbözősége. És mégis, mi
kor ebben a különféle elemből álló 
gyülekezetben Péter apostol szóra

nyitotta ajkát, megértették beszédét, 
Nem emberi, hanem isteni hatalom 
egy hatalmas nagy egységbe olvasz
totta őket s a földi korlátok felett 
meglátták azt a lelki birodalmat, mely 
Isten erejével az emberiség üdvös
ségére épül. A szívhez utat kereső 
szó a szeretet szava, a szeretet nyelve 
volt. Ereje abban állott, hogy az Is
teni szeretetet nem semmisítette meg 
az emberi bűnösség, hanem elfogadta 
és az emberi szeretettel kiegészítette.

Óh, micsoda hangzavar süvit végig 
az egész világon ? A bűnös szenvedély, 
az irigység, az anyagi érdek hajszo
lása, a kapzsiság, a gyűlölködés föl
det rengető kiáltása. Az ágyuk böm- 
bölése, a gépfegyverek kattogása, 
gránátok robbanása tulajdonképpen 
ennek az eldurvult léleknek a meg
nyilatkozásai, maga a forrás ebben 
a bűnös lélekben van. A népek job
ban szeretik önmagukat, mint az Is
tent. Pénzben, tölddarabban, kedvező 
kereskedelmi piacokban és üzleti ösz- 
szeköttetésekben látják a legfontosabb 
érdeket, nem pedig az Isten országá
ban. Hiú, Istentől elfordult lélekkel 
arról is ábrándoztak, hogy immár 
telesleges a vallás, felesleges az Isten-
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ben élők közössége, most a művelt
ségben, a tudomány, művészet s a 
szellemi előrehaladás egységében meg
találták a különböző nemzeteket ösz- 
szekötő erőt. Ez az a nyelv, melyet 
minden nép és minden ember megért.

A világháború komoly tanulságokat 
tár elénk. Megmutatja, hogy az em
beriség, mind addig, mig Istent nem 
állítja oda legfőbb kincsül, — egymást 
tépi, marja. Mig az önérdek az érték, 
mig az arany az Isten, mig az irigy
ség a mozgató erő, addig hiú álom 
a békesség. Az emberek közötti bé
kés, megértő élet csak akkor alakult 
ki, a jog, az igazság fogalma is csak 
akkor formálódott ki, mikor a Krisz
tus evangéliuma s a Krisztus szelleme 
érvényesült. A nemzetek közötti érint
kezésben népek és népfajok csak ak
kor értik meg egymást, ha az evan- 
géliom mindenütt egyforma nyelvét: 
a szeretet nyelvét megtanulják. Az 
ellentétes összeütközések mostani 
megoldási eszközét, a háborút is csak 
akkor mellőzheti az emberiség, ha 
egész szívvel, egész lélekkel Krisztust 
követi és Krisztusban él.

A pünkösdi Szent lélek ezt a mun
kát kezdi el mi bennünk. Az egyes 
ember szivében kezdi az emberiség 
boldogságának munkálását. Bünbá- 
natra indít, uj erőkkel, uj világosság
gal ,uj életre tanít. A bibliát adja ke
zünkbe, Krisztus életpéldáját élőnkbe. 
És minél teljesebben megvalósítjuk 
önmagunkban a követelést, annál in
kább közeledünk ahoz a boldog idő
szakhoz, melyben egy nyelven szólal 
meg minden ember és minden nem
zet : a szeretet nyelvén. S ez az egy 
nyelven megszólalás, ez lesz az Isten 
legszebb dicsőítése.

M ó r ia  h eg y e .
Irta: Fábián Imre.

121. zsoltár: Szemei
met a hegyekre emelem, 
onnan jön az én segít
ségem.

Ha a Mória hegyére akarunk fel
jutni, vezetőt kell keresnünk magunk 
mellé, aki kalauzoljon bennünket, ki 
beszélhetne arról minekünk annyit, 
mint Abrahám, az Urnák kedves 
embere.

Sok nevezetes nap volt életében, 
amit elfelejteni nem tudott. Búcsút 
kellett venni az Ur parancsára aty
jától, anyjától, rokonaitól, egész szü
lőföldjétől. Nehéz nap volt a válás 
napja életében. Megérkezett az Ígéret 
földjére. Nagy hálával áldotta ekkor

a kegyelem Istenét. Az Ur hírnökei 
jelentek meg házában, a legnagyobb 
örömöt hirdették neki. Arról szólt az 
üzenet, hogy szivének egyetlen titkos 
vágya teljesülni fog: fia születik.

Milyen emlékezetesek voltak ezek 
a napok életében, soha elfeledni kö
zülök egyet se tudott. Egyik nagy 
örömöt, a másik nagy bánatot jelen
tett számára, de a legnevezetesebb 
napot mégis ott a Mória hegyén 
élte át.

Azt kívánta tőle Isten, hogy áldozza 
fel Izsákot, azt az egyetlen gyerme
ket, akiért annyit imádkozott, akit 
Isten maga ígért meg és kegyelem
képen adott Ábrahámnak. Ha minden 
marháját, egész vagyonát kívánta 
volna az Ur, nem lett volna nehéz 
a választás, mert ő mindenek felett 
félte és szerette az Urat, de fia mé
gis nagyon odanőtt szivéhez. Nem 
is tudott e nehéz órában világosan 
látni. Miért is adta akkor Isten késő 
vénségében ezt a gyermeket, ha most 
ismét elakarja venni. Hisz akkor már 
ha fájó szívvel is, belenyugodott 
abba, hogy gyermeke nem lesz, 
hogy a földi örömök e legnagyobbi
kából ő nem veheti ki részét. Ha 
nem adta volna, soha nem zúgoló
dott volna miatta. De most, mikor 
már felserdült, mikor már igazán 
örülni lehetett neki, mikor viruló if
júsága jogossá tette a szép reményt, 
hogy nem szolgája leszen örököse, 
most nehezen tudott lemondani róla.

Talán még nem lett volna nehéz 
az óra, ha az Ur maga akarta volna 
elvenni tőle, de az Ur azt kívánta, 
hogy ő, a szerető édes apa emelje 
fel kezét ellene, hogy azokkal a 
kezekkel ontsa ki vérét, amelyeket 
olyan sokszor kiterjesztett, hogy áldást 
kérjen Istentől gyermeke életére.

De ezek a nehéz gondolatok le
csillapodtak lelkében, mikor az éjszaka 
csendjében, mikor sötétség borította 
a földet, kitárta lelkét Ura előtt. 
Mire eltűnt az éjszaka, eltűnt a sö
tétség, eltűnt már az ő aggodalma is.

Mégsem remegett hangja, mikor 
kiadta a parancsot, hogy nyergeljék 
meg a szamarakat, mikor fiának tu
domására adta, hogy útra indulnak. 
Világossá lett előtte, hogy Isten pa
rancsolt, neki engedelmeskednie kell. 
Isten a legkedvesebbet kívánja, mert 
nem azt akarta tudni, hogy egyetlen 
fiát, vagy jószágát szereti-e jobban, 
hanem az t: ki áll előbbre szivében, 
egyetlen szeretett gyermeke-e, vagy 
a teremtő Isten?

Azon az imádságban eltöltött éj
szakán világossá lett előtte, hogy 1

elveszti gyermekét Isten akaratára, 
a Mindenható Isten adhat kárpótlást 
azért, de ha fia kedvéért elveszti 
Istent, érette kárpótlást nem nyerhet 
sem az égen, sem a földön. Látta, 
hogy haboznia nem lehet, azért nem 
remegett meg keze akkor sem, mikor 
már fent voltak azon a hegyen, mi
kor már építették az oltárt, mikor 
útközben gyermeke kérdezte, hol van 
az áldozati állat, mikor felelt néki, 
hogy majd az Isten gondoskodik ar
ról is, édes fiam. Nem remegett, mi
kor fiát megfogta, megkötözte, mikor 
a kést felemelte. Felemelte kezét, de 
lesújtani vele már nem kellett. Ahon
nét a parancs jött a feláldozásra, 
onnét jött a szózat: ne emeld fel 
kezedet a gyermekre, mert láttam, 
hogy istenfélő vagy és fiadnak sem 
kedveztél érettem.

Nehéz órákat töltött Ábrahám azon 
a hegyen, de legboldogabb óráit is 
ott töltötte.

Mória hegyére nehéz a feljutás, 
meredek és keskeny út vezet oda, 
kevesen vannak, akik azon járnak. 
Pedig ma sokszor halljuk az Ur 
szavát, amit közvetlen az édes haza 
intéz hozzánk : vegyed a gyermeket, 
akit szeretsz, vidd fel a Mória he
gyére, vidd el a harcmezőre. Kétség- 
beejtően nehéz a parancs, mert min
denkitől a legdrágábbat várja. A nehéz 
órán könnyebb a döntés, ha titkos 
kamránkban leborulva megértjük, hogy 
Isten akaratja ez és hogy ha őt ma
gát el nem veszítjük, benne mindent 
megtalálunk, ő  a Mória hegyét is az 
áldás, kegyelem hegyévé teheti szá
munkra. £kik már fent voltatok 
Mória hegyén és akik útban vagytok 
oda, nézzétek, hogyan ment fel oda 
Ábrahám, hogyan lett a rettenetes 
óra számára boldog órává 1

Esztike báránykája.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Mélázó tekintetű, nefelejcs szemű 
selymes aranyhaju, halvány arcú 
szelid leányka volt Esztike. Odafönt 
a Kárpátok bércei között egy kis 
vasúti őrház volt a szülőhajléka. 
Vasúti őr volt az édesapja. A leg
közelebb eső falu is messze esett 
tőlük, igy a kis Esztikének nem volt 
barátnője, játszótársa, miért is szer
zett számára az édesapja egy kicsi 
báránykát.

A szelid leánykának á legszelídebb 
állatka lett tehát a játszótársa. Úgy 
becézte Esztike a kis báránykáját, 
hogy a selymes füvet is kezecskéjé-
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bői ette. S a völgyi patak édes kris
tályvizét is Esztike tenyeréből szür- 
csölte a bárányka, addig ugyanis, 
míg tartott a tündöklő fénysugaras 
tavasz s nyár.

óh, be szép, óh, be boldogító is 
a fénysugaras tavasz s ragyogó nyár 1 
Esztike arcára is festettek egy pár 
rózsát, a kerek világ legszebb piros 
rózsáját. Az édesapa és az édesanya 
nem győztek eléggé gyönyörködni 
benne.

A bárányka pedig rohamosan nö
vekedett, gömbölyödött. Esztikét kissé 
meg is szomorította gyors növése:

— Miért nőlssz annyira, oly nagyra 
édes báránykám 1. ..  Még majd ki- 
nölssz mellőlem.. .

Mintha megértette volna a bárányka 
Esztike aggodalmát, lábacskájához 
kuporodott, hogy minél kisebbnek 
lássék s megnyalta a kis leány me
zítelen lábacskáját.

Beköszöntött azonban a szomorú 
ősz. A völgyi kis pataknak elmarad
tak a mindennapos látogatói, ellenben 
a fodrozó vizen úszó sok-sok her
vadó falevél bús regéket mesélt neki 
az elmúlásról.

A szomorú ősz után hamar meg
jött a zord tél, a legszomorubb, leg
borzalmasabb tél, melyet a kis vas
úti őrház lakói megértek. A vonatok 
szakadatlanul jöttek, mentek, szállí
tották a katonák sok sok ezreit s 
mindenféle hadi felszereléseket.

Majdan megdöbbentő, rémes hir 
érkezett hozzájuk: az ország hatá
rát ostromolták már az ellenséges 
hadak milliói. Az ágyuk dörgését 
javában hallották a kis őrház lakói. 
A szomszédos falvak népei menekül
tek s a vonatok szakadatlanul jártak. 
Egész közelben volt már a veszede
lem, de a vasúti őr még nem hagy
hatta el a helyét, neki utolsóig helyt 
kellett állni.

Mikor az utolsó vonat jött az or
szág határa felől, az őrháztól néhány 
száz méternyire csapott le az ellenség 
ágyúgolyója s akkor kapta Esztike 
édesapja a felszólitást,* hogy üljön 
fel családjával a vonatra.

A megrémült kis család igyekezett 
csekély ingó vagyonából valamit 
megmenteni, de vajmi csekélységet 
vihettek magukkal, mert a vonat

nem válhatott: egy srapnell a mozdony 
előtt robbant fel. Menekülni kellett.

Esztikét ölében vitte fel édesanyja 
a vonat egyik túlzsúfolt vaggon ko
csijába. S a kicsike gondolata akkor 
is a báránykája körül járt, kétségbe
esetten mondta:

— Jaj, anyácskám, ott marad a 
bárányka I... Vigyük azt is magunkkal.

A gyenge, beteges édesanya nem 
tudott semmit sem felelni Esztike 
kérelmére, csak csendesen sirdogált 
magában. De mit is felelt volna, 
mikor megindult már dübörögve a 
vonat 1 A bárányka pedig ott állt 
dideregve, szomorú bégetéssel a kis 
őrház ajtójában, majdan pedig meg
iramodott a robogó vonat után.

Esztike nefelejcskék szeméből meg
eredt a gyöngyöző könny, zokogva 
borult édesanyja ölébe:

— Jaj, .mi lesz a báránykámmal ? I 
Éhen pusztul szegény. . .

A szomorú menekülők vonata sok
sok falut, várost elhagyva messze 
távol, egyik dunántúli mezővároská
ban állott meg végleg, hol rengeteg 
lótás futás után tudtak valamelyes 
lakáshoz jutni a menekülők, mert a 
városka tömve volt minden rendű 
katonasággal.

Nyomorúságos, nélkülözésekkel tel
jes volt a szegény menekülők sorsa. 
A kis Esztike arcáról elrabolta a ke
gyetlen, zord tél a két szép piros 
rózsát is, amellyel az előző tündöklő 
tavasz megajándékozta. A fütetlen, 
penészes lakásban meghűlt, többnyire 
az ágyat feküdte s a báránykáját 
siratta mindig.

Az édesanya vigasztalta a kicsiké
jét, hogy ne búsuljon, ne sírjon: jő 
az Isten, gondoskodik a kis bárány- 
kákról, ép úgy a szegény menekü
lőkről és a szép Magyarországról is. 
Eljő az a boldog nap, mikor meg
szabadul a hazai szent föld a pusztitó 
idegen néptől s ők visszatérhetnek 
az elhagyott szép kis őrházikóba a 
báránykához. . .

Sokáig tombolt a szörnyű kárpáti 
vihar, mig végre a honszerelem acé
lozta magyar kar és az igaz baráti 
s z í v  által hozzánk vezérelt német 
hűség segítségével, teljesen elseperte 
hazánk földjéről az idegen hadak 
millióit.

Kisütött a ragyogó tavasz napsu- 
gára a Kárpátok szent bérceinek hal
mára s zöldelő völgyeire.

A vonatok ismét menekülteket 
szállítottak, de már nem olyan szo
morú arcuakat, mint az elmúlt éven, 
mert nem az ismeretlen idegenbe, 
hanem az elhagyott édes otthoni 
hajlék felé robogott most a vonat.

A kárpáti kis völgyi patak partján 
is újra megjelent Esztike, ragyogó 
kék szemének szomorú tekintete azt 
kérdé a csergedező pataktól, nem 
látta-e az elveszett báránykáját ?

— Itt járt bizony az elhagyott kis 
báránykád, téged keresett kicsike 
leányzó! — csobogta a patakocska 
s egyéb szomorú dolgokat is mesélt 
arról a szörnyű, nagy viharról, mely 
megreszketteté a hegyóriások tömke
legét s amely vihar sok ezernyi honfi 
vérét fakasztva és életét kiontva, egy 
nagy temetővé tévé a Kárpátokat.. .

Eltűnt biz a kis Esztike becézett 
báránykája, azaz mégsem teljesen, 
mert az édes apa megtalálta szegény
nek a bundáját egy boróka bokorra 
hajítva.

Jó is volt, hogy fellelte az apa a 
bárány bundácskáját, puha fekhelyül 
szolgált az Esztikének a nyáron át 
a virágos kertben.

Naphosszat kint feküdt a kis beteg 
a bárányka bundáján, a kék eget 
bámulta, mikor pedig az úszó felhő
ket nézte merengve, egyik reggelen 
sok, megszámlálhatatlan ezüstszőrü 
báránykát pillantott meg az égbolto
zaton.

Szivdobogva siklott tova sóvár für
késző tekintete egyik égi báránykáról 
a másikra, mígnem fellelte az övét.

— Gyere vissza, édes báránykám ! 
A bundácskád úgyis itt van a fejem 
alatti — kérlelték a szép mélázó 
kék szemek az égi báránykát.

— Van már nekem uj bundácskám 
s ezt senki nem veheti el tőlem 1 —■ 
felelte a bárány ka.

— Gyere vissza báránykám, édes 
füvet szedek számodra!

— Édesebb itt a fü, mint odalent 
a sok forró vérrel öntözött nagy te
mető ölén 1 Gyere inkább te ide hoz
zánk ! Szebb, jobb világ van it t: 
nem gyűlölnek, nem rabolnak s nem 
ölik meg itt senki báránykáját 1 ...

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.) 81

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Addig-addig s olyan szépen hívta 
a bárányka a volt játszótársát, gaz
daasszonykáját, hogy az egyik lomb- 
húllatő verőfényes őszi napon felment 
Esztike hozzá az égbe.

L ábaink  s z ö v é t n e k e .
Lön én rajtam, az Urnák keze és 

kivitt engem az Úr lélek által és le- 
tön engem a völgynek közepette, 
mely csontokkal rakva vala. És átvitt 
engem azok mellett köröskörül, és 
ime, felette sok vala a színén és ime, 
igen megszáradtak vala. És monda 
nekem: Embernek fia! vájjon meg- 
elégednek-e ezek a tetemek?, és mon- 
dék: Uram Isten, te tudod! És monda 
nekem: Prófétálj e tetemek felől és 
mondjad nekik: Ti megszáradt tete
mek, halljátok meg az Úr beszédét! 
így szól az Úr Isten ezeknek a tete
meknek : Ime, én bocsátók ti. belétek 
lelket, hogy megéledjetek. És adok 
reátok inakat és hozok reátok húst 
és bőrrel lebontalak titeket és adok 
belétek lelket, hogy megéledjetek 
és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

Ezékiel, 37, 1—6.

A mi született testtől, test az : és 
a mi született Lélektöl, lélek az.

János ev. 3, 6.

Egy az Úr, egy a Hit, egy a Ke- 
resztség. Egy az Isten és mindenek
nek Attyok, ki mindenek felett vagyon 
és mindenek által, és ti bennetek 
mindenitekben.

Efezusi lev. 4, 5—6.

Teljes szívből kereslek téged: ne 
engedj eltévedeznem a te parancso
lataidtól ! Szivembe rejtettem a te mon
dásodat, hogy ne vétkezzem ellened. 
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg 
te engem a te rendeleteidre. Ajkaim
mal hirdetem a te szádnak minden 
ítéletét. Inkább gyönyörködöm a te 
bizonyságaidnak útjában, mint minden 
gazdagságban. A te határozataidról 
gondolkodom és a te ösvényeidre 
nézek. Gyönyörködöm a te rendelése
idben; a te beszédedről nem feled
kezem el.

119. Zsolt. 10—16.

Monda pedig nékik Jézus: Én va
gyok az életnek ama kenyere; a ki 
ón hozzám jö, semmiképen meg nem 
éhezik, és a ki hiszen én bennem, 
meg nem szomjuhozik soha.

Ján. 6, 35.

Idakuzunk a Harangszó terjssztésén I

Fiiiákban,
Irta: Endreffy János tábori lelkén.

Katolikus hadosztálylelkész társam
mal egyetértve elhatároztuk, hogy a 
nagypénteki passiót és húsvéti öröm
hírt eljuttatjuk a hadosztály minden 
katonája szívéhez. Ne maradjon senki 
a divízióban a vallás vigasza és ereje 
nélkül. Katolikus testvérem munkája 
annyiban könnyebb volt, hogy támo
gatták és kiegészítették munkásságát 
az ezredpapok. Mivel azonban a di
vízióban az evangélikus és reformá
tus hívek száma nem ütötte meg a 
kivánt mértéket, ezredpapjaink nin
csenek, hanem az egész hadosztály 
protestánsainak csak egy tábori lel
készük van. Elképzelhető, mily óriási 
terület a munkatere ! Úgy érzi magát 
a lelkész, mint egy olyan gyülekezet 
lelkipásztora, melynek temérdek fili- 
ája, apró kis gyülekezete van. A kü- 
lömbség csak az, hogy a filiákat nem 
úgy hívják, hogy mondjuk Mezőko- 
márom, Városhidvég, hanem ennyi 
meg ennyi számú tarack üteg, nehéz 
ágyú üteg, ennyi meg ennyi számú 
huszár eskadron, gyalogsági zászlóalj 
és így tovább.

Hogy sok időt ne vesszünk, reg
gel 5-kor már talpon voltunk s ú t
ban a filiák felé. A két tábori kápol
nát, hogy a mai lóviszonyok mellett 
mentői kevesebb lovat fárasszunk, egy 
kocsira tettük, külső jeléül is a kö
zös lelkipásztori tudatnak. A tábori 
kápolna, mely erősen megvasalt nagy 
láda, a szent edényeket tartalmazza: 
kelyhet, ostyatartót, 2 ezüst gyertya
tartót, oltári feszületet, énekes és ima
könyveket, Luther kabátot, táblácská
kat stb. A kápolna a kincstár tulaj
dona. A két tiszti szolga békésen föl
telepszik a teherkocsira, ők végzik az 
egyházfi szerepét. Mi pedig több-ke
vesebb gyakorlottsággal lóra ülünk s 
megyünk keresni a filiák állásait. 
Mivel azonban a lelkipásztori látoga
tás legkésőbb előző nap bejelentendő 
s az áprilisi időjárás egy nappal sem 
látható előre, bőven volt részünk ked
vezőtlen időjárásban, sárban és eső
ben. A csukaszürke esőköpönyegről 
úgy csurgott a viz, mintha az eső
csatorna túlcsordul a víztől. De ha 
az istentisztelet be van jelentve, nem 
lehet és nem szabad elhalasztani. 
A kommandáns kiadja az istentiszte
letet a legénységnek parancsba és a 
katonáéknál az a szó járja, hogy 
„Befehl ist Befehl!“ — a parancs az 
parancs! Mikor másodszor, harmad
szor vág neki az ember az esőnek 

' és sárnak, föl se tűnik kellemetlen

sége. Nagyobb rosszakat meg tudott 
az ember szokni a háború folyamán.

A lovak lábai nagyokat csuppog- 
nak a sárban s az erdőben olyan zajt 
csapnak, mintha egy csapat lovas 
menne sietve szemleútra. Olykor-oly
kor meghorkan s megugrik egyik-má
sik ló, ha a félénk őzike átsurran 
előtte az úton. Még az orosz járás 
s a mi katonáink sem tudták kipusz
títani a lengyel erdők őzét, szarvasát, 
vaddisznait.

Úton, jó úton ritkán megy az em
ber. Nemcsak azért, mert jó út há
borúban nem lehetséges, hanem mert 
a filiák töbnyire erdők sűrűjében, 
domb takarás alatt húzódnak meg 
csendesen. Jól megmagyarázott irány
ban, térképen megmutatott helyet is 
sokszor emberiség megtalálni. Jól em
lékszem rá, midőn hosszas ide-oda 
járás, keresgélés után végre 30—40 
lépésnyi távolságban felkiáltottunk: 
nini, hisz ezek a mi ágyúink! Tüzér
tisztjeink valóságos művészi munkát 
végeznek, amint ágyúinkat láthatat
lanokká teszik. Földhányással, ágak
kal, lombokkal, élő fákkal úgy kö
rülültetik, olyan pázsitot rögtönöznek, 
ha a terep megkívánja, hogy százszor 
is elmehet fölötte az orosz repülő, 
de stellungját ki nem veszi. Tréfás 
megtévesztésül meg sokszor otromba 
nagy faágyú utánzatokat állítanak föl 
egész veszélytelen helyeken s nevet
nek, mint fog örülni a jámbor orosz 
felderítő repülő, ha előhívja légi fel
tételeit s a képen a nagyító üveg 
alatt ellenséges ágyút pillant m eg ... 
Tán még vitézségi érdemkereszttel is 
kitünteti az orosz vezérkar önfelál
dozó munkájáért.. .  Nálunk meg óri
ási a nevetés, ha ilyen otromba fa
alkotmányokra buzgólkodik belőni 
magát az orosz tüzérség!

Egy utunk alkalmával valahogy ki
értünk a főútra. Alig megyünk rajta 
egy negyed órát, keresztbe van fek
tetve az utón egy gerenda, mint a 
vasúti állomásokon a sorompó. Eddig 
és nem tovább. A vasúti állomásokon 
a sorompót akkor szokták felhúzni, 
ha a vonat elment, ezt a nyírfa so
rompót azonban valószínűleg csak 
akkor fogják felhúzni, ha a muszkák 
elmennek. Az út további részét be
látják az oroszok állásaikból, azért 
nem szabad rajta menni Le kell ka
nyarodni valami dombhajlatba, sűrű
ségbe. ha ugyan van a közelben, 
hogy födve legyen az ember s ne 
izgassa az ellenséget lövésre. Mi is 

! bekanyarodunk szépen s gyűlölt pil- 
' lantást vetünk a sorompós útra.

Utunk olykor a lengyel dombok
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magaslatain vitt el. És oly szépek 
ezek a lengyel dombok, mint a szép 
durrántúl remek lankái. . .  De sok
szor hazaemlékeztetnek! . . .

.Pajtás itt vágd a lovat!* — szó
lal meg katolikus kollegám — „ezt 
a helyet is látják az oroszok.“

Egy kicsit jobban belehelyezkedünk 
a nyeregbe, egy kicsit jobban meg
feszül combunkon a belső izom a 
szorításban — aztán: hajrá pajtás 1 
s teljes erővel sarkantyúzzuk a lovat, 
taktusban csapjuk a lovagló pálcával, 
mire a hű állat félkörbe összehúzódva, 
aztán egyenesre kinyúlva, vágtatva 
szeli a levegőt, mintha nem is a föl
dön járna, hanem úszna a levegőben... 
S mire a domboldal lejteni kezd, meg- 
lassúdnak a lovak, majd lépésben po- 
roszkálnak tovább. Csendesen hall
gatjuk, amint tágranyitott orrlyukaikból 
fújtatják a levegőt — és csendesen 
hallgatjuk szivünk dobogását. Egy
másra nézünk s elértjük egymás te- 
kintét. Nem látom benne a katolikus 
papot, hanem az embert. Egyet gon
dolhattunk, mert így szólalt meg: 

„Nemsokára itt lesznek az ütegeink.“ 
Igen, hisz megyünk a filiákba, a 

megfeszített és föltámadott Úr Jézus 
Krisztust hirdetni I

A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Ötödik fejezet.
Bogozzák a hálót.

Folyt. 13.

Gyorsan nekiindul. Hfelejti fárad
ságát, nem gondol' a halálos kime
rültségre, mely ólmot önt csontjaiba 
s meggörnyeszti fiatal testét. „Egy
szerre rendben lesz minden 1 ...*  
mondja s vidáman fordul be az ut
casarkon. De minél közelebb érkezik 
annál jobban lassítja járását. Keresett 
ürüggyel átmegy a túlsó oldalra s 
onnan kémlel Grünhuték boltja felé. 
Egyszerre hirtelen átvág. Ahogy a 
ház felé forditja fejét, az ablakfüggöny 
mögött hátrahuzódó fej halovány 
körvonalait látja, az üzletajtó ablak
üvegén át meg Rudolf hülye arca 
vigyorog feléje. Megrázkódik. A sze
mek nézéséből s az arc gúnyos 
mosolygásából kiolvassa, hogy várják, 
megérzi, hogy bemenetele, megaláz
kodása, pénzért könyörgése ezeknek 
diadal, neki bukás. Nem tudja, van-e, 
lesz-e ennek kihatása az ő életére, 
van-e, lesz-e következménye műkö
désére, életfejlődésére, jövendője ki
alakulására, nem, ezt nem ku'atja, 
nem mérlegeli, mégis valami rettene

tes szorongó érzés fogja hatalmába 
lelkét. Mig az ablaktól az ajtóig s a 
keskeny ajtó oldalfájától a lépcső 
közepéig ellépked, mintha nem pilla
nat, hanem gyötrelmes óra vásitaná 
lassan, kimérten perceit. Valami lát
hatatlan érzésnek engedelmeskedik, 
nem teszi lépcsőre a lábát, hanem 
tovább megy. Mélyet sóhajt, mintha 
lemult volna róla a veszedelem, azu
tán tovább siet s a következő perc
ben belép a jegyző őszi hervadásos 
udvarába.

— Jó napot, Annuska kisasszony,
— mondja a jegyző lánynak, ki kö
nyökig feltürt ujjakkal, vidám mo
solygással jön eléje a konyhából. 
Takaros fehérköténye hízelegve simul 
karcsú termetéhez s a tűzhelyről az 
arcára röppent piros rózsák szirma 
befedi a sok csúnya szeplőt. Ajka 
szélén huncut mosolygás játszik, 
szeméből az életvidámság és lélekjó- 
ság összeölelkező tüze világit.

— Jó napot, tanító ur, — mondja 
vidáman s szavaiból kicseng az igazi 
leplezetlen öröm, — hát megérkezett 
szerencsésen ? Azután nem ártott a 
sok éjszakázás ? Jaj, lássa, mégcsak 
kezet se tudok nyújtani, egészen 
lisztes vagyok.

— Talán a kis ujja nem is olyan 
lisztes, Annuska kisasszony, próbálja 
meg, nyújtsa ide 1 ... évődik a tanító.

Az arc rózsaszirmai még pirosab
bak lesznek, de nini, csak a kis ujját 
igazán oda tudja nyújtani.

— Jaj de sajnálom szegény jegyző 
urat, — folytatja Sárosy László a 
tréfát, — már megint veszélyezteti 
az egészségét. Azután az a nagy 
liszt pazarlás, az a sok elprédált vaj, 
meg zsir, jaj, ja j. . .

— Ugyan menjen, sohase tudnak 
mást, mint mindig szegény lányokat 
ócsárolni. De persze, ha a terített 
asztalhoz kell ülni, akkor ugy e még 
is jó a főztünk .... Ejnye, nézze 
csak tanító ur, nem is tudom beve
zetni, mert bizony akkor igazán tönkre 
megy minden étel. Apa meg nincsen 
itthon.

— Nincs itthon ? . . .  Igazán nagyon 
sajnálom. Már mindennap ét akar
tam jönni.

— Megmondhatom talán neki, vagy
— inkább jöjjön máskor, tanító ur, 
hiszen nem lakunk olyan messze.

Olyan kedves mosolygósán mondta 
a lány, hogy Laci egészen elfelejtette 
saját nyomorúságát és baját. Csak 
azt a tiszta, fehér falu házat látta, 
meg azt a fehér lelkű, meleg szavú, 
kipirult kis leányt, ki olyan helyesen 
invitálgatta.

— Köszönöm, Annuska kisasszony, 
tulajdonképpen semmit sem akartam, 
legfeljebb látni magukat. Majd átjövök 
egyszer alkalmasabb időben. Majd az 
édesanyámmal...

Mikor a ház előtt elment, mintha 
az Annuska kipirult arcát látta volna 
az ablakfüggöny mögött. Vissza is 
fordult, de az ablak üres volt. Eh, 
képzelődés, hiszen annyi idő alatt 
futva se érkezhetett volna be a kony
háról a szobába. A folyosó is hosszú, 
azután következik két szoba. . .  A 
tészta is leégett volna. . .  De meg 
minek is szaladt volna az ablakhoz ? ... 
Bolond az ember I

Akármilyen lassan ment, mégis 
oda érkezett s a Grünhuték ajtaja 
csilingelve zárult be mögötte. A la
kásba vezető ajtó ablakjánál megje
lenik egy szép leány fej, azután 
nyílik az ajtó s jön maga a lány is.

Hímzett fehér ruha van rajt, a 
nyakán piros gyöngy ékszer. Halo
vány barna arcából sötéten világit 
elő éjfekete szép szeme.

— Látja, ez szép magától, tanító 
ur — mondja behízelgő hangon. Úgy 
is szomorkodtam, hogy nem voltunk 
itthon, mikor meglátogatott. Hát hogy 
mulatott Ényeden ?... Először volt ott ?

Alig győz válaszolni s alig jut 
hozzá, hogy az udvariassági kérdé
seket elmondja. Éppen azon töri fejét, 
hogyan keríthetné elő Grünhutot, 
mikor nyílik a raktár ajtó s megjele- 
lenik a földbirtokos ur.

— Tessék, tessék, tanító ur, mondja 
udvariasán, tessék beljebb sétálni 1 ... 
Vagy talán, — mondja kutató tekintet 
után, vagy talán erre felé tetszik ? . . .

Rámutat az irodaajtóra. Sárosy 
László gyorsan elbúcsúzik a fiatal 
lánytól, hálás szívvel nyugtáz néhány 
meleg tekintetet, azután becsukódik 
mögötte az ajtó.

Mikor egy félóra múlva hazafelé 
baktat, kénytelen megállapítani, hogy 
Grünhut igazi nagyúri lélek. Még 
csak egy szót se szólt. Nem kérde
zett, nem faggatott, nem szörnyükö- 
dött és nem húzódozott. Természe
tesnek vett mindent. Egy kissé fel
húzta a vállát és azt mondta: — ja 
ilyesmi bizony előfordul néha! . . .

— Na, na, nem baj! Itt vagyok
én, majd elintézzük azt a dolgot I. . .  
folytatja fölényes pártfogói hangon. 
Ne tessék semmit se aggódni! . . .  
Hanem: micsoda biztosítékot tud
adni, tanító ur ?

— Biztosítékot ? . . .  Hogy én, mi
csoda biztosítékot adhatok ? . . .

Elakadt a lélegzete. Istenem, mi- 
> lyen korlátolt, ostoba az ember 1 Erről
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meg egészen elfelejtkezett. A fizetése 
semmi, mert nem lehet lefoglalni. 
Vagyona nincs, bútorzata, berendezése 
»• második semmi. Szinte dadogva 
ismétli:

— 1 Persze, persze, a biztosíték 1 ...
Grünhut megkönyörül rajta. Vál

lára teszi a kezét s kissé megnyomott 
hangsúlyozással mondja:

— Tudja mit, tanító ur. Nemcsak 
a háznak, birtoknak van értéke, ha
nem a becsületességnek is. Miért ne 
adjak én egy kis kölcsönt erre a 
hípottékára. Hát én adok. A tanító 
ur. hevére, a becsületére adok három
száz forintot. (Nem szeretem a kike- 
rekitetlen számokat 1) Ezt a kis Írást 
aláírja a tanító ur. A kamat fizetés
sel ráér. Az sem baj, ha majd csak 
később fizeti meg, ne fájjon miatta 
a feje. Szeretném, ha érezné, hogy 
jóakarója, pártfogója vagyok. Na, ta
nító ur, jó lesz igy ? ...

Sárosy László egészen beleszédül. 
Hálálkodva szorongatja a kereskedő 
kezét s alig talál szavakat a köszö
nethez.

t f  Sohase felejtem el, Grünhut ur. 
Mindig hálával gondolok a jóságára. 
Boldog volnék, ha csak kicsiny rész
ben is, megszolgálhatnám szívességét.

— Grünhut a nyaka közé húzza 
fejét s két kezét kérdőieg csapja 
szét.

— Hát azt se lehet tudni. Lehet, 
hogy valamikor tanító ur tesz szí
vességet nekem. Hehehe I miért ne 
lehetne ? Vagy talán kölcsönt ad, 
vagy egy darabka kenyeret ? Miért 
ne lehetne ? Hát lássa: akár idejegy- 
zem a könyvem margójára, hogy 
szabadon rendelkezem Sárosy László 
tanító úrral. Na mondja; nem elég 
szép biztosíték ez?

Hazamenet szeretett volna örömé
ben énekelni. Tehát minden rendben 
van! A pénz domboruan dülleszti a 
kabátja zsebjét, még otthonra is ma
rad valami. Hogy miből fizet kama
tot ?.. . Hogy, hogyan fizeti vissza 
a tőkét?.. .  Eh, majd az is meglesz 
valahogy. Mindent nyer, aki időt 
nyer I. . .

Amint a szétszórt ház-sor mellett 
végigmegy, az egyik folyosóról kihal- 
latszik egy iskolás fiú hangsúlytalan 
olvasása, ahogy a délelőtt feladott 
olvasmányt gyakorolja:

— Van a nemes vad vadászatának 
még egy módja, melyet szintén na
gyon sokfelé alkalmaznak. Vermet 
ásnak, abba erős hálót helyeznek, 
azután a tetejét befedik.

Egy pillanatra megáll a kapuban 
s figyelve hallgatja az olvasást. Na,

egy kissé már jobban megy 1 — 
mormogja, azután sietve tovább megy. 
Az édesanyja már az ajtóban várja s 
szelíden végigsimitja az arcát.

fa ljU tjm k .

T á b o r i p o sta .
Éd«s fiam,

megint egy ünnep, mely máskor 
közelebb simítja lelkünket, most pe
dig egymástól elszakítva talál benün- 
ket. Mi itthon várjuk a kegyelem ígé
retének teljesülését, ti pedig, édes 
fiam, kinn a lövészárokban mondjá
tok el ünnepi imádságtokat. Mondjá
tok ell Mert legye'ek bár elhagyatott, 
puszta helyen, hol a háború halál
ekéje szántotta mélyre a tömegsíro
kat, legyetek bár pusztult vidékeken, 
hol üszkös romokba dőltek a falvak 
s kiégett a rögök közül a közelgő 
nyár, ősz, tél kenyere, — csak az 
imádságot ne felejtsétek, mert ez teszi 
templommá a lelket, ünneppé a piros 
betűs napot. Minden időkben ez a 
szó volt pünkösd ünnepének isten
szolgálatra hivó harang csendülése: 
hiszem, hogy saját erőm által nem 
volnék képes az én Uramban. Jézus
ban hinni, vagy őhozzá jutni, hanem 
a Szent-lélek hivott engemet I. . .  Ne
héz kötelességteljesítést kiván tőled 
is, édes fiam, a háború. Nagy az iz
mok erőfeszítése. Nagy az idegszálak 
megfeszülése. Törödelem, fáradalom, 
nélkülözés, lemondás mind nehéz. 
Száz halál, ezer veszedelem, mind 
nehéz. De nehéz a lélek tusája is s 
a szív szenvedése, az is nehéz. Pe
dig nem elég az elviselés. Mindent 
úgy kell teljesíteni, hogy Krisztustól 
el ne szakadjunk, hanem inkább hozzá 
jussunk. Óh bárcsak elszállna, édes 
fiam, tihozzátok is a pünkösdi Szent
lélek. Erősítene meg, hogy nemcsak 
testi erővel, hanem lelki erővel is bír
játok. Amint komor, felhős alkonyat- 
szálltán levelemet irom, magam előtt 
látom azt az első pünkösdi gyülekeze
tét, melyben Péter apostol ajakán olyan 
csodálatos erővel zendült meg az első 
pünkösdi prédikáció. És midőn azt 
kérdezték: vájjon mit cselekedjünk 1... 
egyenes, biztos szóval felelt: bánjá
tok meg bűneiteket s térjetek meg ? ... 
Búcsúzom, édes fiam, s mig a jó 
Istentől erőtadó ünnepet kérek szá
modra, szívből kívánom: találd meg 
te is ^z igazi pünkösdhöz vezető utat, 
mely a bünbeismerésnél s bünbánat- 
nál kezdődik. Isteni erőt csak az vár
hat, ki földi megbánást tanúsít. 
Szeretettel ölel édesapád.

Tanítók árváiért!
Vidéken jártam s az úton, éppen 

előttem, orosz foglyok, vállra vetett 
kaszákkal munkára mentek. Egyszerre 
csapódik az egyik ajtó s egy szegény 
öregasszony odafut s nagy darab ke
nyeret ad az egyiknek. Ahogy oda
adja, szeméhez kapja a kötényét s 
nagy sírással megy vissza a hajlékba.

— Ismeri azt az orosz foglyot ? . . .  
kérdezem.

Csak a fejét rázza. — Nem isme
rem, hogy ismerném ! . . .  De az én 
fiam is fogságban van. Mindig arra 
gondolok: hátha neki is ad valaki 
egy darabka kenyeret, hogy áldaná 
meg érte az Isten! . . .

Elgondolkodva folytattam utamat. 
Közös emberi sors jármát hordozzuk. 
A háború eltörli a külömbségeket s 
megtanít ugyanazon fájdalom-kereszt 
alatt sírni. A kik ma nyugodtan jár
nak, holnap sírva sírnak. Akik ma 
élő apa, élő férj után küldik üzene
tüket, holnap gyászruhát öltenek s 
imádsággal ölelik át az ismeretlen 
földön felhantolt sírhalmot. Tegyünk 
jót! Teljesítsük kötelességünket! Tö
röljük a könyeket! Enyhítsük az öz
vegyek, árvák bánatát!

Az elmúlt két héten a Tanítók ár
vái javára a következő adományok 
érkeztek, melyeket ezennel köszönet
tel nyugtázzunk:
Gömöry A. százados a harctérről 16'40 K 
E4I nőegylet adománya Orihodos 14’— , 
Mlinarcsek Pál és társai a harctérről 12'35 , 
Müller Károly Csanakhegy . . 10‘— ,
N. N. Nagysimonyi • . . . 4 88 „
Paráth Lajos népik, az olasz harc

térről .........................................2’— ,
Bódogh Jné Kőszeg . . . 1*— >

A vönöczki konfirmandus növendékek kö
zül a tanítók hadi árváinak adakoztak: Boda 
Aladár 10 K, Varga István, Nagy Lajos, Tőke 
Lajos, Molnár István, Buti János 2—2 K, 
Molnár János 1.20 K, Bak Lajos 1 K. Ösz- 
szesen 22'20 K.

Az edvei leánygyülekezetben az elesett 
tanítók árvái javára adakoztak: Az evang. 
hitközség és Tejszövetkezet 10—10 K, A róm. 
kath. hitközség 6 K, A községi pénztár és 
Kiss Gyula nyug. tanító 5—5 K, Zongor 
Gábor, Zongor Lajos, Edvy Ferenc 3—3 K, 
Edvy Sándor, özv. Szekeres Gábomé, Gacs 
János 2—2 K, Miké József 120 K, özv. 
Edvy Andrásné, Kronekker József, Tóth Gás
pár, Gacs Gyuláné, Szabó Sándor, Horváth 
Károly 1—1 K, Egry Jánosné 40 f, Nagy 
István, Hajdú József 20—20 f, Gici József 
10 f. Összesen 59 10 K.
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ......................... 7282 52 K
Mostani gyűjtésünk . 60 63 K
Eddig befolyt . . . 7343 I5K

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten ! Tegyetek jót mindenekkel, ki
váltképpen a mi hitünk cselédeivel!
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A világháború eseményei.
Anglia ügyes sakkhuzásokkal úgy 

intézte a világháború vagy legalább 
az antant dolgait, hogy őt eddig 
valami nagyobb bántódás nem érte. 
Előtérbe nyomta szövetségeseit. Maga 
lehetőleg hátul maradt. Onnan dirigált, 
onnan csinált zűrzavart, világfclfor 
dulást. Itt-ott, ha érte is baj, nagyobb 
veszedelem nem zudult reá. Mérhe
tetlen önzése lehetőleg távol tartotta 
tőle a nagyobb veszedelmet. Május 
31-én azonban más történt. A világ
háború intézője a háttérből az elő
térbe került. A sugólyukbó! a színpad 
közepére lépett. Szembeszállt leggyü- 
löltebb ellenségével, a némettel ott, 
ahol legerősebbnek, legyőzhetetlen 
hatalomnak érzi magát: a tengeren. 
A múlt héten megtörtént a most 
folyó világháború első nagy tengeri 
ütközete. És a történelem vastag 
betűkkel fogja följegyezni, hogy „a 
világ első tengeri hatalmasságát a 
németek megverték 1 “

A skagerraki mérkőzés.
A világháború első nagyobb ten

geri ütközete az angolok veszteségével 
és a német flotta győzelmével vég
ződött az Északitenger skagerraki 
ágában. Május 31-én a német flotta 
észak felé haladt. Hírét vették ennek 
az angolok. 70—80 hajóból álló 
flottájuk azonnal megindult teljes 
erővel Skócia felől dél felé. A Ska- 
gerrak-szorosban a délutáni órákban 
találkozott a két ellenséges hajóraj 
egymással. Az angolok erős tüzelést 
kezdtek. De a németek sem marad
tak adósak. Biztosan találó ágyúik 
megszólaltak, lövést lövés követett. 
Az ágyuk másnap reggelig szóltak. 
A német flotta nem engedett s végre 
is az angoloknak kellett meghátrálniok, 
hogy nagyobb bajba ne keveredjenek, 
nyereségük igy is kétségtelen. Az an
golok évszázados tengeri uralmát 
megtörték a németek. A Berliner 
Tageblatt szerint Anglia veeztesége 
nagy hajókban 102.980, Németor
szágé 13.200 tönna.

Olasz harctér.
Az olasz harctér legfontosabb ese

ménye Asiagó és Arsieró. megerősített 
olasz helyek, vasúti főpontok elfog
lalása vitéz csapataink áltál. Asiagó 
a Sette communi nevű kerület főhe
lye 65 km. nyíre Veronától, közel 
hétezer lakossal. Csapataink tovább 
folytatva hóditó utjokat kelet felé, 
megvetették lábukat a Posina patak
tól délre fekvő területen. Asiagótól

északra hatalmukba kerítették az 1562 ? 
m. magas megerősített Monte Mand- 
riellet, más csapatok Arsierótól keletre 
az 1351 m. magas Monte Cengiót 
és a valamivel alacsonyabb Monte 
Barcót. Seregeink ellenállhatatlan erő
vel törnek előre az alig járható alpesi 

•területen épugy, mint az olasz sík
ságon. Közben-közben megállanak, 
hogy a szükséges pótlásokat és szál
lításokat is elvégezzék. Útjuk egyéb
ként valóságos diadalmenet. Luganó- 
ból jelentik, hogy Olaszországban 
növekedik a riadalom. A hadvezető
ségbe vetett bizalom megrendült. Mesés 
dolgokat beszélnek hadseregünkről. 
Előretörését ördöginek, készültségét 
óriásinak, haditervét nag} szerűnek 
mondják.

Harc a franciák ellen.
Junius első napján élénk küzdelem 

fejlődött ki a Maas keleti partján. A 
németek elfoglalták a Caillette-erdőt, 
amidőn két teljes hadilétszámú ellen
séges zászlóaljat és három gépfegy
ver-osztagot ejtettek foglyul. Győzel
mük egy kilométerrel közelebb hozta 
őket Verdunhöz, közvetetlenül a Fle- 
ury erődmű aljába. A tranciák más
nap megkísérelték az elvesztett terü
let visszaszerzését. De rajtavesztettek.
A németek újra megverték őket és 
620 katonájukat foglyul ejtették.

A németek az angolokat is meg
verték Jellebekenél, Yperntől délre. 
Itt 468 ember került fogságukba.

Egyéb hírek.
A porosz képviselőház üdvözölte 

a német császárt a skagerraki győze
lem alkalmából. A császár feleletébe ! 
azt mondja: Büszke vagyok hatalmas 
flottánkra, amely merész, kemény 
küzdelemben megmutatta, hogy helyt
áll túlnyomó ellenséggel szemben is. 
— Az egyesült bolgár német hadsereg 
Mackensen vezérlete alatt •átlépte a 
göiög határt és Seres—Kavalla vona
lán fontos védelmi pontokat foglalt el.

Pünkösdi üzenet.
Még utolsó héten is serénykedett 

a szeretet a harctéren küzdők s a 
kórházakban szenvedők érdekében. 
Ünnepi füzeteinket szétküldöttük min
denfelé s immár most, a bevégzett 
munka végén csak az a feladat vára
kozik ránk, hogy Isten megáldó ke
gyelmét kérjük mindazokra, kik ün
nepi üzeneteinket kézhez kapják. Ne 
csak egymás mellé fűzött mondatokat 

1 olvassanak, hanem az Úr ama evan-

105.

géliomát, mellyel erősítést nyújt a 
megpróbált telkeknek.

A ránk bízott füzetek szétosztásá
ról jövő héten számolunk be.

A múlt héten a következő meg
rendelések érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Ev. leik. hív. Tolnanémedi 100; Kiss 

Lajoi Nagyalásony 60; Ev. leik. hiv. Ke- 
meneshögyész, Ev. leik. hiv. Nagybarátfalu 
50—50 ; Horváth Emil Beszterczebánya 30; 
Pap Pintér Jánosné Igar, Pölöskey Miklós 
szakaszvezető, Esp. hiv. Répczelak 10—10; 
Csatári Józsefné Boba 3; özv. Ágoston . ,Ji- 
nosné Ajka, Vég József Feldpost 350. 1—1 
példányt.

Szabad rendelkezésre :
Ev. nőegylet Geose 100; Pölöskey Miklósné 

Felpécz 40; ózv. Baka Józsefné Pórládöny 
20; Fiedler Lajosné Pórládöny 10 példány.

Pénzadomány:
Özv. Balogh Sándorné Meszlen, id. Györgyi 

Sándorné Meszlen 7 — 7 K, ifj. Györgyi Sán
dorné Meszlen, Karsay Idi Beled 5—5 K, Kiss 
Sándor Alsóság, Boda Jánosné Marczalgergelyi, 
Mlinárik Jánosné Surd, Frankovits Mariska Za- 
laszentgrót, Szabados Gyuláné Kapolcs, Czei- 
ter Andrásné Ménfő, ifj. Melkovics Józsefné 
Ménfő 2—2 K, Kovács Jánosné Nagybarát
falu, Bogdán Jolán Kisbaráthegy, Horváth Lina 
Kisbaráthegy, Boktor Mihályné Csanakliegy, 
özv. Salakta Istvánná Ménfő, Vajda Károlyné 
Ménfő, Bahós Istvánná Ménfő, Mogyorósi Já
nosné Boba, Csatári Józsefné Boba, özv Ágos
ton Jánosné Ajka, Vég Józsefné Felsőmesteri 
1— 1 K.

A H aran gszó  perselye.
A HARANGSZÓ-nak k ó rh á za k b a , sebe- 

sü lt  é s  b e te g  k a to n á k  részére  ingyenes  
kü ldésére  eddig befolyt 254 kor. 38 fill.

A felpéczi hívek Amerikából 40 K.
Ö ssze se n : 294 '38  K .

A vak-katonák részére befolyt: Sza
bados Gyuláné Kapolcs 1 K, Mladonicki Mi
hály Egyházasdengeleg 2 K, Felpécziek ado
mánya 6 K, Mészáros László és neje Felső
ság, leányuk koníirm. emlékére 6 K, Őri 
Sándorné Merse 1 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Mladonicki Mihály Egyházasdengeleg 2 K, 

Mészáros László és neje Felsőság, leányuk 
konfirm. emlékére 6 K, Id. Nagy Józsefné 
Merse 1 K, Őri Sándorné Merse 1 K, Kovács 
Lajosné, Kecskés Észter Ujmalomsok 6 K, 
Mlinarcsek Pál és társat a harctérről 12 35 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Felpécziek adománya 27 K.
A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Paulovits őrmester orosz hadifog
ságból, ezúton kéri rokonait és isme
rőseit, legyenek szívesek tudósítani, 
mert 3 hónap óta nem kapott tudó
sítást. Cime: Ernst Paulovits k. u. k. 
Feldwebel, Kriegsgefangener Astra
chan, Russland. s—8
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A z e g y h á z  k öréből.
Olvasóinknak, munkatársainknak, 

jóakaró  barátainknak Istentől meg
áldott, erőt hozó pünkösdi ünne
peket kívánunk!

Scholtz Gusztáv püspök jubileuma.
A budai evangélikus egyház lelkésze, eperjesi 
Scholtz Gusztáv, a bányai evangélikus egy
házkerület püspöke, múlt vasárnap tartotta meg 
ötven éves lelkészi jubileumát. Az ünnepet a 
budai egyház presbitériuma készítette elő és 
tekintettel a püspök gyászára, szerény kere
tekben, de annál bensőségesebb módon folyt 
le. A püspök most hetvennégy éves. Az ün
nepséget hálaadó istentisztelettel kezdték, a 
melyen maga püspök prédikált. Istentisztelet 
után díszközgyűlés volt és ennek keretében 
történtek az üdvözlések. A budai egyház és 
az esperességek gyűjtést eszközöltek, hogy 
eperjesi Scholtz Gusztáv püspök nevét ala
pítvánnyal örökítsék meg. A gyűjtés eredmé
nye eddig a 10.000 koronát meghaladja. Isten 
gazdag áldását kérjük a buzgó főpásztor to
vábbi munkálkodására 1

Gyászrovat. Özv. Duchon Béláné, szüle
tett Batizfalvy Emília úrasszony, a zombori 
evang. Tabitha nőegylet elnöke, május 25-én, 
79 éves korában súlyos betegség és sok szen
vedés után elhunyt. Áldott legyen emlékezete!

Alapítvány. Id. Bartos András és neje 
egyetlen drága jó fiuk Andrásnak emlékére, ki 
a harctéren szerzett betegségében május hó 
23-án elhunyt s kinek tetemeit jó szülei ha
zahozatták, vallásos lelkűk és egyházukhoz 
ragaszkodó bánatos szivük nagyobb megnyug
tatására, a nagybábonyi ág. hitv. ev. egyház
nál 200 koronás alapítványt tettek. Az Úr ke
gyelme legyen a mélyen megszomorodott val
lásos családdal, áldása pedig legyen a korán 
elhunyton valamint a kegyes alapítványon 1

Adomány. Horváth Károly, a tapolcafői 
ág. h. ev. leánygyülekezet buzgó és áldozat
kész tagja, Istenben boldogult édesapja Hor
váth István emlékére, gyülekezeti célra 100 
koronát adományozott. Isten áldása nyugod
jék meg a megboldogult emlékén és a szives 
adományozón.

Itthonról.
A trónörököspár családi öröme. Zita 

királyi hercegnő, Károly Ferenc József királyi 
herceg felesége fiúgyermeknek adott életet. A 
trónörököspárnak az újszülött királyi herceg 
a negyedik gyermeke.

Vasérdemkereszt. Az ellenség előtt vi
tézül harcoló legénységi állományú egyének 
részére ő felsége az eddig rendszeresített vi- 
tézaégi érmeken kívül most uj kitüntetéseket: 
vazérdemkereaztet és koronás vasérdemkeresz- 
tet rendszeresíttetett s azoknak az adományo
zási jogát a hadseregfőparancsnok, Frigyes kir. 
herceg tábornagyra, az olasz fronton küzdő 
legénységet illetően pedig a délnyugati arcvo
nal parancsnokára, Jenő kir. herceg vezérez
redesre ruházta át.

A mezőgazdasági katonai szabadsá
golások meghoszabítása. Tekintettel az 
aratási és cséplési munkálatoknak elvégzésé
hez fűződő rendkívül fontos közgazdasági és 
katonai érdekekre, a honvédelmi miniszter 
vagy a hadügyminiszter által fölmentett azon 
mezőgazdák, mezőgazdasági alkalmazottak és 
cselédek fölmentését, kiknek a fölmentése 
1916 május harmincegyedikén vagy augusz
tus harmincegyediké előtt bármilyen időpont
ban lejárna, hivatalból 1916. szeptember else
jéig meghosszabitották. A hivatalból történt 
meghosszabbítás nem vonatkozik a honvédke
rületi és katonai parancsnokságok által enge
dett fölmentésekre, a nevezett parancsnoksá
gok által ideiglenesen fölmentett egyének te
hát a fölmentés lejártakor bevonulni kötelesek.

Az uj termés zár alá helyezése. A 
minisztérium a folyó évi búza-, rozs-, két
szeres-, köles-, árpa- és zabtermést zár alá he
lyezte. A saját házi szükséglet céljaira a jövő 
évi augusztus 15-ik napjáig terjedő időre havon
ként és fejenként 18 kilogramm gabonát szabad 
megtartani, a többit csak a Hadi Termény rész
vénytársaságnak lehet eladni, vagy a hatósági 
igazolvánnyal felszerelt más vásárlásra jogosult
nak az adás-vevési hivatalos elismervényt azon
ban az eladó köteles megőrizni, és azt a hatóság 
felhívására bármikor felmutatni. A házi és 
gazdasági szükségletet meghaladó termésmeny- 
nyiséget október 15-ike után okvetlenül fel 
kell ajánlani a Haditermény részvénytársaság
nak (Budapest, V., Nádor-utca 9.), amely azt 
maximális áron megveszi. A vármegye terü
letéről a zár alá vett gabonát máshova elszál
lítani tilos, ha csak erre a termelő engedélyt 
nem kap. Saját házi és gazdasági szükség
letének fedezése céljából október 15-ig min
denki vehet gabonát a főszolgabíró, illetve a 
polgármester igazolványával. Közvetítőket ki 
kell zárni a vételnél. Aki nem termelő, annak 
fejenként és havonként csak 10 kilogrammot 
szabad számításba vennie. Akik a leirt módo
kon nem gondoskodhatnak magukról, azok 
részére a Haditermény részvénytársaság 
közvetíti a szükséges terményeket. Gabona- 
kereskedők és szövetkezetek vásárlási igazol
vánnyal csak oly termelőtől vásárolhatnak, 
akinek eladásra szánt terménye összesen 
legföllebb 100 métermázsát tesz ki. A malom
ban a feldolgozásra kerülő termény megszer
zésének jogos voltát igazolni kell. Aki a fen
tebb felsorolt rendelkezések ellen vét, hat 
hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

A király a hősök anyjának. Ludányiné 
Lukácsné egyszerű mindszenti asszonynak hét 
fia teljesít szolgálatot, akik közül kettő idő
közben hadifogságba került. Ezeken kívül még 
egy fia hadimunkás, egyetlen leányának férje 
pedig ugyancsak katona. E szerint tehát az 
asszony családjából tulajdonképpen kilenc 
férfi tartozik a véderő kötelékébe. Levelet irt 
a maga elhagyatottságában a királyhoz, amely
ben örömmel dicsekedett el erről és egyúttal 
öregségére való tekintettel a király jószívéhez 
folyamodott segítségért. O felsége egy szép 
ezüst plakettet ajándékozott Ludányinénak, 
amely a király monogramjával és a magyar 
szent koronával van ellátva, de e mellett még

a magánpénztárából 500 koronát küldetett. Ezt 
a királyi ajándékot Csongrád vármegye főis-- 
pánja szép ünnepség keretében adta át a mé
lyen meghatott asszonynak.

A főherceg cédulája. Közvitéz Heckmann 
Péter, aki az Isonzónál harcolt, megjelent a 
minap az egyik budapesti pályaudvar parancs
nokságánál továbbítás végett. Magát a pálya
udvar parancsnokát kereste, mert — mint 
mondotta — ő vele szeretné elintézni a dolgát. 
Odavezették a parancsnokhoz, aki története
sen huszárkapitány.

— Jelentem alásan, kapitány ur, — mon
dotta az isonzói baka — ezt a cédulát hoztam.

És átnyújtott a kapitánynak egy keskeny 
hosszú papirszeletet. A parancsnok megnézte. 
Tintaceruzával ez volt ráírva:

„ Kérem Heckmann Pétert Bátorszékre 
(Tolna m.) vitetni. Megígértem neki. 1916. V. 
2. József főherceg.“

A huszárkapitány, kezében a cédulával, 
már intézkedni akart, hogy a főherceg kérése 
szerint jól ellátva továbbítsák Heckmann Pé
tert, de a baka nem mozdult.

— Jelentem alássan, kapitány ur, — szólalt 
meg újra és tisztelgett, — van azon a cédu
lán ám még valami, mert, hogy azt mondta 
nekem a fenséges úr, hogy ha német tiszt 
úrral találkozom, akkor azt mutassam meg 
neki. Tessék csak a cédulát megfordítani.

A kapitány megnézte a cédula másik olda
lát Ezt olvasta róla:

„Ich bitte den Peter Heckmann nach Bä- 
tofazék zu bringen. Ich habe es ihm ver
sprochen 2. V. 1916. Erzherzog Joseph G. d. K.

Szóval József főherceg mindenképpen be 
akarta váltani Ígéretét. Arra az esetre is gon
dolt, hátha német tiszt kezébe kerül az ő 
cédulája, megírta németül is, hogy Heckmann 
Péter annál biztosabban elkerüljön Bátorszékre.

A n a g y v ilá g b ó l.
Az étkezés egyszerűsítése Németor

szágban. A szövetségtanács gyűlésén elha
tározta, hogy rendeletet ad ki az étkezés 
egyszerűsítéséről. A rendelet szerint vendéglő
ben és étkezőben egy étkezésnél kettőnél 
több étel nem állhat rendelkezésre.

A francia tanítók és a háború. Párisi 
jelentés szerint a háborúban résztvevő húsz
ezer francia tanító közül kétezerhatszáz elesett, 
hétezer pedig megsebesült.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol bib lia  a házban n incs,
H iányzik ott a legfőbb kincs.
T anyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Junius 11. vasárnap, Apóst. csel. 2, 1—13. 
„ 12. hétfő, Ján. 7, 37—43.
, 13. kedd, Ezekiel 36, 22—28.
,  14. szerda, Ezsaias 61, 1—5.
„ 15. csüt., Efezusi lev. 1, 3 — 14.
„ 16. péntek, Ján. 1, 29—34.
„ 17. szombat, Kol. 2, 1—7.

Nyomatott Welliseh Béla vülamüzemü könyvnyomdájában Szeutgofthárdon.
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számunkra biztosítva van a győze
lem is. A híres Cariyle Tamás mondja: 
»Amit én egy hős nemzet alatt értek 
az tulajdonképen egy hivő nemzet.«

Kiben és miben bizakodhatnánk 
mi másban, mint Istennek segítségé
ben ? Bizakodhatunk vitéz katonáink
ban ? Büszkék lehetünk rájuk. A mi 
magyar népünk ereje talán az, amelyre 
támaszkodhatnánk ? Óh, csak köny- 
nyel telik meg szemünk, ha reá gon
dolunk arra a nagy véráldozatra, 
amelyet mi érettünk is hoznak a 
puszta és hegyvidék egyszerű gyerme
kei. Aszivünkelszorul,hareágondolunk 
arra, hogy mily sokan vannak azok 
a névtelen hősök, kiknek dicső önfel
áldozásukról semmitsem tudunk.

Az ember elcsodálkozhatik az oly 
nagy mértékben megnyilvánult áldo
zatkészségen és tényleg igaza van 
annak a holland orvosnak, aki a 
lüttichi kórházból nem régen ezeket 
ir ta : . Két világitó torony szórja
sugarait az iszonyú nyomorra, amely
ben mi állunk, és amely nyomor 
szinte arra kényszerit, hogy kétségbe 
vonjuk az európai műveltség létezését, 
egyik a kötelesség, másik az ember 
szeretet, amelyet férfiak és nők egya-

Szegényektiek - kicsinyeknek.
Ne mondd, hogy szegény vagy, gyönge, ki-

[csiny, senki
S nem tudsz a világért soha semmit tenni. 
Ne hidd lemondóan, ha sok erőd nincsen, 
Munkásául téged nem hivott el Isten.

Ha nem is teremtett nagynak, kiválónak, 
Nem is céltalannak, hiábavalónak.
Ha nem is szánt neked fényes, nagy szerepet, 
Szép feladat nélkül téged sem feledett.

Nem lehetsz magas hegy büszke, sudár fája: 
Légy a völgy alacsony, hasznos buzaszála. 
Nem lehetsz tengelye hatalmas, nagy gépnek: 
Légy legalább foga egyik kis keréknek.

I Csak ott lehet bízni gazdag aratáshoz,
Ahol minden kis szál bőséges kalászt hoz. 
S a gépnek járása mindjárt nem szabályos, 
Mihelyt egy parányi része is hiányos.

Ne azon csüggedezz, hogy kicsinynek néznek, 
Örülj, hogy része vagy a teljes egésznek. 
Emeld föl fejedet nemes önérzettel;
Ne tépelödj, dolgozz! Ne halogasd, kezdd el!

Tépj ki csak egy-kétgazt s ültess pár virágot, 
Ennyivel is szebbé tetted a világot.
Szánts, vess becsülettel egy darabka földet, 
Már kenyérhez jutni ennyivel is könnyebb.

Irts ki egyetlen biint, vigy csak egy jót vég- 
Közelebb segélted a földet az éghez. [hez, 
Mutass igaz példát egy-egy tévelygőnek, 
Mások tanítója vált már is belőled.

Akármerre jarsz-kelsz, puszta jelenléted 
Legyen jóra-rosszra eleven ítélet:
Rezdüljön meg a rossz, ha csak rá tekintesz, 
A jóra szófián is erőt, áldást hintesz.

Szánj oda pár fillért, hol adományt várnak, 
Több ju t egy falattal koldusnak, árvának. 
Szólj egy-két bátor szót az igazság mellett, 
Nagyobb hittel tűr, ki ártatlanul szenved.

Töröld le egy cseppjét a keserű könnynek, 
Ennyivel is fogy a bánat körülöttedi. 
Fakassz itt-ott mosolyt, kelts uj reménységet, 
Ezzel is boldogabb, könnyebb lesz az élet. 
. . . így tovább! Ilyenre hivott Isten téged.

SZALAY MIHÁLY.

I g y e k e z z e t e k  c s e n d e s e k  l enn i !
Irta: Lábossá Lajos.-

Amidőn a filiszteusokat az izraeli
ták egy csatában megverték, üldözőbe 
vették őket. Üldözésük közben egy 
követ állítottak fel, amelyre a követ
kező szavakat Írták r á : »Mindeddig 
segítségül volt nekünk az Úr!«

Vájjon mi is hálatelt szívvel nem-e 
ugyanezen szavakat vehetjük ajkunk
ra? »Mindeddig velünk volt az Úr!« 
De hinnünk kell, hogy továbbra is 
velünk lesz!

Mig ez a hit keblünkben él, addig
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ránt gyakorolnak, melyeket semmiféle 
modern kultúra kiölni nem tudott.«

Csodáljuk a nagy munkát, de tel
jes bizalmat még ezek sem nyújthat
nak ! Sokkal mélyebbre nyúl ami 
erőnk gyökere. Még a hü szövetsé
gesek sem nyújthatnak teljes kezes
séget nekünk. Láthatatlan mélységből 
tör az erő forrása elő. A szívnek 
mélységéből. Kikutathatatlan ezer 
rejtekéből. És a forrásnak vize, amely 
kristály tisztán fakad, a hit, bizalom 
Isten segítségében. Hiszed-e, hogy 
igy “van ? E hitnek ott kell lenni 
szived mélyén, mert, ha érzed és 
meg vagy győződve róla, hogy igaz
ságod van és jogosan cselekszel, 
akkor a jog és igazság legfőbb őre 
is kell, hogy melletted legyen

Ebben a hitben és biztos tudatban 
pedig épen nekünk való intés az 
apostolnak mondása, amelyet a tész- 
szalonikai gyülekezethez i r : »Igyekez
zetek csendesek lenni!«

Igyekezzetek csendesek lenni a kül
világgal szemben. Ez intés először a 
tesszalonikabeliekhez volt intézve. Ta
lán a maguk idejében megállhatták 
helyüket e szavak. De vájjon napja
inkban tudsz-e csendes lenni ? Képes 
vagy-e magadnak annyi lelkierőt 
kölcsönözni, hogy az egymásután 
történő eseményeket nyugodtan szem
léljed? Tudnánk-e mi csendesen, nyu
godtan viselkedni ott kint az ágyu- 
dörgések és puska ropogások köze
pette ? Mi, akik az életben a legkis- 
sebb ellenünk való támadásra már 
is összerezzenünk ? Mi, akik az élet 
zúgó tengerén, ha csónakunk veszé
lyes helyre jut és körülöttünk a vihar 
tombolni kezd, azonnal kétségbe esünk, 
és miként az egykori tanítványok a 
már ingadozó csónakukban az alvó 
Jézushoz futottak: »Uram, ments
meg minket, mert elveszünk,« mi is 
jajveszékelve sietünk az Úrhoz és 
rémülten kiáltjuk Ments meg minket, 
mert elveszünk «

Legyetek csendesek! Igyekezzetek 
csendesek lenni! int az apostol. Le
gyetek olyanok, mint a kis gyermekek!

Ugy-e, mikor a kis gyermek valami 
sötét helyen halad át, már a legki
sebb neszre is az édes anyja szok
nyájához, kezéhez kap és azt erősen 
megragadja és az az érzés és tudat, 
hogy az édes anya mellette van és 
védi, bizalmat önt belé és elűzi min
den félelmét. így kell nékünk is ten
nünk. Az életben csak egy lehet, 
akihez menekülhetünk, az egyedül 
gondviselő Isten. Ha őt érezzük mel
lettünk, akkor bátrak vagyunk az élet 
bármely viharai közepette is. Mert

igaza van a zsoltárirónak mikor a 
72. zsoltárban azt mondja: »Csak 
Istenben nyugszik meg lelkem. Csak 
ő az én kősziklám, ő az én oltalmam, 
azért nem rendülök meg.«

Legyetek csendesek! Óh mily vi
gasztaló az intés: oda hangzik fü
lünkbe valahányszor egy-egy nyitott 
sir, egy-egy fekete koporsó mellett 
állunk, s a könnyzápor megered sze
münkből és keblünk zokog a fájda
lomtól.

Igyekezzetek csendesek lenni! Pa 
nasz_ ne keljen ajkatokról. Az Úr adta, 
az Úr el is vette, legyen áldott az 
ő szent neve érette Nehéz időt élünk. 
Nehéz időben nehéz órákat és perce
ket, amelyekben talán jobb is volna 
a szívnek megszakadnia

Az életküzdelem nehéz, de dicső
séges ! És a nagy küzdelemben nehéz 
is csendesnek lenni!

Luther Márton azt a szót, amelyet 
mi „igyekezzetek“-kel fejezünk ki, a 
„küzdjetek“ szóval fordítja. Az ő né
met fordításában igy szólna szöve
günk: »Küzdjetek csendesek lenni!“ 
Igaza is van! El is kell ismernünk, 
hogy manapság valóságos küzdelembe 
kerül, az események láttára, hogy 
csendesek lehessünk.

De mégsem lehetetlen! Csak egy 
a szükséges ahhoz, hogy csendesek 
lehessünk és ez az, hogy mindenek 
előtt csendesek legyünk szivünkben!

Ez a követelmény még nagyobb, 
még erősebb az előbbinél. Gondold 
el csak, vájjon csendes, nyugodt-e a 
te szived? Kifelé a világnak mutat
hatod a nyugodtságot, csendességet, 
békességet, de ugyanekkor szived, 
lelked mélyén ádáz csata, tomboló 
vihar pusztíthat, emésztő tűz égethet 
olthatatlan lánggal. Más előtt kínod, 
fájdalmad titkolhatod, de Isten és 
önmagad előtt nem. Pedig sok em
bernek csak az hiányzik a boldogsá
gához, hogy nem tudja lelke nyugo
dalmát megszerezni, lelkiismerete 
szavát elhallgattatni.

Csendes, nyugodt vagy-e szivedben ? 
Gondold el, hogy most Isten ítélő 
széke elé kellene állanod. Nyugodt 
lelkiismerettel állhatnál-e elébe? Nem 
érzed-e, hogy van valami, amiért 
Isten bűnbocsátó kegyelmét és irgal
mát kellene kikérned ? Sőt be kellene 
vallanod, hogy a te imádságod sok
szor nem juthatott el Istenhez, mert 
hatalmas válaszfalat vont közöttetek 
a világ az ő ezerféle csá itásaival. 
Elmondhatod-e a zsoltáriró szavaival, 
hogy csak Istenben nyugodott meg 
a te lelked, csak ő volt a te kőszik
lád ! ? Vagy más szóval az élet viha

rai között csendes maradtál-e, bár
mennyire fölkorbácsolódott is körötted 
a tenger?

Bizony sokszor elfog bennünket a 
félelem és rettegés saját bensőnkben 
is. Hiszen gyarló teremtések, emberek 
vagyunk, akik sokszor inkább az 
emberi segítséget, semhogy az isteni 
támogatást keressük.

Két évvel ezelőtt a most élő és 
uralkodó Vilmos német császár alap- 
igékül a császári várpalota kápolná
jában tartandó újévi prédikációhoz 
egy mondatot jelölt ki Józsua köny
véből : »Ti néktek észre kell vennetek, 
hogy közöttetek egy élő Isten van.«

Éz a fönséges hangzású intés szinte 
elválaszthatatlan az apostolnak már 
többször idézett intésétől: »Igyekez
zetek csendesek lenni!«

Csendesek a szó legteljesebb értel
mében ; a legtitkosabb, legelrejtettebb, 
a világtól sem látható helyen a szi
vetekben! Ezt a csendességet hiába 
keressük a világban, annak zajában 
s gyönyöreiben, ott nem szerezhetjük 
azt meg. Hanem igenis, amikor a 
csendes éj a földre leszállóit s körü
löttünk minden megpihent már, térdre 
borulva csendes magányunkban ajkunk 
imára nyílik, kezeink összekulcsolód- 
nak és leborulunk Isten, az élő Isten 
előtt és úgy adunk hálát megtartó 
kegyelméért! De ezt csak akkor te
hetjük minden képmutatás nélkül, ha 
szivünkben tényleg ott él a hit és 
a meggyőződés, hogy az élet minden 
körülményei között egy élő Isten van 
mellettünk. Egy élő, uralkodó Isten s 
nem egy beteges agy ijesztő szüle
ménye ; az Írások Istene, aki magát 
azokban kijelentette és a pompázó 
természet nagy, hatalmas, beszédes 
nyitott könyvében szól hozzánk ha
tártalan hatalmáról; de egyszersmind 
végtelen szeretetéről is.

Miféle hatalom volt az, amely oly 
mélyen belenyúlt a szívekbe és be
hatolt a vesék és velők legmélyebb, 
legtitkosabb rejtekébe is, midőn Pál 
apostol a görögöknek, Luther a né
meteknek, a próféták és a szabadság 
költői az ő népüknek az élő Isten dol
gairól beszéltek ? Mi teremtett egy 
új világot akkoriban ? Az Istenről való 
meggyőződés amely e férfiakban élt, 
ez volt ama átalakító csodás hatalom. 
Maguk is tapasztalták és átélték sa
ját életükben is, hogy egy élő Isten 
létezik és ezt hirdették teljes erővel 
és meggyőződéssel, ha mindjárt érette 
élni, avagy meghalni kellett volna is.

A világ oly zajos, mint egy felboly
gatott méhkas és mégis felénk oly 
szelíden, nyájasan, kérőleg hangzik
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a z  apostol szava: »Igyekezzetek csen
desek lenni!«

Ha háborog szivünk, csendesítsük 
le. Tekintsünk bele életünkbe, a ter
mészetbe, kulcsoljuk imára kezeinket, 
hívjuk az Üdvözítőt, Ö lecsendesíti 
szívünket, megtanít arra, hogy az ő 
atyja a mi atyánk is, aki szeret, gon
dot visel rólunk is.

És a háborgó lélek csendes, nyu
godt lesz. Miként a csendes tó vizé
nek felszínéről a fényes napnak su
garai visszatükröződnek, épen ügy a 
mi lelkünk nyugodt tüköréről is vissza 
fog tükröződni az a tiszta fénysugár, 
amely a Megváltó nemes alakjáról 
sugárzott reá. És egy nagy átalaku
láson megyünk keresztül, mert mi
ként a háborgó tengernek, úgy a há 
borgó lélek viharainak is parancsol 
az Üdvözítő, hogy elmúljanak

Lelki nyugodtság ! Van e ennél ma
napság nagyobb boldogság? Nem le
het ! Mert forronghat a világ körülöt
ted, te nyugodtan állasz, rendületlenül. 
Bár ez a csendesség uralkodnék küzdő 
katonáink lelkén is. Mert egy nép, 
amely fegyverben áll és harcol, lehet 
az a nép a legjava is, hozhat nagy 
áldozatokat, ezt tudni felemelő, látni 
gyönyörűség; de egy népet, amely 
kivonul a véres Mars mezejére Isten
ben bizó csendes szívvel, — annak 
árthat a gyilkos erőszak, sorait rit
kíthatja, de legyőzni nem lehet so
hasem.

Dryander nyomán.

Felhők között.
Irta: Endreffy János.

Orosz harctér, 1916. május.
Nagy kiabálásra ébredtünk föl nagy

péntek reggelén. Gyorsan leugrottunk 
osztrák főhadnagy lakótársammal a 
szalmazsákról, hogy megnézzük, mi 
történt a kora reggeli órában ? Záró
jel között legyen mondva, hogy a 
szalmazsákot, melybe néha finom-puha 
forgács is kerül, meg a pokróc ta
karót úgy megszokja az ember, akár
csak a selyem vánkost, meg a sod
ronyos ágyat.

A tiszti szolgák tenyerüket a sze
mük elé tartva kémlelik az eget. Egy 
irányba néznek, mutogatnak — orosz

repülő jön. Már a gép búgását, ber
regését is hallani a kéklő távolból. 
Az égen szakadozott, itt-ott habos 
fehér felhők úszkálnak. Kis idő múlva 
látható lesz az orosz repülő. Sárgá
nak 1 tszik és oly kicsinek, mint a 
tovarepülő cserebogár. A cserebogár 
színével, alakjával és búgásával is 
lehet a legjobban összahasonlítani. 
Az orosz állások felöl jön és a mie
ink ágyúit csapatmozdulatait keresi, 
kémleli, fotografálja a magasból.

Amint az erdő közelébe ér, meg
dördülnek a mi ágyúink. Egyszerre 
kettő is durran el. Hirtelen szemünk 
elé kapjuk mi is a tenyerünket, me
rően nézünk a repülő gép felé s visz- 
szafojtott lélegzettel figyeljük, hogy 
hová fognak vágni lövegeink. Ezek a 
percek a legizgalmasabbak: mikor 
mennydörög az ágyú s az ember várja, 
mikor fog szétpattanni a levegőben 
a süvítő srapnell? Eltellik körülbe
lül ötven-hatran másodperc, azután 
két kellemetlen dörrenés reszketted 
meg a levegőt, a két srapnell felrob
bant és ötven méter körzetben okádja 
magából az ólom golyókat, szilánko
kat, vas és réz részeket. Az orosz 
repülőgéptől balra robbant fel mind 
a kettő s ahol ekszplodált, a puska
por füstje vöröses-fehér felhőként 
maradt vissza és úszott a légben to
vább. Ezek az úgynevezett srapnell 
felhők s ezekről tudja meg a tüzér
tiszt, bogy hova lőtt s esetleg hová 
kell helyesbbíteni következő lövését.

Mind a két lövés közel robbant s 
szemmel láthatólag zavarba hozta az 
orosz repülőt. Úgy látszik azonban 
gépében nagyobb kár nem esett, mert 
más irányt adott neki, fokozottabb 
zakatolással menekült a srapnell fel
hők felől Újabb lövések dördülnek 
el, — az orosz futásra veszi a dol
got s felénk menekül. Jó helyre jössz 

I pajtás ! — kiabálják feléje összeverő
dött katonáink. Dombjaink tövében 
ágyuk torka feketéllik az égre. Egy
szerre fület rázó földrengést keltő 
dörrenés, csörömpölve vágódnak össze 
hitvány, szimpla ablaink, szólnak már 
emitt is a mi ág' uink s köszöntik jó 
reggellel az orosz repülőt. Fejünk fö
lött siet fogadtatásra a srapnell, sír 
a levegőben, mint kis gyermek édes j  

1 anyja ölében, ha beteg, — hasítja a j

levegőt, mint hajó orra a tarajos ha
bokat, azután szétpattan és százfelé 
süvít belőle a gyilkos ólom fecske. 
No most orosz pajtás, meleg lehet 
odafenn! Előtte két srapnell-felhő, 
hogy arra a légi út el van zárva. 
Bum-bum-bumm I — hangzik újból 
az ágyú torkából. Előtte, mellette, kö
rötte mindenütt felhők, tán az orosz 
nem is tudja már, hogy melyik az 
Isten és melyik az ember teremtette 
felhő. Vagy talán az orosz már nem 
is nézi a felhőket s lelke az igazi 
fellegek honában jár? Ki tudja azt 
megmondani a magasból, megesett 
már többször, hogy a megmenekült 
repülő gépésze alássan jelentette fö- 
löttesének, hogy megérkezett a meg- 
lyuggatott géppel, de a tiszt úr a ko
sárban — halott!

Az orosz repülő érzi a vészt s 
cikk-cakkozni kezd a levegőben, hogy 
nehéz célpontul szolgáljon. De úgy 
látszik, mindenáron be akar bújni a 
fejünk fölött lassan húzódó fehér, 
nagy felhő darabba, hogy takarása 
legyen. Iparkodik, ahogy bír, dúg a 
gépje, mintha a pokol tüze fűtené s 
besurrant a felhőbe. El van takarva 
szemeink elől. Benn kóvályog, berreg, 
nem mer kijönni a felhőből. Úszik a 
felhővel az orosz állások felé. A mi 
ágyúink azonban belőnek a felhőbe 
is, tapogatják a hang irányában. A 
srapnell töltelék süvítve csapkod a 
fák ágai között. Két koppanás az ud
var közepén, három a trágyadombon 
s mi szétrebbenünk, ki merre lá t: 
istállóba, pajtába, gerenda afá. ... Vé
dettebb helyről tekintgetünk ki, míg 
elmúlik fejünk fölött az égi háború 
Az orosznak a felhő volt a szeren
cséje. Az mentette meg. Elúszott az 
úszó felhővel . .

Mikor már messzebb dúgott az 
orosz gépje, előbujtunk mi is srap
nell golyót keresni. Aki talált, meg
mutatta délben a tiszti étkezdében. 
Sokfelé belapított, vörösen feketés ot
romba ólom golyók. . .

Az izgalom percei után elővettem 
bibliámat, hogy az istentiszteletig még 
készüljek belőle. Nagypéntek gyászos 
napja van, meghalt az Úr Jézus Krisz
tus az emberiség bűneiért! . .

Adakozzunk a H arangszó  terjesztósire 1

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkel: 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.) 82

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik SO millió K évi áruforgalommal.
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A kötelesség  útja.
Elbeszélés. Irta : Kapj Béla.

Hatodik fejezet.
Csöndes élet.

Folyt. 14.

Mikor a nagy hegyek mögött eltű
nik a nap, a sötét erdőségekből hir
telen gyorsasággal, nesztelen léptek
kel lesompolyog'az alkonyat s szürke 
térítőjét ráborítja a kuszáltan épített 
házakra s a csapott tetejű, düledezö 
viskókra, Sárosyné még egyszer meg
nézi, be van-e zárva a külső ajtó, 
azután végleg letelepszik az asztal 
melleti karosszékbe. Mellette ül a fia 
s fennhangon olvassa az újságot. Az 
asztalon néhány könyv, talán arra is 
rákerül a sor. Este tizig már nagy 
időt átéltek, akkor elsötétedik az ab
lak s a két szobában az egyforma 
ütemü lélegzetvétel az egyetlen zaj.

Óh mennyi édes bájosság és boldo
gító melegség van a falusi életben. 
Azok számára találta ki a jó Isten, 
akik nem a változatosságot és lármát 
hajszolják, hanem magukban s család
jukban keresik boldogságuk világát. 
Messze mérföldekre zakatolnak a vo
natok, széles utcákon nyüzsög az em
beráradat, hivalkodik a pénz, tobzó
dik a gyönyörűség, kacagás mögé 
rejtőzködik a bánatköny, csillogás alá 
a nyomorúság tépett rongya, az em
berek kifelé élnek, másoknak élnek 
és sokat sokat ámítanak, hazudnak, 
de itt a hegyek között csodálatos is
teni békesség árad szerteszét, az em
berek elvégzik munkájukat, megeszik 
szegényes, száraz krumplijukat, korán 
kelnek, korán feküsznek, azután nem 
törődnek egymással.

Sárossy László sohase gondolta, 
hogy ezt az életet is meglehet szokni. 
Az elején ugyan visszatetsző volt a 
rettenetes csöndesség, a szegénység 
folytonos látása, a sokféle küzködés, 
de azután ezt is megszokta. Az igaz, 
hogy a megszokást nagyon megköny- 
nyitette az édesanyai gondoskodás. 
Kedves, barátságos otthont teremtett 
számára. Az Ízléssel elrendezett búto
rok, melyek közt egy-egy szebb, régi 
darab is akadt, a fehér függönyök, 
a szép térítők, néhány kép a falon, 
mind-mind oly kedves benyomást tett 
az emberre, hogy nem volt nehéz ezt 
az otthont megszeretni. De meg kü
lönben is, csak az édesanyja szemébe 
kellett nézni, hogy mindent elfelejtsen. 
Szegény jó asszony tekintetében egy
más mellett csillogott a rejtett öröm 
s a remegő aggodalom. Beletörődik 
• fia terméseete e mostani állapotba?

És ha igen, vájjon nem hoz-e túlsá
gosan nagy áldozatot?

Mintha nyitott könyv lennej&i édes
anyja lelke, úgy olvasott benne Sárosy 
László. De becsületére legyen mondva, 
minden lelki viaskodását, természe
tének minden lázongását magába foly
tatta s az édesanyja csak vidám, de
rült arcot látott Csak néha-néha, 
mikor észrevétlen kémlelte fia arc
vonásait, csak ilyenkor látta rajt sötét 
felhők borongását, fojtott indulatok 
tusakodását. Most is ölbe ejti köny
vét, úgy nézi mereven a lámpa pis
logó lángját. Sötét homloka alatt ke
rekre tágul tágra nyitott szeme. Az 
édesanya megérinti kezét:.

— Na fiam, mi bajod ? Hova gon
dolsz ?. . .

Kissé összerázkódik, de azután 
mosolyogva néz az anya szemébe:

— Azon gondolkodom, hogy mi
lyen hiábavaló minden kiizködésem. 
Akármennyire igyekezem, minden mun
kám kárba vész. Megint kimaradt két 
gyerek. Hivattam a szülőket, nem jöt
tek. Megidéztettem őket a községhá
zára, oda nagy sokára elmentek s 
igazolták, hogy az oláh iskolába járnak.
. — Ne kedvetlenedj el, fiam, — fe

lel az édesanya. Úgy látszik sokkal 
nehezebb helyre kerültél, semhogy 
máról holnapra elvégezhetnéd felada
todat. Csak légy türelemmel, a jó 
Isten majd. .

— Ne érts félre, anyám, nem kö
vetelek én csudát. Nem akarom né
hány pillanat alatt elérni azt, amire 
sok-sok idő kell, de mégis rettenetes 
érzés, mikor mindennap azt kell lát
nom, hogy hiába dolgozom. A gye
rekeket valósággal elidegenítik tőlem, 
meg az iskolától. A tanulásban alig 
megyünk előre. A gyerekek buták, 
olyanok, mint az álomkórosak, élet
telen szemmel bámulnak maguk elé, 
egyik-másik egyszerre a tanítás kez
detén elalszik. A szülők közönyösek 
Ha mondok nekik valamit, ráhagyják, 
de marad minden a régiben. Úgy lát
szik tele vannak nyomorúsággal s 
ezért nem látnak ki vackukból.'

Az anya a fejét csóválja.
— Majd, majd, édes fiam, csak 

bátorság. Minél több erőt viszel mun
kádba, annál közelebb jutsz az ered
ményhez.

Szegény asszony nem sejti, hogy 
sokszor csak az ürügy 'álarca mögé 
húzódik fia rosszkedve s a sok pa
nasz egyéb tépelődéseit takarja. Az 
adósság kifizetése után hamarosan el
párolgott nyugalma. Néhány hétig még 
csak nyugtatgatta magát ezzel a rö- * 
vid mondattal: majd csak lesz vala- j

hogy !. . .  de azután mikor komolyab
ban gondolkodott a kérdésről, minden 
vére az agyára szaladt. Micsoda 
őrültség ! Hogyan fizessen ki évi négy
száz forintból háromszáz forint adós
ságot? Mit csináljon a kamat fize
téssel ? Nem is szólt az anyjának. 
Hogyan is gyötörje ezzel a dologgal, 
mikor úgyis agyon kínozza a fej
fájás. Nem! ez az idő igazán nem 
alkalmas arra, hogy ezt az újabb 
botlását magyarázgassa. Miért is ré
mítené meg ezt az áldott jó asszonyt, 
mikor úgy is ez volt az utolsó, iga
zán a legeslegutolsó! . .

Sok minden nem tetszett neki. Va
lahogy nagyon gyakran hívták Grün- 
hutékhoz. Hol ez, hol az, de ürügy 
mindig akadt. Kisebb szívességekre 
kérték, valami számítást átnézni, le
velet németre fordítani, vagy valami 
jó tanácsot adni. Szívesen ment, szép 
lány volt a háznál, jól esett egy 
kissé elszórakozni. De azután bán
totta, hogy az édesanyja néma kor- 
holással búcsúzik, valahányszor oda 
indul. A jegyzőék is elhidegednek 
tőle. Eddig mindig úgy érezte, mintha 
haza mpnne s az apjával, kis húgá
val beszélgetne. Most hideg árnyak 
tolakodnak közéjük s hallgatag szem
rehányás van a tekintetükben. De 
hát. miért? Ejnye, eddig még nem is 
gondolt rá, tulajdonképpen miért nem 
járnak össze Tamás György jegyzőék 
Grünhutékkal! A lányok biztosan nem 
kedvelik egymást. Nem is igen ille
nek össze! Hanem az öregek ? Egy 
ilyen kis községben nagyon egymásra 
vannak utalva az emberek s végre 
is a pénz, birtok nagy része Grünhut 
kezén van ? Nem teszi okosan Tamás 
jegyző, ha ujjat húz a kereskedővel.

Égy ideig azután sehova se ment, 
hanem nekifeküdt egy nagy nevelés- 
tani munkának s azt tanulmányozta. 
Esténként is erről beszélgettek az édes
anyjával. Egy szerda délután azután 
a véletlen összehozta a jegyzővel.

Folytatjuk.

Lábaink s z ö v é t n e k e .
Senki sem szolgálhat két urnák: 

mert vagy egyiket gyűlöli, a másikat 
szereti; vagy az egyikhez ragaszko
dik, a másikat semmibe sem veszi.
Nem szolgálhatok Istennek, és a világi 
gazdagságnak. Ennél fogva mondom 
néktek: Ne aggódjatok a ti életeteken, 
mit egyetek, vagy mit igyatok; sem 
a ti testeteken, mibe öltözködjetek. I 
Nem több-e az élet, hogysem az eledel, 
és a test, hogysem az öltözet?
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így szól Czirus, a persa király: 
Az Ur, a mennynek Istene e föld,min
den országait nékem adta és Ö pa
rancsolta meg nékem, hogy építsek 
néki házat Jeruzsálemben, a mely Ju- 
dában van; valaki azért ti köztetek 
az ö népe közül való, tegyen vele az 
Úr, az ö Istene és menjen fel.

II. Krónikák könyve 36, 23.

Te amak okáért fiam, erősödjél a 
Krisztus Jézusban való kegyelemben; 
és a miket hallottál tőlem sokak je
lenlétében, azokat bizd biztos embe
rekre, kik tudniillik alkalmatosak lesz
nek mások tanítására is. Te azért 
szenvedj, mint jó vitéze Jézus Krisz
tusnak.

II. Titn. 2, 1 -3 .

A te törvényed kedvelőinek nagy 
békességök van és nincs bántódásuk. 
Várom a te szabaditásodat, oh Uram! 
és a te parancsolataidat cselekszem. 
Az én lelkem megtartja a te bizony
ságaidat és azokat igen szeretem. 
Megtartom a te határozataidat és 
bizonyságaidat, mert minden utam 
nyilván van előtted. Oh Uram! hadd 
szálljon az én könyörgésem a te szí
ned elé; tégy bölccsé engem a te 
ígéreted szerint.

119. Zsolt. 165—169.

Mert a test-szerintiek a testiekre 
törekszenek, a lélek-szerintiek pedig 
a lelkiekre. A test törekvése ugyan 
is halál, a lélek törekvése ellenben 
élet és békesség. Mert a test törek
vése ellenségeskedés az Isten irányá
ban. Mert az Isten törvényének nem 
engedelmeskedik; mert azt nem is 
teheti. Azok pedig, kik testben vannak, 
nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. 
Ti pedig nem vagytok testben, hanem 
lélekben; mert az Isten Lelke lakozik 
bennetek. Ha pedig valakiben nincs 
a Krisztus lelke: az nem az övé. 
Hogyha pedig Krisztus bennetek van: 
a test ugyan holt a bűn miatt; de a 
lélek élet az igazságért.

Róm. 8, 5—10.

Ü z e n e t .

Tábortűz fénye villan át az éjen,
•  Csak a csillagok vigyáznak reám.

A tábor alszik, —  ma éjjel én virrasztók, 
Imádkozzál a fiadért, Anyám !

A Visztulán túl a halál áll őrt 
És számolgatja fiad lépteit.
A méla hold ezüsttel hinti be 
A fegyvergulák bajonettjeit.

Fáradt vagyok s még oly soká virrad, 
Halk sóhaj kél a néma Visztulán...
Ki tudja, holnap tán halott leszek, 
Imádkozzál a fiadért, Anyám !

BÍRÓ LÁSZLÓ.

M eg n y itó  levé l.
A köles di gyülekezet számadó 

közgyűléséhez. — A kölesdi gyüle
kezet buzgó felügyelője, Koritsónszky 
Ottó fővárosi hirlapiró, az orosz 
harctéren mint póttartalékos főhadnagy 
teljesít szolgálatot a háború kezdetétől 
fogva. Mivel személyesen a számadó 
közgyűlésen nem jelenhetett meg, a 
következő levelet intézte a gyülekezet 
lelkészéhez s a gyülekezethez, melyet 
közérdekű tartalmánál fogva lapunk 
olvasóival is közlünk. — A levelet 
Fábián Imre lelkész küldöttte be 
hozzánk.

Nagy tiszteletű Lelkész Ú r!
Kedves Barátom!
Egy rettentő zivataros, véres év 

elmúltával ime második számadó 
közgyűlésünk közeledik, amely gyű
lésen — előreláthatóan — ismét nem 
vehetek részt. Már csaknem két esz
tendeje, hogy nem kérhetek részt 
egyházközségünk ügyeinek intézésé
ből, ami az ezen idő óta tartó ka
tonai szolgálatom következése. Ha 
valamikor, úgy most van az ideje, 
hogy átértsük, mit jelent, amit gyer
mekkorunkban mindnyájunkkal meg
értetni törekedtek: „A haza minden 
előtt 1 “ És így következik, hogy ön
ként vállalt, vagy bizalom alapján 
vállalt polgári és béke idején lelkiis
meretesen végezni igyekezett köte
lességeinket nem láthatjuk el, kik 
messze a békés otthontól, kint a 
harctéren, vagy a hadiesemények 
szükebb területén végezzük ma — e 
megváltozott időhöz mért — köte
lességünket, amellyel hazánkat, nem
zetünket szolgáljuk elsősorban. Ha 
e rettenetes idők véget értek — Isten 
segedelmével, ami fényes győzel
münkkel, — akkor ismét egész lé
lekkel, tudásunk, munkabírásunk 
teljességével fogjuk végezni azokat 
is, amiket most nem tehetünk meg 
bár, de ami ennek dacára nem mu
lasztásból ered. Azonban e megvál
tozott körülmények között is teljes ér
deklődéssel vagyunk mindnyájan, akik 
távol idegenben éreztük át igazán, 
hogy milyen szent kötelességei van
nak mindenkinek a közügyek körül 
és hogy mindenki átértse, hogy mint 
nekünk itt kint, úgy neki otthon, az

1 otthoni ügyek végzésében megsok
szorozott kötelessége van. És aki e 
megsokszorozott kötelességének nem 
tesz eleget, aki a mai nehéz időkben 
is a maga kicsinyes érdekét nézi, az 
méltatlan arra, hogy a majd elkövet
kező béke áldásaiban teljes mértékkel 
részesedjék.

Aki csak egy csatán is részt vett, 
aki a háborúnak békével ellentétes 

I nélkülözéseit megismerte, aki fáradt 
• testét nem tudja födél alá vonszolni 
! s nyoszolyára dűlve kipihentetni,
1 akinek idegélete és testi fáradalma 

azelőtt soha nem ismert fokozatokon 
ment át, az tudja igazán, hogy a 
soha nem lankadó kötelességtudás 
és a kötelességeknek minden körül
mények között való teljesítése segít 

| hozzá, egy mindnyájunknak áldást 
j hozó, szebb jövőhöz. Ezt kell az 
j otthonmaradottaknak is megtanulniok, 
j akik abban a szerencsés helyzetben 
j vannak, hogy az otthon megszokott- 
! ságában és nem a halálthozó ágyú 

meg puskatüzben eszmélhetnek erre. 
De mi büszkék vagyunk rá, hogy 
itt tanultuk meg ezt a szent, közös 
megértést, ami mindenkit összeköt 
és a közös érdeket helyezi a saját 
magáé fölé.

Es nem tagadhatom meg magamat, 
meg kell említenem: fájó érzéssel 
töltött el és csalódottsággal, mikor 
rövid idei otthonlétem alatt több 
ízben is tapasztalnom kellett, hogy a 
magánhaszon érdekében való dolgo
zás bizony előfordul a mai nagy 
időkben is és pedig javarészt olyanok 
részéről, akik nem részesei a mai 
nagy idők rettenetességeinek és így 
még sokszorosabban szent köteles
ségük ezáltal résztvenni a mai idők 
nehézségeinek elviselésében, hogy 
azt, a maguk észre se vehető rová
sára, másoknak megkönnyítsék. Ne 
felejtsük el, hogy vitéz katonáink a 
háború győzelmét a mi részünkre 
döntötték el. Katonailag mi győztünk I 
A teljes győzelmet azonban az otthoniak 
viselkedése hozhatja meg. Ha a szegé
nyeket nem támogatjuk, ha a nélkülö
zőket nem segélyezzük, ha búzánkat, 
termésünket — amit az állam összeír 
és szükség eselén elrekvirál (hogy 
ne csak egyeseknek legyen sok s 
amellett a többiek éhezzenek, hanem 
igazságosan elosztassék és minden
kinek jusson) eldugjuk, akkor bűnt 
követünk el, ami akadálya a mi teljes 
győzelmünknek és amely bűnök rette
netes következésekkel járhatnak. És 
nincsen máskép azzal, aki túlságosan 
költekezik, aki a gyomrától nem 
von meg semmit, illetve, aki kelletén
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túl jól él, mert az ellenségeink mal
mára hajtja a vizet, akik azt akarják, 
hogy fogyjunk ki élelmiszereinkből, 
hogy a népesség elgyengüljön, hogy 
az anyák ne tudjanak egészséges 
magzatnak életet adni, hogy koldus
botra jussunk és hogy tájunk — a 
dicső magyar nemzet kivesszen, el
pusztuljon 1 Nem kell e mindenkinek 
szembeszállania ezzel a törekvéssel ? 1 
Ki fegyverrel kezében teszi ezt, ki 
meg — az otthon maradottak — 
józan bölcsesség és belátás alapján, 
amely odavezet, hogy a mai nehéz 
időkhöz mérten éljünk, ha mindjárt 
önmegtagadással jár is az. Mi ez a 
kis önmegtagadás a hoz képest, amit 
az otthontól távollevők, a sok millió, 
szíves készséggel, hazafias lelkese
déssel és a szebb jövőért való bár
mily szenvedéssel, békés éspanasztalan 
tűréssel elvisel! Ezeknek a példája 
lebegjen mindenki előtt!

Senkisem tudhatja, meddig tart 
még a mostani világfelfordulás, mert 
hiszen ellenségeink, akik eddig semmi 
fegyverrel sem tudtak leverni bennün
ket, most az időhöz fordultak, elakar
ják nyújtani a háborút sok időre, 
hogy forrásaink kiapadjanak, hogy 
ne tudjuk a háborút tovább vinni, 
illetve az ő szándékaikat békességben 
és türelemmel elviselni. Ezért senki se 
legyen kishitű! Bizalmát senki ne ve
szítse! Épen a bizalomban, hitben rej ik 
a nagy erő, ami lendületet ád a nehéz 
napok könnyen való elviselésére.

Ne féljünk és ne aggódjunk sem
mitől és senkitől. Egyik, legszebb 
ifjúságában hősi halált halt derék 
baj társunk az oltárterítőn figyelmeztet 
néma sírjából reá: „Ha Isten velünk, 
ki ellenünk*)!“ Jött a félvilág ellenünk, 
az erkölcsöt védő, becsületességgel 
éltéit nép ellen : nem tudott leigázni, 
ma mi állunk mindenütt ellenségeink 
országában. „Ha Isten velünk, ki 
ellenünk!“ Ezt ne feledjük el, úgy 
éljünk, úgy cselekedjünk mindig min
denekben, hogy Isten velünk legyen! 
És akkor lesz erőnk a sok megpró
báltatás között is bevárni a jobb 
jövőt, az áldásos békét és akkor a 
béke áldásában mindnyájan részesedni 
fogunk. Hogy így legyen, tegyük meg 
mindnyájan azokat a szent köteles
ségeket, amiket a mai nehéz idők 
fokozottabb mértékben reánk rónak.

Isten velünk, áldása munkánkon! 
— Szeretettel és tisztelettel mindenek
hez. Koritsánszky Ottó, felügyelő.

*) Benedek János fógimn. VIII. o. tanuló 
emlékét, ki a harctéren hősi halált halt, oltár
terítő örökíti meg. Azon olvasható az itt 
említett felírás.

Pünkösdi üzenet.
Mióta a világháború megindult, 

minden nagy ünnepen külön ünnepi 
üzenetet adtunk ki, hogy fegyverben 
álló testvéreink ne nélkülözzék az 
evangéliom vigasztalását. Sok-sok 
ezer füzetünk került el a lövészárokba 
s a kórházakba. A gyenge emberszó
nak Isten lelke adott erőt, hogy el
végezze a bátorítás és vigasztalás 
szent munkáját.

A mostani pünkösd ünnepén is tel
jesítettük ezt a magunkra vállalt ko
moly munkát. A rendelkezésünkre 
bocsátott példányokat, melyeket buzgó 
gyülekezeteink, nőegyleteink, Luther 
társaságunk, egyes áldozatkész híve
ink juttattak birtokunkba, s melyet a 
magunk részéről is néhány ezer pél
dánnyal megtoldottunk, — előre ki
dolgozott, gondos tervezet alapján 
szétküldöttük.

Szétosztási tervezetünket itt kö
zöljük :

1. K. u.'K. Militär-Seelsorge Wien 3000
2. 27 csomag ev. tábori lelkészi hi

vatalnak á 50 példány . 1350
3. Evang. lelkészi hivatal: Ungvár,

Kassa, Miskolcz, Sátoraljaújhely,
Paks, Sárvár, Szombathely, Tren- 
csén, Eszék, Újvidék, Nagybecs- 
kerek, Temesvár, Lúgos, Rév- 
komárom, Brassó, Nagyvárad, 
Szeged, Debreczen, Eperjes, 
Kecskemét, Pécs, Veszprém,
Baja, Nagykikinda 40—40 péld. 960

4. Evang. Centralverein für innere
Mission Wien . . . .  500

5. K. u. K. Ev. Militär-Seelsorge:
Laibach, Insbruck, Marburg, 
Klagenfurt 100—100 péld. . . 400

6. Ev. Pfarramt: Brünn, Olmütz,
Bielitz, Wiener-Neustadt, Zágráb,
Merán, Bozen, Marburg, Cilii 
4 0 -4 0  péld............................................ 360

7. Ev. lelkészi hivatal: Rimaszom
bat, Lőcse, Szatmárnémeti, Sza- 
batka, Zombor, Arad, Czelldö- 
mölk, Dunaföldvár, Nagykanizsa, 
Bonyhád 30—30 péld. . 300

8. K. u. K Epidemiespital Kassa, 
Miskolcz, Ungvár 50—50 péld. 150

9. Karl Hubacsek K. u. K. Feldku- 
rat Póla, Winkelmann K. u. K. 
Feldkurat Klagenfurt, Péter Boda 
K. u. K Feldkurat Trient 40—40
péld..........................................................150

10. Ev. lelkészi hiv. Szentgotthárd,
Lajtaujfalu, Balf, Alsólendva, Mu
raszombat 20—20 péld. 100

Összesen . 7340
A múlt héten a következő meg

rendelések érkeztek:
Saját rendelkezésre:
Lelkészi hivatal Baja 50 példány.
Szabad rendelkezésre:
Benyus József Tiszaföldvár 50; Molnár 

Sándor Beled 15; Novák János Körmend 
10 példány.

Pénzadomány:
Szerda esti gyülekezet 30 K, Vasi kö

zép egyházmegye belmisszió alapja 20 K,

Takáts Juliska Czák 4 K, Mihátsi Pálné 
Erzsébetfalva, Gömbös Mihályné Ostffy- 
asszonyfa 2—2 K.

Végül újból hálás köszönetét mon
dunk mindazoknak, kik mozgalmunkat 
pártfogásukra érdemesítették és dia
dalra segítették. A jó Isten áldásán 
kívül jutalmazza őket lelkiismeretük 
megnyugtató szava s vitéz katonáink 
hálás elismerése!

A világháború eseményei.
A lefolyt hét főeseménye a nagy 

erővel megindult orosz támadás. Az 
olaszok jajveszékelése folytán és az 
antant-hatalmak sürgetésére hosszú 
szünet után kiállott ismét a küzdő 
térre az északi kolosszus s milliós 
hadseregével a Prut melletti Oknától 
föl Kolkiig, háromszáz kilométeres 
fronton kéri számon tőlünk azt, amit 
a hitszegő Itáliával művelünk. Bru- 
szilov generális pihent katonái ezer 
meg ezer ágyúval rontottak árkaink 
ellen. De ahol legnagyobb az igaz 
ügy veszedelme, ott van legközelebb 
az Ur segedelme ! Vitéz hadseregünk 
megállotta helyét a támadás első 
napjaiban. A következő nehéz napok
ban visszakellett ugyan vonulnia, mé
gis reméljük, hogy a segítő csapatok 
segítségével sikerül visszaverni az 
orosznak további támadásait.

Az olasz harctér.
Az olaszok véres vereséget szen

vedtek junius 3-án Asiagó közelében, 
a Cengio-hegytől keletre. A megelőző 
napokon összegyűjtötték harcvona
lunkkal szemben hadaikat, hogy útját 
állják a mieink előrenyomulásának. 
A terv azonban nem valósult meg. 
Az olasz ellentámadást vitéz seregünk 
visszaverte, hóditó útját tovább foly
tatta és Cesuna helységet megszál
lotta. Ötezerhatszáz olasz fogoly és 
sok hadianyag került győztes csapa
taink kezébe. Hiába volt az olaszok
nak elkeseredett védekezése, a további 
útban vitéz hadaink áthaladtak a 
Danaglia-völgyön és elfoglalták e vi
dék legfontosabb pontjait, közöttük 
a Monte Panoniót, az 1157 m. magas 
Busi Bollót és az 1670 m. magas 
Monte Melettát. Az eddig megszállott 
olasz terület nagysága megközelíti a 
háromszáz négyzetkilométert. Az a 
támadás, melyet több olasz zászlóalj 
a Dolomitok vidékén ellenünk intézett, 
teljesen meghiúsult. A júniusi foglyok 
száma jun. 8-ig tizennégyezerre emel
kedett, közöttükkétszáznegyven tiszttel.

Az orosz támadás eddig az ola
szoknak nem használt semmit. Re-
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méljük, hogy ezután sem használ. 
Ettől tart az olasz sajtó is, mely 
izgatott hangon kárhoztatja az eszte
lenül fölidézett háborút.

Harc a franciák és angolok ellen.
A németek e hónap elején meg

ostromolták a Maastól keletre a Ca- 
illette-Damlonp-vonalat. Ennek irá
nyában azután újabb győzelmekkel 
előbbre haladtak s ötszáz franciát 
elfogtak. Hiában volt a franciák eről
ködése, hogy az elvesztett területet 
visszaszerezzék, a németeket uj állá
saikból kiszorítani nem tudták. Ugyan
ekkor a németek megszállották a 
vauxi páncélerősség egy részét. Az 
egész erősség junius 7-én került 
birtokukba hétszáznál több sebesü- 
letlen fogollyal, sok ágyúval, gép
puskával és aknavetővel. A franciák 
kétségbeesett erőfeszítéssel tettek kí
sérletet a Caillette-erdő, Damloup 
falu és az ott emelkedő hegyhát 
visszaszerzésére, de sikertelen volt 
minden erőlködésük. Vaux elfoglalá
sától nincs messze Verdun eleste. És 
nem ok nélkül ostorozzák a francia 
kamarában Briand kormányát.

A német csapatok Ypern és Hooge 
között megverték az angolokat és 
mint az angol jelentés mondja, sike
rült nekik az angolok védelmi vona
lát Lillebeke irányában 700 jard 
szélességben és mélységben áttörni. 
Merser és Williams tábornokok el
tűntek.

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Vallásos ünnepély. A kemenesaljai 

egyházmegye belmissiói egyesülete f. hó 
4-én Nagysimonyiban tartott lélekemelő 
ünnepélyt. Az ünnepséget közének s Mód 
Aladár helybeli lelkész imája vezette be. 
Majd egy közének elhangzása után Varga 
Gyuja esperes tartott a sziveket mélyen 
megindító irásmagyarázatot, illetve beszé
det. Ismét egy áhitatos közének után Nagy 
István zalaistvándi lelkész nagy figyelmet 
keltő szabad előadása következett a nőegy
letek fontosságáról s magasztos hivatásáról, 
melegen üdvözölvén ez alkalommal a f 
évi február hó 27-én megalakult nagysimo- 
nyi ev. nőegyletet, mely szép hivatása tu
datában, lelkesen megkezdett működésével 
~  úgy mond a legszebb reményre jogosít. 
(A nőegylet 147 laggal s a tagdijakból 
befolyt 465'90 K tökével kezdte meg mű
ködését) Végül a helybeli lelkész hálaadó 
imát mondott s az ünnepély közénekkel 
ért véget, a szép számmal megjelent hívek 
lelkében maradandó emlékeket hagyva

A skagerraki angol vereség után 
újabb katasztrófa érte Angliát. Kit- 
chener lord, Anglia hadügyminisztere 
és legkiválóbb tábornoka, útban Orosz
ország felé, vezérkarával együtt ál
dozata lett annak a katasztrófának, 
amely junius 5-én este az Északiten
geren az Orkney-szigetektől nyugatra 
a Hampshire nevű tizenegyezer ton
nás páncélos hajót a tenger fenekére 
sülyesztette. 8 óra 35 perckor az őr
járó naszád jelentette, hogy egy hadi
hajó lángban áll, de robbanást nem 
hallottak. Húsz perccel később a cir
káló élsülyedt.

Az oroszok támadása.
Junius 6-án jelentette Hőfer, hogy 

az orosz offenziva ellenünk nagy erő
vel megindult s a harc változatlan, 
hevességei tovább tart. Hozzáteszi, 
hogy sOknától északra tegnap nehéz, 
váltakozó sikerű harc után vissza
vontuk csapatainkat a szétlőtt első 
állásakból az öt kilométernyire délre 
elkészített vonalra.« Óriási tömeggel 
indult meg ellenünk hosszú fronton 
Bruszilov generális. Visszavertük a 
Trembovlától Tarnopolig húzódó vo
nalon. Az első állásból a máso
dikba vonultunk vissza délen Ok- 
nánál, északon Lucknál anélkül, hogy 
frontunk bárhol is megszakadt volna. 
A Sztripa alsó folyásánál átszorítot
tak benünket a nyugati partra. Ok- 
nánál csapataink hatalmas ellentá
madással visszahódították a Zarny

vissza. Az ünnepély végén az „Egyetemes 
Szeretetház“ javára 66É57 K offertórium 
oflyt be.

A győri ev. szeretetház leányinter
nátusa az 1916/17 tanévben is nyitva áll 
olyan leányok számára, akik tanulmányai
kat valamely győri iskolában akarják foly
tatni, vagy kenyérkeresö pályára készülnek. 
A leányinternátus lakói a szeretetház igaz
gatójának és egy diakonisza nővérnek a 
gondos felügyelete alatt állanak. A teljes 
ellátási dij havi 75 korona. Beiratási dij 
15 korona, zongorahasználatért havonta egy 
korona. Az internátus lakói Győrben evang. 
elemit, az állami polgári leányiskolát, 
vagy állami felsőbb leányiskolát, az egy 
éves vagy három éves felső kereske
delmi iskolát és a női kézimunka tanfolya
mot látogathatják. Az uj tanévre belépők 
szükséges, hogy junius 30-ig előjegyeztessék 
magukat. Felvilágosítással szívesen szolgál 
Pálmai Lajos evang. lelkész, a szeretetház 
igazgatója. A kitünően vezetett szereíet- 
házat melegen ajánljuk érdeklődő olvasó
ink figyelmébe 1

Potok mellett levő magaslatokat és 
ekkor tüzérségünk rendkívüli veszte
séget okozott az oroszoknak. Nagy 
veszteség érte az ellenséget a dob- 
ronou-coknai szakaszon, Burkanov, 
Sokolov, Jasloviec, Szapanov és Kolki 
mellett. Rohamtámadásait viszszaver- 
tük a Kormin pataknál és Berestiany 
mellett.

A besszarábiai fronton két nap óta 
szünetel a harc. Ügy látszik, itt az 
orosznak már nyugalomra van szük
sége.

Egyéb hírek.
Az antant-hatalmak blokáddal sújt

ják Görögország kereskedelmi hajóit. 
Pireusz előtt francia és angol ha
jók cirkálnak. Görög hajók nem tá
vozhatnak sem Pireuszból, sem más 
görög kikötőkből, mielőtt az antant- 
beliek át nem vizsgálgálták. Mindez 
azért van, mert a bolgárok megszál
lották a Rupel-erősséget. — Kramarz 
Károly dr. és Rasin Alajos dr. reichs- 
rati képviselőket, továbbá, Cervinka 
Vincét, a Narodrin Listy című lap tit
kárát és Zamazal József könyvelőt 
a bécsi katonai hatóság azon vádja 
alapján, hogy a két első a hazaáru
lás, a két utóbbi pedig a kémkedés 
bűncselekményét követte el, a hadbí
róság junius 3-án halálra Ítélte. — 
Osztrák és magyar s német búvár- 
hajók és aknák májusban az antant
nak összesen 56 hajóját sülyesztet- 
ték el.

Az alsószelezsényi evang. egyház a
jubileumi Szeretetház céljaira 1000 koronát 
adott hadikölcsönben. Az alig 120 lelket 
számláló egyház hívei kötelezték magukat 
arra, hogy három év alatt ezt az összeget 
önkéntes adományaikból összeadják. Ez 
az igazán nagy adomány szolgáljon köve
tendő például nagyobb lélekszámú gyüle
kezeteinknek 1

I t t h o n r ó l .

Ötvenezer hadiárva. Március 3I-én 
50.640 volt Magyanországon a hadi árvák 
létszáma. Ebben a létszámban nincsenek 
benne azok, akikre vonatkozóan még nem 
lehetett ugyan megállapítani, de nagy a 
valószínűség, hogy apáik hősi halált haltak. 
A hadiárvák közül édesanyjánál van elhe
lyezve 94 58°/°, kirendelt gyámjánál 2-16°/c, 
egyéb hozzátartozójánál 2-45%, jótékony 
családnál 0'10'Vo, örökbefogadónál 0 03%, 
állami gyermekmenhelyen 048°/o, jótékony 
egyesületnél 0'17°/o, saját rokonuk terhén,
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vagy harctéren levő 0-03°/o. Ami a hadiárvák 
elhelyezését illeti, legérdekesebb az az 
adat, hogy az 1916. év első negyedében 
94'58%-a a hadi árváknak édes anyjánál 
van elhelyezve. Az épesanyjánál való elhe
lyezés számaránya folytonosan és állandóan 
emelkedőben van.

Százezer orosz foglyot küld hozzánk 
Németország az aratásra. A német biro
dalmi kormány és Magyarország között 
megállapodás jött létre a küszöbön álló 
magyarországi aratásra nézve, a németor
szági termés betakarításáig Magyarország 
előlegezi Németországnak a szükséges ga
bona mennyiséget, Németország pedig 
100.000 orosz hadifoglyot enged át Magyar- 
országnak aratási munkákra, akik a ma
gyarországi termés betakarítása után visz- 
szatérnek Németországba, hogy ott is el
végezzék az aratást.

A cigánykérdés rendezése. A rettene
tes világháború sok borzalmassága mellett 
jót is hoz magával. Ezek közé sorozzuk 
azt a rendeletet, mely a cigánykérdést 
rendezi.

A rendelet mindenekelőtt eltiltja a cigá
nyokat a szokásos kóborlástól. A cigányokat 
ott, ahol éppen összeírják, nyilvántartásba 
veszik és elhelyezik. Hogy elkóborlásuk 
megnehezittessék, elveszik tőlük vonóálla
taikat és járómüveiket. Lovaikat a katonaság 
részére állítják elő hadiszolgáltatásképpen. 
Jövőre pedig lovat, öszvért és szamarat 
csak külön rendőrhatósági engedeiemmel 
szerezhetnek.

A 18—50 éves cigányférfiakat a sorozó
bizottság elé állítják s azokat, kik fegyveres 
szolgálatra nem alkalmasak, valamint a 
nőket a hadiszolgáltatásokról szóló törvény 
alapján munkára kötelezik.

Minden cigány, aki tizenkettedik életévét 
betöltötte, igazolványt kap s mindeniknek 
ki lesz jelölve tartózkodó-helye, amelyet 
rendőrhatósági engedelem nélkül nem 
szabad elhagynia. Végül gondoskodik a 
a rendelet a cigányok beoltásáról és a 
fertőző betegségben szenvedő cigányok 
kezeléséről.

Az idei repcetermés lefoglalása és 
ármegállapítása. A kormány az idei egész 
repcetermést lefoglalta és csak azt a részt 
hagyja szabadon, amelyre a termelőnek a 
saját gazdaságában vetőmag céljára szük
sége van. A termelő a zár alá vett termést 
fel nem használhatja és másnak, mint a 
Haditermény Részvénytársaságnak el nem 
adhatja. A H. T. köteles a megvételre fel
ajánlott repcét a megállapított hatósági 
árakon megvásárolni. Az 1916. évi termés
től származó repcemagért és vad repcema
gért követelhető ár az ország területén 
métermázsánként tiszta súlyban káposzta- 
repcénél 60 korona, réparepcénél 57 és 
vadrepcénél 29 korona. Ez az ár magába 
foglalja a rakodóállomáshoz való szállítás 
költségét is. Az árak az üzleti forgalomban 
szokásos minőségű árura vonatkoznak. 
Kevésbé jóminőségü áruért megfelelően 
alacsonyabb ár fizetendő A tilalom meg
szegése kihágás, amelyet hat hónapig 
terjedő fogházzal büntetnek.

Az Ung völgyében ágyudörgés hal
latszik. Kelet-Galiciában igen heves ágyu- 
harcok folynak, mert az ágyuk dörgése 
behallatszik az Ung- és a Túrja-völgybe, 
pedig a távolság mintegy kétszáz kilométer.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház ismét megkezdte tár

gyalásait s első gyűléséről táviratban üd
vözölte királyuknkat, győzelmes hadsere
günket, s szövetségesünket.

A n a g y v i l á g b ó l .
Vilmos császár a keleti főhadiszállá

son. Vilmos császár a múlt héten a keleti 
főhadiszálláson volt s ott a következő 
meleg hangú beszéddel ünnepelte Hinden- 
burgot, az ő győzelmes tábornokát:

Mi tulhatalommal küzdünk. Ez nem uj 
dolog számunkra. A gondviselés most 
ismét igy akarta és ez igy volt jó, mert 
ez által kényszerülve voltunk arra, hogy 
rendkívüli tetteket és teljesítményeket vi
gyünk véghez. Isten segítségével oly tisz
tességes békét fogunk kiküzdeni, aminöt 
magunknak kívánunk. Önre pedig, kedves 
tábornagyom, a Gondviselés e küzdelemben 
azt a nagy'munkát bízta, hogy a kelet
poroszországi tartományt felszabadítsa az 
ellenségtől és fegyvereinket messze az 
ellenség országába bevigye. Ez az ön érdeme 
és ennek a német haza mindig tudatában 
lesz.

Juansikkaj halála. Juansikkaj, a kínai 
köztársaság elnöke meghalt. Junan Hang 
alelnök ideiglenesen átvette az elnökséget. 
Kiváló államférfi volt ugyan, az erős önálló 
Kina egyik oszlopa, de úgy látszik, nem 
ment a nagyravágyás hibájától, mert egyed
uralomra vágyott.

Húsz hajó égése. Asztrahánban egy 
naftatartály-hajórajban tűz ütött ki. Húsz 
hajó porrá égett. Az elpusztult áru értéke 
sok millióra rúg. ,

Aki hamis név alatt érdemelte ki 
hazája háláját. Érdekes Ítéletet mondott 
ki az egyik német hadosztálybiróság Bre- 
dereck Pál, egykori berlini ügyvéd ügyében. 
A volt berlini ügyvéd, aki nagy szerepet 
játszott a német fővárosban, sok évvel 
ezelőtt több elintézetlen ügy hátrahagyásá
val Amerikába vándorolt. A háború kitöré
sekor rengeteg hányattatás után visszatért 
Brazíliából Németországba, hogy itt mint 
hadi önkéntes jelentkezzék. Nem a saját 
neve alatt jelentkezett, hanem Gärtner-nek 
mondotta magát és e néven sorozták be 
katonának.

Olyan vitézül harcolt, hogy néhány hó
nap múlva tisztté léptették elő, majd a 
vaskereszttel is kitüntették. Most aztán 
hamis név használata miatt került a had
bíróság elé, amely a legkisebb büntetéssel 
egy napi fogházzal büntette őt. A megoko- 
lásban elmondotta az elnök, hogy Bredereck, 
mert hamis néven jelentkezett, megsértette 
ugyan a büntetőtörvénykönyv egyik parag
rafusát, de nem választhatott más utat, ha 
be akart lépni a német hadseregbe, hogy 
hazáját szolgálja. Éppen ezért a bíróság 
elhatározta, hogy ha kegyelmi kérvényben 
fogja kérni csekély büntetése elengedését, 
kérelmét támogatni fogják, mert Bredereck 
magatartásával hazája háláját érdemelte ki.

Huszonöt milliós hagyaték Belgium 
újjáépítésére. James Hill, az ismert nevű 
amerikai milliárdos, aki az amerikai vasúti 
tröszt elnöke volt, a minap meghalt. Hill, 
aki Albert belga király személyes jóbarátja 
és a belga nép lelkes hive volt, végrende
letében huszonöt millió frankot hagyott 
Belgium újjáépítésére.

Azok a ném etek! A drezdai technikai 
főiskolán tavaly érdekes kísérletet tettek a 
föld mesterséges melegítésével. Miután a 
kísérletek szép eredménnyel jártak: az 
idén a mesterségesen melegített talajon 
burgonyát termesztenek, sőt remélik, hogy 
két termést tudnak majd elérni.

Az oroszok garázdálkodása Kelet- 
Poroszországban. Az a hivatalos emlékirat, 
amely az ellenséges csapatok által érintett 
országrészek háborús kárának megszüntetését 
tárgyalja, beérkezett a porosz képviselőházba. 
Az emlékirat számadatai végleges áttekintést 
nyújtanak ama kár terjedelméről, amelyet az 
oroszok pusztítása a sokat szenvedett tarto
mányokban hátrahagyott. Kelet-Poroszország- 
ban 1620 embert megöltek, 433 ember testi 
sérülést szenvedett, 10.725-öt elhurcoltak, 366 
nőt meggyaláztak. A halottak száma lénye
gesen több volt, mint amennyire eredetileg 
számítottak. Folyton bukkannak oly polgári 
személyek elásott holttesteire, akiket elhur- 
coltaknak hittek. Az elhurcoltaknak nagy 
része időközben meghalt, inért az orosz kor
mány ezeknek többségét a pusztulásnak en
gedte át. Az egészben és részben elpusztult 
épületek száma 34.000. A legtöbb ház Gum
binnen és Allenstein kerületekben pusztult el. 
35 várost és 1900 községet sújtott ez a 
csapás. A házak újjáépítésének költsége 
300—350 millió lesz. A többi kárt pontosan 
nem lehetett megállapítani. A mezőgazdaság
ban történt kár a legnagyobb terjedelmű, de 
jelentős az ipar és kereskedelem kára is, 
valamint az egyéb ingó-vagyonban tűz és 
rombolás folytán történt kér. Legalább 100.000 
lakásban a berendezés teljesen, ugyanannyiban 
pedig részben elpusztult. Az összes kár — 
az épületekben való károsodást is beleértve 
— U/s—13/4 milliárd, anélkül, hogy a teljes 
összeget egész biztossággal meg lehetne álla
pítani.

A házi sertésölés Németországban.
Németországban a kormány, hogy a húsfo
gyasztást középpontilag irányíthassa, rendele
tet adott ki, mely megtiltja, hogy otthon a 
tulajdonos sertést ölhessen.

Rimini pusztulása. Olaszországban ismét 
földrengés volt, mely Riminit jórészt elpusz
tította. A Kollonella-templom bedőlt, a pre- 
fektura épülete és a városház bedőléssel 
fenyeget és a forgalom elől el kellett zárni. 
Igen sok ház romban hever, több mint ezer 
lakóház súlyos sérülést szenvedett. A föld
rengés Riminiben borzalmas pánikot keltett. 
Az emberek az utcán sírtak és imádkoztak, 
az asszonyok azt kiáltották, hogy ez az ég 
büntetése a sok vérontásért. Rimini környékén 
is nagy kárt okozott a földrengés.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a  házban  nincs,
Hiányzik o tt a legfőbb kincs.
Tanyát a  sátán  ütö tt ott,
De Isten  nem lel hajlékot.

junius 18. vasárnap, Róm. 11, 33—36.
„ 19. hétfő, Kol. 2, 1 -7 .
„ 20. kedd, Math. 4, 26 -32 .
„ 21. szerda, 2. Tess. 1, 1 — 12.
„ 22. csütörtök, 2. Péter 3, 14—18.
„ 23 péntek, Efez 4, 11 — 16.
„ 24. szombat, Efez. 2, 19—22.

Betűszedő-tanuló felvétetik Wellisch 
Béla könyvnyomdájában Szentgotthár- 
don.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzeniü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Á 1 m  e R.

Á lm edkim  nyugalm as, beldegabb napekrél, 
D erüli, fényes égről, oirulé tapaszról. 
Dáliám  fényözönben felkelni a napéi, 
Á ld ássa l bejjintoe jegyei, nelgyel kaim éi; 
Dyönyerködpe álltam minden szál nirágnál, 
A lem , édes álem, jaj de m essze szálllál 1

Y ill  álmem re^anoa, fel fel a magasba, 
S záz csillag ragyegell elöltem h iz la ln a ; 
Feszülten reszketett minden idegszálam , 
Csak elére bálran, ragadell he oágyam . 
^ issza-risszanézek  haloány eslnilágnál, 
A lem , édes álem, jaj de messze szálltál 1

B itiem , a nilágnak örökös fergása 
E gy beldegabb jené sim a medrét á s s a ; 
E szm ény, lelkesedés áttér minden gátén, 
$ y é z  a jé Balalma a bünés pilágen.

m est töprengne állek itt a oéghatárnál, 
A lem , édes álem, jaj de m essze szálltál 1

S ek , amit a földen boldogságnak néltem, 
Összeom lott; m egcsalt legédesb reményem, 
Osak hitem rilága kisér cigasztalua, 
Eeghírebb barátem ez célt oészbe’, bajba’; 
Uj eget, uj földet ez mutat álmodna, 
A lem , édes álem, te kisérj siremba.

M adár M átyás.

Veszteségkor.
44 zsoltár.

Mint valamikor a jövőbe látó pró
féták, avagy az erős Isten jóságáról 
éneklő zsoltárköltők, úgy mi is hitet, 
bizodalmát hirdetünk a megpróbálta
tás nehéz idejében. A háború szeren
cséjének forgandósága utolért. Rette
netes erő hömpölygött alá az orosz 
hegyekről s elárasztotta pusztító ha
talmával seregeinket. Vitéz testvéreink, 
kik hosszú időn keresztül megszokták 
a győzelmet, vérbe borulva, tépett 
ruhával, csapzott hajjal vonultak 
vissza állásaikból. Nehéz vesztesége
ink voltak. Sokan elestek, sokan 
megsebesültek, sokan az ellenség

hatalmába kerültek. Lehajtott fejjel, 
könnybeboruló tekintettel gondolunk 
rájuk.

Izrael népe is sirt nehéz vesztesé
gek felett. Volt idő, hogy a zsoltár
költő keze nem a lant, hanem a s z ív  
húrjait érinté s úgy éneklé: »megfu
tamítottál minket szorongatóink előtt 
és akik gyűlölnek minket, azokkal 
kifosztanál. Odadobtál minket vágó- 
juhok gyanánt és szétszórtál minket 
a nemzetek között.« (44. zsolt. 10—12.)

És mégsem szabad csüggedni. 
Akárhova fordítjuk figyelmünket, min
denhonnan a bátorítás megnyugtató 
szava hangzik felénk: nem szabad 
csüggedni!. . . ki kell tartani 1. . . De 
éppen az ilyen sötét, viharos időben 
érezzük leginkább, hogy nem elég a 
testi erő, az erős fegyverzet, a tüzet 
ontó ágyu-tábor. A folytonos, meg
feszített küzdelem teljes lelki erőt 
követel az embertől. Nyugalmat, bi
zodalmát, csüggedetlen hitet. Azt a 
meggyőződést, hogy, még tartogat 
számunkra a jövendő hivatást, még 
vár ránk munka, feladat tejesí
tés. Vájjon miből táplálkozik ez a 
sokféle, különböző megnyiiatkozásu 
lelki erő ? Erősitheti-e a lélek saját
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magát? Avagy talán az egyik ember 
a másikat? Avagy elegendő-e az új
ságok híradása, a politikusok nyilat
kozata ?

Nem! Nemzetbe, emberbe csakis 
az Istenbe vetett bizodalom öntheti 
a szükséges lelki erőt! Csak sti képes 
a megpróbáltatás a súlyos veszteség 
komor, leverő napjaiban helyt állni, 
tovább dolgozni, sőt csak az képes 
eddigi munkáját megújított erővel 
folytatni, aki Istent lát maga fölött 
és Istent érez magában. De ez a 
bizodalom nemcsak a kedvezőt, nem
csak a jót fogadja el alázatos, gyer
mek szívvel Isten kezéből. Éppen 
abban rejlik a keresztyén lélek élet
ereje, hogy a megpróbáltatást is hű
séggel fogadja s Istenbe vetett hitét 
a legsötétebb viharban sem veszíti el.

őrizzük meg mi is bizodalmunkat. 
Tartozunk ezzel Istenünknek, ki mind
eddig segítségünk volt. Tartozunk 
ezzel nemzetünknek is, mert csak 
akkor teljesíthetjük egész szívvel, 
teljes odaadással kötelességeinket, ha 
ebben a bizodalomban mindennap 
megújulunk. Ne felejtsük el Istenünk 
nevét. Kishitűség ne korbácsoljon a 
kétségbeesés bálványa elé. Legyünk 
férfiak, legyünk erősek, legyünk Isten 
gyermekei! Hagyjuk az Urra a mi 
utunkat, ő ismeri a lélek szükségle
teit. A zsoltárköltő szavával küldjük 
hozzá sóhajtásunkat; »miért rejted 
el orcádat, miért felejted el nyomo
rúságunkat és igánkat ? Bizony porba 
hanyatlik lelkünk s a földhöz tapad 
testünk. Kelj fel, a mi segítségünkre, 
ments meg minket a te kegyelmedért !< 
(44. zsoltár 25—27.)

De Uram ! mi hiszünk, bízunk ben
ned rendületlenül I K. B.

Jubileumi k észü lő d és .
Még a világháború kitörése előtt 

úgy reméltük, hogy a reformáció kö
zelgő nagy jubileumára a békesség 
áldott esztendeit felhasználva, becsü
letes munkálkodással, lelkiismeretesen 
elkészülhetünk. De közbe zúdult a 
világháború rettenetes förgetege. 
Mennyi tervet, mennyi eszmét és gon
dolatot magával sodort s romok közé 
temetett.

De vájjon, dacára a mostani nehéz 
időnek, engedhetjük-e, hogy a nagy 
jubileumi esztendő, 1917. október 
31-ike maradandó alkotás nélkül múl
jék el ? Nem érezzük-e, hogy a refor
máció ama nagy áldása, melynek 
részeseivé tett minket Isten kegyelme, 
arra kötelez minket, hogy mindenek

felett buzgó hálaimádsággal, de egy
szersmind a reformáció szellemének 
megfelelő alkotásokkal szenteljük meg 
a nagy napot?

Evangélikus egyházunk elhatározta, 
hogy erre a nagy hálaünnepre Szere- 
tetházat, illetőleg az eszme megvaló
sításához szükséges alapítványt léte
sít. Szegények, rokkantak, árvák, te
hetetlen öregek mind-mind helyet ta
lálnának falai között. Vájjon van-e 
ennél szebb gondolat és szebb terv ? 
Nem int-e ennek megvalósítására a 
közelgő jubileumi esztendőn kivül a 
mostani nehéz idő, a világháború 
rémes zivatara?

Evangélikus gyámintézetünk hason
lóképpen a szeretet céljait szolgáló 
alapítványokkal akarja megünnepelni 
a nagy jubileumi esztendőt. Eddig 
anyagi erejének korlátoltsága csak 
gyülekezetek segélyezését tette lehe
tővé. Most munkálkodását ki akarja, 
terjeszteni általában az evangélikus 
szegényekre és elhagyottakra.

Ézekben a napokban gyüjtőivekkel 
kopogtatnak be a lelkészek, gondno
kok evangélikus híveink ajtaján.* Ado
mányokat kérnek egyházunk és gyám
intézetünk magasztos jubileumi terve
inek megvalósításához. Evangélikus 
testvérem : amit adhatsz, add jó szív
vel. Légy büszke arra, hogy a magad 
erejéhez mérten te is porszemeket 
hordhatsz ahoz a nagy emlékműhöz, 
mely a jubiláris esztendőn túl, a most 
élő evangélikusság áldozatkészségét, 
egyházszeretetét van hivatva hirdetni. 
Ne legyen egyetlen egy se, aki ki
vonná magát ezen kötelezettség telje
sítése alól! Hassa át lelkünket az 
Isten iránti háládatosság! Legyünk 
egyek, kapcsolódjunk össze hitünk, 
egyházszeretetünk közösségével! Evan
gélikus öntudattal, evangélikus buzgó- 
sággal akarjunk egyet s ha ezt az 
egyet komolyan akarjuk, úgy Isten 
kegyelméből véghez is visszük az t!

Akik örülnek, mintha 
nem örülnének.
Elbeszélés. Irta: Fábián Imre.

Azon az emlékezetes 1914-iki va
sárnapon, amikor a kisbiró kidobolta, 
hogy az általános mozgósítás elren
deltetett, eltűnt minden öröm a falu
ból. Vasárnap délutánonként hüs fák 
árnyékában a házak előtti kis pado
kon nem lehetett vidáman kacagó 
csoportokat látni. Mintha megnémult 
volna az egész falu, olyan csendes 
volt hétköznapon és vasárnapon min

den utca. A ház előtti kispadok egye
lőre még nem voltak néptelenek, min
degyik körül ott lehetett látni a régi 
csoportot, de kacagás, a máskor vi
dám ajkakon, nem volt hallható. Bi
zonyos várakozó komoly ünnepélyes
ség ült mindenkinek arcán. Mindenki 
érezte önkénytelenül is, hogy az egész 
falu, mint az egész ország nagy na
pok előestéjén áll

Csak egy ház volt a faluban, amely 
előtt a kis pad képe a régi maradt, 
ahol most is mosolyogtak, örvendez
tek. Pedig sehogy se illett bele a falu 
komor hangulatába ennek az egy 
háznak a vigadozása. Úgy tetszett, 
mintha a többiek csendes komolysága 
mellett ez a kacagás keserves sirás 
lett volna.

De hát, amint mondták, Belényesi 
János házanépének most is megvan 
a maga oka az örvendezésre. Háza 
legszebb az egész utcában, olyan hat 
ökör se jár ki senki portájáról, mint 
az övéről, de még a pincéje se telt 
meg senkinek annyira, mint az övé.

A háború szele őt hát nem érint
heti meg. Ó maga már közeljár az 
ötvenhez, ennyi idős katona nem kell 
a hazának. Ezenkívül pedig két szép 
férjhez menő hajadon lánya volt, a 
legszebbek, a legtakarosabbak az egész 
vidéken. Anyjuk örömei, büszkeségei 
voltak ezek. Sok ifjú legény tekint- 
getett vágyakozással a Belényesi 
porta felé. Egyik a nagyobbikat, a 
másik a kisebbiket választotta volna, 
de bizony a választásnál tovább senki 
se mehetett, mert úgy látszott a szü
lők nem a faluban kerestek párt gyer
mekeik számára.

így hát még ezen az utón se fér
hetett hozzájuk a háború. Amint 
szokták mondani: a Belényesi famíliát 
a szerencse kezén hordozta, nekik 
minden sikerült.

Az első hetek elmúlása után mintha 
kissé megenyhült volna a falu komor 
hangulata. Az emberek kezdtek hoz
zászokni ahoz, hogy egyik házból az 
apa, másikból a fiú hiányzik. A harc
térről jövő levelek meg bizalommal, 
reménnyel voltak eltelve, ez a bizalom 
átragadt az egész falura.

Megérezte ezt a falu kocabandája 
is, ismét bevonult a Majdsirszmég 
korcsmában levő helyére, ott kezdte 
huzni, mint máskor a talpalávalót. 
Amint a muzsikaszót a fiatalok hal
lották, máskor csoportosan siettek 
nyomába s volt öröm napestig. Mosl 
azonban mintha legyökerezett volna 
mindenkinek a lába, senkise mozduli 
a muzsikaszóra A legtöbben meg- 
botránkoztak, hogy biró, jegyző mér
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van a faluban, ha ilyen időben is 
megengedik a hejehuját.

A fiatal legények azonban máskép 
gondolkoztak. Az ő önérzetüket na
gyon megnövelte az a tapasztalat, 
hogy egyszerre első legények lettek 
a faluban. Csak befordultak a korcs
maajtón, hogy kiélvezzék ezt a még 
soha nem érzett örömöt. Ha voltak 
is, akik otthon maradtak, lassanként 
mégis megtelt a korcsma.

Csak épen lányok nem voltak. Azok 
többet hallgatnak az édes anya sza
vára, talán belátásuk is több van, 
mint az ifjaknak, nem mozdultak 
előbbi helyükről. Pedig az újdonsült 
első legények ugyancsak sorbajárták 
őket, ugyancsak hívogatták. Mikor 
Belényesiék háza elé értek, természe
tes, hogy azokat is hívogatták. Talán 
épen csak a tisztesség kedvéért, hogy 
ki ne hagyják őket, mert akkor már 
úgysem bíztak, hogy valamelyik édes
anya mulatságba engedi lányát.

Annál nagyobb volt meglepetésük, 
mikor ezek egész háznépükkel együtt 
felkerekedtek és indultak a hivó szóra. 
Estig mulattak, vigadoztak, nem bin- 
totta őket, hogy kivülök csak néhány 
szolgáló leány vett részt a mulato
zásban. Nem érezték meg, hogy most 
nem a vigadozás ideje van. Nem 
érezték meg, hogy nem szabad vigad- 
niok, akkor, mikor vértől piroslik 
Sábáénál a Száva vize, vértől nedve
sek Galícia hegyei, völgyei. Nem 
érezték meg, hogy az ő otthonukért 
is véreznek most százan, meg ezeren.

Nem látták azokat a bánatos ar
cokat, akik mint az árnyék úgy su
hantak végig az utcán, aggódva va
lakinek életéért, aki számukra kedves. 
Nem hallották a keserű panasz sza
vakat, amiket tőlük jobbra is, balra 
is mondottak. Nem hallották meg 
azt se, hogy a szerencsétlenség előtt 
senki se zárhatja be az ajtót. Ha 
meghallották volna, akkor se hitték 
volna el. Azt hitték az ő szerencséjük
nek a háború se tud ártani.

Minden vasárnap délután ott voltak 
a Belényesi lányok a mulatók között 
és pedig utóbb annál nagyobb önér
zettel, mert lassanként mégis velük 
tartott a többi leányok nagy része is.

Folyt a tivornya, a dinom-dánom 
minden vasárnapon, folyt akkor is,

mikor az első, falubeli ifjú, hitves 
és édes apa elesettt; folyt a vigado
zás akkor is, mikor öt-hat, tiz kato
nája a falunak halt hősi halált. S 
ugyanannyi házban sírtak s viseltek 
gyászruhát.

De egyszer csak mégis vége sza
kadt mindennek, vége szakadt Belé
nyesiék vigadozásának is. Elmentek 
az újdonsült legények is, csak a 
gyermekek, öregek maradtak otthon, 
igy hát nem volt, akivel vigadozhattak 
volna.

Egy napon rendelet érkezett a fa
luba, hogy ötvennégy évig való fér
fiakból küldjön huszonnégy óra alatt 
á falu 50 munkást. Nem akart a 
nagy szám kikerülni, összeszedte hát 
az elöljáróság azokat is, akik minden 
segítség nélkül voltak, köztük Belé
nyesi Jánost is.

Kétségbeesve tördelte Belényesi 
Jánosné kezeit a válásnál,, hogy az 
ő ura ezt nem birja ki, belehal a 
nagy megerőltetésbe. Hiába, a tör
vény : törvény. Annak engedni kell.

Fekete ruhába öltözött, feketébe 
öltöztette szép lányait is, Kisirt sze
mekkel lehetett látni őket késön-korán. 
Ez a csapás váratlanul érte őket, 
erre igazán nem számítottak. — Mun
kást nem kaptak, nyakukba szakadt 
a nagy gazdaság minden bajával, 
gondjával. Keservesen tapasztalták, 
hogy milyen szomorú napok virrad
nak arra a házra, amelynek feje a 
harcmezőn van. — Talán, ha muzsi
káltak volna is a Majdsirszmég 
korcsmában, akkor se száradtak volna 
fel könnyeik.

A csapás nem jár egyedül, — Be
lényesi Jánosné egy őszi napon hideg 
esőben .átázva meghűlt. Tüdőgyulla
dásba esett. Orvosság, könnyhullatás 
nem menthette meg. Temetési ének 
csendült meg a Belényesi ház udva
rán, ahol pár hónappal előbb még 
vidám kacaj hangzott, ahol nem ér
tették meg az irás szavát: »sírjatok 
a sírokkal.«

A rákövetkező vasárnap két talpig 
feketébe öltözött zokogó leány állott 
a temelő egyik frissen hantolt sírja 
előtt. Édesanyjuk sírjához mentek ki 
a máskor vigadozó Belényesi lányok. 
Édesapjuk a harctéren, édesanyjuk 
lent a sir mélyén.

Az őszi szél süvöltve csapkodja az 
őszi ólmos esőt a temető keresztjei
hez és azt susogja: »Akik örülnek 
mintha nem örülnének . . «

Imádkozzunk!
A németországi evang. egyház ve- 

zérférfiai megszivlelésre méltó szavak
kal fordulnak a német evangélikus 
néphez s az élő hit erejével, az 
Istenbe vetett bizodalom hatalmával 
általános, állapdó, igaz imádkozásra 
szólítják fel őket. Az erőteljes felhí
vásból közöljük a következőket:

»Szorongatott hazánk minden tá
jékán, reggel, délben, este messze 
hangzik az imaharang szava. A kö
zépkorban gyakori ellenséges betöré
sek idején keletkezett e szép szokás, 
amely Németország déli részének 
némely vidékén még ma is megvan 
egész bensőségében. Az ország többi 
részében azonban az utolsó két év
század Isten és egyházellenes áram
lata, megfosztotta ezen szép, régi 
szokást magvától, lényegétől. Csak 
az üres forma maradt meg hitben s 
imában elszegényedett korunk szá
mára. Az imaharang szava kiváltké
pen falun csak a napot osztja sza
kokra, és csupán a munka kezdetét 
s végét jelzi.

Töltsük meg az üres formát ismét 
tartalommal s fogjunk mindenütt ke
zet s élesszük uj életre a napközi 
imák szokását. Az imaharang figyel
meztesse a keresztyénséget Istenre, 
hogy hivó szavánál neki panaszolja 
gondjait, neki adjon hálát. Kiváltkép 
e vész és szenvedésteljes napokban 
intsen bennünket: Gondolj a távolban 
levő kedveseidre! Ők értünk küzde
nek, mi imádkozzunk értük! ök 
szivük vérét kockáztatják érettünk, 
szálljunk hitünk egész erejével értük 
sikra ! Ha ők ágyuk dübörgése, szen
vedés és halál közepette is folyton 
haza gondolnak, szenteljünk mi is 
elfoglaltságunk "közepette hálás em- 
kezetet nekik esdő imáinkban. E be
csületbeli kötelesség elől ne zárkóz
zék el senki sem. Mindnyájatokhoz 
kiáltunk: Imádkozzatok velünk, ha 
szól az imaharang! Felhívjuk erre a 
férfiakat, nőket, aggastyánokat, gyer-

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.) 83
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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mekeket: kulcsoljátok imára kezeite
ket ! Kiváltkép a betegekhez és sebe
sültekhez szólunk. Nem fáj-e nektek 
kettősen, hogy nem dolgozhattok most 
a haza javáért, amikor annak minden 
gyermekére égető szüksége van ? Itt 
van a munka a hazáért: Imádkozzatok 
a királyért, seregeinkért, rokonai
tokért, ismerőseitekért. Imádkozzatok 
az elhagyatottakért, foglyokért, özve
gyekért, az Isten szeretetében és 
igazságosságában kételkedőkért s azon 
ezrekért, kik naponta érettünk halnak 
meg.

Minő hatással van a harcosra, ha 
azt írhatják neki hozzátartozói s ha 
ép a veszély óráiban érezheti is tár
saival együtt: a küzdők vonala mö
gött résen áll az imádkozó gyü
lekezet. Képzeljétek csak magatokat 
bele a harcok forgatagába. Véres 
tusa után ki a győztes ? — A ke
gyetlen napra ráborul az irgalmas 
est. Egyedül, halálra sebzetten fekszik 
egy népfelkelő. Nincs közelében sze
rető anyja keze, hogy izzó homlokát 
fogja. Nincs számára üdítő ital, hogy 
szomját olthatná. Elhagyatottan hal
doklik. — Sóvárogva keresi utolsó 
gondolata a hazai tájékot, amelyért 
küzdött s most meg is hal. Eszébe 
jut, hogy ilyenkor hivja az estharang 
szülőfaluja lakóit, de nem csak őket, 
a szomszéd falvak, az egész ország 
harangjai intenek buzdítanak : Imád
kozzunk ! »Egyedül vagyok!« »Nem 
soha« »Hisz imádkozok serege vesz 
körül.« »Uram Jézus, hallgasd meg 
imájukat, vedd magadhoz lelkemet!«...

Testvérek, higyjétek el az imaha
rangnak nagy jelentősége van kinnle- 
vőkre és itthonmaradottakra egyaránt. 
Avagy nem nagy dolog, hogy az 
imaharang szava az élet apró-cseprő 
gondjai közül felemel a nagy Isten
hez ? A békét, a hivő keresztyénség 
imái készítik elő. A közös ima egész 
természetes a hívők közösségére nézve, 
hisz Jézus is azért imádkozott, hogy 
»Mindnyájan egyek legyenek.« Azért 
felhívunk benneteket, hogy ezentúl a 
harang hivó szavára emeljétek fel 
sziveiteket Istenhez s az idő és sors 
forgandóságában hz Ö örökkévaló 
karjai közt keressetek menedéket.«

Vajha e lelkes szavak ne kiáltó szó 
gyanánt hangzanának el a pusztában! 
Vajha minálunk is minél többen kö
vetnék s teljesítenék a »felhívás« 
óhaját, maguknak és sokaknak üdvére, 
Istennek dicsőségére!

—n -y .

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére I

T á b o r i p osta .
Édes fiam,

a júniusi meleg forróságot nagy 
hirtelen elűzte a süvítő, hideg szél. 
Csodálkozva néztünk körül, mert a 
rendes megszokottság alapján állandó 
meleget vártunk volna. Erre lenne 
szüksége kertnek, szántóföldnek. De 
hát a hűvös napokat is abban a tu
datban kell fogadnunk, hogy azokat 
is Isten bölcsessége küldötte ránk s 
nem zúgolódnunk, hanem alkalmaz
kodnunk kell.

Mit tagadjam : sok aggodalmat oko
zott mindnyájunknak az északon megr 
indult, rettenetes erejű orosz támadás 
Vérzett a szivünk, mikor azt olvas
tuk a hivatalos híradásban, hogy vi
téz seregeink itt-ott kénytelenek vol
tak visszavonulni. Jó ideje megszok
tuk már a győzelmi híreket. Nehéz 
máshoz hozzászokni. Tudjuk: mennyi 
nehéz áldozatba került minden hap 
és minden óra. Azt is tudjuk, hogy 
nem fordulhat meg minden a katoná
nak vitézségén. Altató üres szavakat 
mondogattak, akik az orosz kimerül 
léséről beszéltek. Nem! mi tudjuk, 
hogy ott még nagyon sok az ember, 
sok a fegyver, töméntelen az ágyú. 
De azért, ha visszavonultunk is, nin
csen sem okunk, sem jogunk a ha
junkat tépni és kétségbeesni. Egyál
talában nem azt az időt éljük, mikor 
az ember ráérne a sopánkodásra 
Minden pillanat drága és mindegyik 
új meg új kötelességet hoz számunkra. 
Nem sirdogálni, hanem dolgozni kell! 
A megváltozott viszonyoknak megfe
lelően ezt teszitek ti, édes fiam, a 
harctéren. És ezt kell nekünk is ten
nünk, ide haza. Ha a háború keze 
egy-egy csapást mér ránk, ne csügge- 
désre, hanem újabb erőfeszítésre ösz
tönözzön bennünket. Ne lankadjatok 
h á t! Ne bizalmatlankodjatok! Fel a 
fejet s újra előre!

Szeretném azonban, ha a háború 
lelket próbáló csapásaival leszámol
nátok s megértenétek, hogy abban is 
isteni áldás rejlik lelki életünk kiépí
tésére. Az állandó győzelem elernyeszt. 
Elbizakodottá teszi az önmagában 
bizó lelket. A veszteség azonban alá
zatosságra, hibáink, gyöngeségeink 
megismerésére tanit. Megmutatja erőnk 
elégtelenségeit. Elénk rajzolja annak 
a szent Istennek a képét, ki felhőn 
túli magasságban, nem lövészárkot, 
hanem a lelkek örökévaló ügyét vé
delmezi s a ki minden csapással, 
minden megpróbáltatással Isten gyer
mekévé nevelget. Ezt kell nektek és 
ezt kell nekünk is a lelkűnkbe vés

nünk. Tegyük meg és mig sebeinket 
kötözgetve, könnyeinket törőigetjük, 
higyjünk, bizzunk az Úrban s vessük 
minden reménységünket az élő örök
kévaló Istenbe. Éppen az imént ol
vastam a szentkönyvet, ime, ide jegy
zem a mai bibliai szakaszt: »Ha meg
veri az Úr Egyiptomot, megvervén, 
meggyógyítja és megtér az Úrhoz és 
ő meghallgatja és meggyógyítja őket. 
És megáldja a seregek Ura, mond
ván: Áldott népem, Egyiptom!« (Ezsa- 
iás 19, 22—15). Most még csak vesz
tesség van, de legyen bár veresség 
is, egész szívvel azért imádkozunk: 
vezessen a fájdalom megtérésre, ve
zessen a mi egyetlen gyógyításunk
hoz. Akkor nem hullott hiába a könny 
és a vér. Mert minden áldozatot ér
demes meghozni, ha utána a meny- 
nyekből ezt a szót hallhatjuk: áldott 
népem, magyar népem!

Isten áldjon meg és őrizzen meg, 
édes fiam! Szeretettel ölel

édesapád.

Lábaink  s z ö v é t n e k e .
Mindazok után pedig, a mik reánk 

jövének gonosz cselekedeteinkért és 
nagy vétkeinkért, hiszen te, mi Is
tenünk, jobban kedveztél nékünk, sem 
mint bűneink miatt érdemeltük volna.

Esdrás. 9, 13.
Boldogok a bókességigyekezök: mert 

azok Isten fiainak mondatnak!
Máté. 5, 9.

Csak igen vigyázzatok, hogy telje
sítsétek a parancsolatot és a tör
vényt, a melyet parancsolt néktek 
Mózes az Úrnak szolgája, azaz sze
ressétek az Úrat a ti Isteneteket és 
járuljatok minden ö útján és tartsá
tok meg az ö parancsolatait és ra
gaszkodjatok hozzá és szolgáljatok 
neki teljes szivetekből és teljes tel
ketekből. Jozsué. 22, 5.

Legyetek kifogástalanok és tisz
ták, Istennek fedhetetlen gyermekei 
az elvetemedett és elfajult nemzedék
nek közepette, kik között úgy feny- 
lettek, mint világító csillagok a vi
lágon. Philippi !ev. 2, 15.

Könyörülj én rajtam Uram, mert 
hozzád kiáltok minden napon! Vidá- 
mitsd meg a te szolgádnak lelkét, 
mert hozzád emelem fel Uram lelke
met. Mértté, Uram, jó vagy és kegyelmes 
és nagyirgalmasságu mindazokhoz, 
akik hozzád kiáltanak. Figyelmezzél 
Uram az én imádságomra és hallgasd 
meg az én könyörgésemnek szavát! 
Nyomorúságomnak idején hozzád ki
áltok, mert te meghallgatsz engem.

86. zsolt.3—7.
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Beszélgetés.
Jónapot sógor! Oly rég vártalak,
Már nem is tudom, mikor láttalak.“ 

„Akkor láttál, amikor én téged.
De az idén volt-e, jó termésed ?“

„Termés, hála Isten’, az csak volna,
Ha a sok gond nyugodni is hagyna.“ 

„Bajod van tán ? Ha van, legyen eszed, 
Mondd el gyorsan, — talán segíthetek!“ 

A háború ? . . . Az ég szerelmére,
Te sem hallottad mikor lesz vége ?“

„Azt nem. De most vannak jó híreink: 
Győznek, egyre győznek a mieink. “ 

„Győznek ám, — de drága is lesz ára, 
Pistámnak már ott maradt egy lába.“

„Hát a Jóska ? . . . “
„Az már nem irt vagy két hónap óta.“ 

„Fogoly lehet, azért nem tudsz róla." 
„Beszélhetsz te! Anyjukom a tá la t. . . 
Leejtettem, én meg a pipámat.“

„Pipát, tálat gyűjtögetsz halomra,
Hogy ezekből következtess rosszra ?“ 

„Könnyű neked, nincs ott senki tőled!“ 
„De a lányok! Kihez adjam őket? . . . 
Kettő már is azt mondja, hogy árva.“ 

„De miéri sírsz? Miért borulsz gyászba?“ 
„Tudod sógor, — senki sincs ott tőlem, 
„Nem is egyért, mindért hull a könnyem. “ 

„Ne hullasd a könnyed hiába,
Hisz vége lesz, vége nemsokára!“

„Te is sírtál, — s te is simái érzem,
De a könnyed kiapadt már régen . . . “ 

GYÖRIK GYÖRGY.

A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Hatodik fejezet.
Csöndes élet.

Folyt. 15.

Alig tette le a kanalat, felhúzta jó 
vízálló csizmáit s neki vágott a ma
gas hónak. Lassanként elmaradnak 
mögötte az alacsony házak s a zuz- 
marás, fehér hidegben elcsöndesedik a 
ködbe temetkező falu lármája. A hó 
takaros hegyek komoly méltósággal 
merednek ég felé s az utszéli fák 
ágai hajoltan roskadoznak a fagyos 
teher alatt. Bal kézről, mintha valami 
régi vár omladék lenne, düledező 
torony, összeroskadt épületcsomó vö
rösük ki a nagy fehérségből. Vala
mikor téglavető volt, de először az 
agyag, majd a vállalkozó pénze fo
gyott el, végül még a villám ketté
törte a füstokádó karcsú kéményt.

A fagyos szél belehasit arcába, 
fülét, orrát apró tűvel szurkálja a 
levegőben úszó zúzmara. Testét át
járja a kemény hideg, de azért neki- 
fesziti mellét a szélnek s eleinte 
dideregve, azután megizzadva, néhol
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nagyokat csúszva lábolja az öles 
havat.

A kanyargó út gerincén messze 
kisudárlik egy ember. Feketére festett 
útjelzőként áll a fehér mezőségen. 
Amint kisebbre fogy közöttük a tá
volság, mind kisebbre zsugorodik 
maga az ember is A tanító figyelget 
s csöndesen megállapítja: megcsalja 
a szemet a nagy fehérség. Messzinek 
mutatja a közeit, nagynak a kicsinyt. 
Ilyenformán van az életben is. Akkor 
látjuk, milyen parányi kicsiny az 
ember, mikor egész közelről nézzük.

A mozdulatlan alak hirtelen meg
fordul. Egy percig némán néznek 
egymásra, azután egyszerre mondják:

— Jó napot, jegyző ur.
• — Jó napot, tanító ur.

— A második határba kell kigya
logolni, hogy lássam jegyző urat.

— Na, az igaz! De nem rajtam 
múlt, tanító ur.

— Az is igaz.
Csöndesen beszélgetve tovább men

nek s gyönyörködve nézik a téli 
pompájú tájat. A szomszéd hegy 
ormára ráragyog a búcsúzó délutáni 
napsugár s szikrázó ezüst pikkelyek
kel kivert páncélján tündértáncot lejt. 
Hosszú ideig csak a tanító beszél. 
A jegyzőn látszik, hogy önmagával 
győzködik. Azután a tanító is elhall
gat s csöndben mennek a korláttal 
szegett utón, melyen csak néha-néha 
jön szembe egy-egy csilingelő, fatalpu 
szán. Lábuk alatt megcsikordul a hó. 
Végre a jegyző megelégeli a hallgatást.

— Ez az egyetlen szórakozásom. 
Boldog vagyok, ha kiszabadulok.

— Úgy-e sok az irodai munka? 
Elfárasztja a zárt szoba levegő.

— A fejével tagadólag int. — Eh ! 
Nem a szoba levegő, nem az iroda 
munka! Mindig olyan formán érzem 
magamat, mint a kalickából kiszaba
dult madár. Itt fenn mégis csak tisz
tább a levegő! Nézze csak, milyen 
érintetlen, tiszta a szűz hó. Oda lenn 
tenger a szenny, undorító az emberi 
komiszság! Nem is szeretek rágon
dolni !. . . '

A tanító csodálkozva néz rá. Ez 
az első eset, hogy a jegyző a község 
állapotairól szól. Eddig kerülte, most 
keresi a beszédre az alkalmat. Vagy 
talán nem bir a keserűségével ? Né
hány mondat után megint elhallgat. 
Sárosy László egy ideig vár, hogy 
majd folytatja, de a jegyző lehorgasz- 
tott fejjel bandukol mellette.

— Biztosan sok keserű tapasztalata 
van, jegyző urnák, — kezdi néhány 
perc múlva a tanító. Hosszú élet, 
sok tapasztalat, mondta mindig édes-
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apám. Talán még hozzá lehet tenni, 
hogy hosszú közéleti munkálkodás, 
tenger keserűség. Mert azt már fiatal 
fejjel is látom, mennyi igazságtalan 
támadást kell elszenvednie a közélet 
munkásainak. Mindenki azt gondolja, 
hogy a jogával együtt értelme is van 
a bíráskodáshoz.

A jegyző a fejét rázza. —- Igaz, 
igaz, de azért nem ez bánt. Az em
ber lassanként megszokja, hogy hoz
záértő, meg hozzá nem értő, illetékes, 
meg nem illetékes ember felkapasz
kodik az itéletmondás székébe s nagy
képűen bíráskodik elevenek és holtak 
felett. Ezt megszokja az ember. Vé
dekezik is ellene, ahogy tud. Becsülettel 
elvégzi a kötelességét, végrehajtja 
feljebbvalói rendeletét, zsebre dugja 
azok dicséretét vagy korholását, azu
tán, azután. . .  A többieknek vagy 
ököllel felel, vagy pedig lerázza ma
gáról a. kellemetlenkedő szót. Nem, 
nem az keseríti az embert, tanító ur.

A tanító érdeklődve megáll. Szemét 
tágra nyitja, úgy kérdezi:

— Hát ugyan mi ? ..  .
A jegyző mintha nem is hallaná, 

szenvedélyesen folytatja:
— Hogy m icsoda?... Hát az az 

emberi gyengeség, mely uralomra 
engedi jutni a komiszságot. Az a 
rövidlátó ostobaság, mely nem lát a 
lelkek mélyére, megelégszik a lát
szattal és nem veszi észre: kiben 
mi lakik. Megnagyságozza az uzsorást, 
mert háza, földje, pénze van, a köz
ség patronusává teszi, a nemzet 
oszlopává, a jótékonyság papjává, 
pedig mindent önző számításból tesz 
s a kolduson is bevasalja a jótékony 
célra adott öt forintot. A falu meg 
pusztul. Dögletes az erkölcse, hitvány, 
szu-ette az egészsége. A jámborok 
lába alól kilopják a földet s az os
toba magyar földet-túró nem veszi 
észre, hogy a holdjait nemsokára a 
holdban keresheti s a magyar föld 
jussából nem lesz más az övé, hanem 
csak a koldusbot, mit az utszéli bo
korról levág magának, meg az a 
három lépésnyi árokdarab, melybe 
elföldelik. Ezt nem látják! Ezt nem 
veszik észre, hanem a számadási 
hibákat.. .

Hirtelen elhallgatott. Azután mintha 
valami láthatatlan ellenféllel küzdene, 
felemelte kezét. Kis idő múlva meg
szólal a tanító:

— Tudtam, hogy nem állunk ró
zsásan. Eleget keseregtem már otthon, 
mert a gyermekek szeméből olvasom 
ki a szülők anyagi és erkölcsi nyo
morúságát. De hogy ilyen kétségbe- 
ejtően szomorúak az állapotok, azt
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igazán nem gondoltam. Hanem nem 
értem egészen, amit jegyző ur mon
dott. Szavainak egy része nem a 
falu népéről szólt, hanem vádat 
emelt valaki ellen. Valaki ellen, aki 
olyan lehet, mintha nappali munkása, 
éjszakai sírásója lenne a község 
jólétének. Jól értettem ?. . . Kicsoda 
az ? . . .

A jegyző megáll s lassan felemeli 
kezét.

— Ne mondjunk nevet. Legalább 
még most ne mondjunk. Hanem hi
szek az élő, igaz Istenben, s hiszem, 
hogy eljön egyszer az igazságot 
osztogató kéz bíráskodásának ideje. 
De akkor nemcsak az Isten, hanem 
a nép is Ítélni fog sírásói felett! . .

Hiába próbálta a tanító hazamenet 
szóra bírni, többet nem beszélt. Csak 
röviden válaszolgatott a kérdésekre, 
hogy már harminc éve van a faluban 
s a felesége már tizenkét éve meghalt. 
Többet nem szólt s nem zökkentette 
szavát a régi csapára. Egyszerre ki
nyújtja kezét s rámutat a szomszéd 
hegyoromra, melyen magános elha- 
gyatottságban egyszerű templom áll. 
Havas teteje alól kékes szürkén sö
tétednek kopott falai. A tanító oda 
fordítja fejét:

— Micsoda templom az ? . . .
— Régi magyar templom. Bocskay 

idejében építették. Valamikor büszkén 
magasodott ég felé, mint a protestáns 
vallásszabadság s a magyarság erős 
bástyafala. Falai között vasárnapon
ként magyar szívből, magyar ajakról 
szállt Isten trónjához a szent ének. 
De azután lassanként elfogyott a nép. 
Azaz, megmaradt, de észrevétlen 
felszívódott. Egyszer csak a magyar 
név hordozója értetlenül rázta a fejét 
a magyar szó hallatára. Kis szigetté 
vásott a nagy darab föld, melynek 
partját mindennap mossa és szab
dalja az erőszakos hullámverés. Még 
száz évvel ezelőtt magyar papja volt 
a templomnak. Most a pásztor is 
utána indult elszélyedt nyájának. Mi
kor ide kerültem: esztendőnként meg
jött a lelkész. Csikordulva feltárták 
a templomajtót, énekeltek, prédikációt 
hallgattak, akik még voltak.

Sárosy László visszafojtott léleg
zettel hallgatja. Mintha a lelkét szo
rongatnák. Belegázolnak legszentebb 
érzéseibe s széti ugdalják ifjú kora 
féltett álmait.

— És most?. . . Mi van most a 
Bocskay templomával?. . .

A jegyző fáradtan ereszti mellére 
a fejét.

— Esztendőnként se nyitják ki. 
Nincsen kinek.

Csöndesen mennek a havas úton, 
melyre sötétedő árnyat rajzol a he
gyekből aláereszkedő alkonyat. Lábuk 
alatt, messze távolságban, mint barna 
törzsű, fehér kalapu gombák, feltűn
nek a község házai.

— így van ez, tanító ur, —- mondja 
fájdalmasan a jegyző. Nem diadalmas 
templom felé megyünk, hanem becsu
kott, rozsda záros, pókhálós templom 
felé.

Még egyszer visszatekint. Az út- 
kanyarodásnál hegy mögé húzódik a 
templom s felhő, vagy hegyhajlás 
elfogja a tekintet elől a tornyot.

— Nézze csak, nem is templom, 
olyan mint valami sírbolt. Múltról 
beszél, s nincs szava a jövendő 
számára!. ..

Összébb húzza kabátját.
A tanító felemeli fejét.
— Hátha van! Megszólalhat még 

az a harang nemcsak temetésre, ha
nem feltámadásra is. Megcsendülhet 
még a magyar szó! Úrrá lehet még 
a magyar nép, a magyar erkölcs 1.. . 
Barázdát járhat a magyar ember lába 
a magyar földön.. .

Csak a fejét rázza.
— Ember, ember kellene. . .
— És ha lenne ember?, . .  Ha 

az Isten adna?. . .
Nem is felel, csak a fejét rázza.
Beérkeznek a szétszórt faluba. Las

sanként beáll a sötét est. Felhős az 
ég, csak a hó világit. Az utcaajtónál 
elbúcsúznak:

— Isten áldja meg, jegyző u r ! . . .
— Fáradtan feleli: Jó éjszakát! . . .

Csöndes jóéjszakát! Folytatjuk.

Tanítók árváiért!
Lelki megindultsággal kezdjük a 

szokásos bevezető sorokat írni. Aki 
végignézi az adományok oszlopát, ha
marosan megtalálja meghatottságunk 
magyarázatát. Ugyanis Szabó István 
kemenesmagasi-i lelkész, kit lapunk 
olvasói szép és tartalmas cikkeiről 
kedves ismerősükként üdvözölnek, an
nak idején, lelkesedéssel szegődött a 
Tanítók árváiért megindított mozgal
munk szolgálatába. Égy értékes, építő 
erejű könyvet adott ki »Az örömtelen 
világ öröme« cim alatt s annak tiszta 
jövedelmét ennek a szent célnak aján
lotta fel. És ime, azon az áldáson 
kívül, melyet ez a derék munka, sok 
könnyet törölve, sok sajgó szívet vi
gasztalva, bizonyára sok helyre ma
gával vitt, még egy nagy áldása je
lentkezik: tekintélyes összeget, 275 
kor. 98 fillért hoz hősi halált halt

tanítóink árvái és özvegyei javára 
gyűjtött alapítványunkra. Babérlevél ez 
az összeg, melyet egy meleg érzésű 
lelkész-iró tesz le azok sírjára, kik 
vele együtt egyazon Isten országa 
építésén munkálkodtak. Nekünk pedig 
jól esik annak megállapítása, hogy a 
koszorúból egy levél a nagylelkű ado
mányozót illeti. A jó Isten áfdja meg 
nemes gondolatáért és jó szivéért!

Örömünket növeli, hogy kimutatá
sunkból nem hiányzik az iskolásgyer
mekek adománya, melyet ez alkalom
mal a felsődörgicsei gyűjtés képvisel. 
Azt irja buzgó tanítójuk, hogy nem 
nagy ugyan az összeg, de értékes, 
mert mindenki adott. Mi is így érez
zük ! Szivünkkel mérjük le az ado
mányokat s így kérünk kicsiny és 
nagy adakozókra bőséges Isten áldást 
és jutalmat.

Az elmúlt két héten a következő 
adományok érkeztek :
Szabó István, ev lelkész Kemenes-

m a g a s i .................  275-98 K
Ev. iskola gyűjtése Felsödörgicse 25 22 „
A kemenesaljai egyházmegye ta

nító egyesületének gyűlése al
kalmával ............................... 2L50 „

Ev. iskola Erdőkárt . . . 2‘23 »
Huber Antal tan. Baja .- . 1'— „
Mlinarcsek Pálné Erdőkürt . —'70 „

A felsődörgicsei ág. hitv. evang. iskola 
gyűjtése: Kovács Sándor tanító és neje 
10 K, Kovács Ilona, Kovács Sarolta, Csaby 
Irma 1—1 K, Sárffy Margit 60 f, Csaby 
József, Fülei Lajos 50—50 f, Bogdán Lí
dia, Papp László, Sárffy Géza 40—40 f, 
Biki Sándor, Csabi Sándor, Tóth Sándor, 
Csaby János, Sárffy Károly, Navratyil La
jos 30—30 f, Orbán Lídia, Császár Vilma, 
Hegyi Margit, Molnár Eszter, Horváth Ma- 
tild, Császár Maliid, Duna Lidi, Hegyi Er
zsébet, Vörös Irma, Tabi Erzsébet, Bécsi 
Lina, Nagy Lajos, Tóth Imre, Fischer La
jos, Héra Erzsébet, Keller Teréz, Horváth 
József, Vörös Dezső, Hecenberger Gyula, 
Balogh Sándor, Tóth Károly, Kürtös Sán
dor 20 -20 f, Henn Eszter 12 f, Kolontárí 
Teréz, Horváth Juliska, Páhi Ilona, Tóth 
Gizella, Antal Lina, Horváth Irma, Réli Te
réz, Pintér Ilona, Fülei Eszter, Táncsics 
Kálmán, Kövesi Lajos, Sokhegyi Károly, 
Horváth János, Csaby Pál, Sokhegyi Vince, 
Tóth Gyula, Nagy Sándor, Henn Károly, 
Antal Sándor, Csáby Sándor, Farkas Lajos, 
Gyarmaty Imre, Nagy Imre, Osváth Ilona, 
Szuper Annus, Mészáros Imre, Pad Lajos, 
Doszt Margit, Kovács Ilona, Pálffy Kálmán, 
Kiss László 10—10 f. Összesen 25 22 K. 
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o lt: ............................... 7343H5 K
Mostani gyűjtésünk 326~63 K
Eddig befolyt: 766ÍF78 K

Küldesse a harctéren, avagy kór
házban levő hozzátartozóinak a 
H A R A N G S Z Ó T I  Negyed-évre 
90  fill.-ért, minden vasárnap állandó 
vigasztalót, hírvivőt, szórakoztatót 
küld annak, akit szere ti
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A világháború eseményei.
A világháború uj stádiumba lépett. 

A fordulatot az oroszok óriási erő
vel megindult támadása okozta, amire 
ijedten kérdeztük: mi lesz most ? E 
hó 14-én a legilletékesebb helyről, a 
magyar miniszterelnöki székből hal
lottuk a megnyugtató szót: ne félje
tek, a baj nem oly nagy, mint hiszi
tek és nem oly veszedelmes, mint 
amilyennek látszik. >A teljes őszin
teség kötelezettsége mellett, szólt 
Tisza István gróf miniszterelnök, s 
a szavaimmal járó felelőség teljes tu
datában jelenthetem a t. Háznak, hogy 
a harc változatlan hősiességgel, szí
vóssággal, a győzelemre irányuló tör
hetetlen akarattal folyik tovább. Ere
deti arcvonalunk legnagyobb része 
ma is változatlanul kezünkben van 
és megtörténtek a szükséges rendsza
bályok, úgy hogy okom van annak 
a reménységnek a kifejezésére, hogy 
ez múló epizód lesz és tartós befo
lyást az eseményekre gyakorolni nem 
fog. Ha meggondoljuk, hogy ennek 
a háborúnak egész tartama alatt a 
magyar nemzet jogos önbizalmát, a 
magyar nemzetnek a győzelemre irá
nyuló törhetetlen akaratát semmi sem 
volt képes megingatni, akkor azt hi
szem ma is az eddig elért eredmé
nyek iránti mélységes hálával s a 
jövőbe vetett jogos bizalommal tekin
tünk ezen óriási harc változó ese
ményeire.« Élénk helyeslés és taps 
jelezte a képviselőház lelkes hangu
latát, melyet a miniszterelnök meg
nyugtató szavai keltettek.

Az orosz támadás.

Pünkösd ünnepén Bruszilov óriás 
serege mérhetetlen erővel támadott 
a hosszú arcvonal több pontján. Az 
embertelen vezérek vad indulattal és 
kíméletlenséggel hajtották csapataikat 
hős katonáink ellen. A támadás ke
vés helyen sikerült. Ahol volt is némi 
eredménye az csak pillanatnyi volt. 
Kolkinál, a Sztir folyó mellett, vala
mint Bucsácnál a Sztripa közelében 
eszeveszetten menekült az ellenség 
visszafelé, amott ezerötszáz, itt ezer- 
háromszáz emberét hagyva foglyul 
hátra. A hivatalos jelentés megjegyzi 
még, hogy »Tarnopoltól északnyugatra 
ellentámadással visszahódítottuk azt 
a magaslatot, melyet az oroszok nagy 
veszteség árán szereztek meg.« Kolki 
vidékén sikerült az ellenség három 
ezredét a folyó túlsó oldalára szorí
tani, ami által az nagy veszteséget 
szenvedett. Bukovina északi részében

csapataink a sikeresebb ellenállás 
céljából hátrább húzódtak.

A junius 13-án kiadott jelentés sze
rint az ellenség lovassága bevonult 
Szadagora, Szniatin, és Horodenka 
községekbe. De a front többi részén, a 
Prut mellett Bojannál, a Sztripa mel
lett Burkanovnál és a Sztir mellett 
Kolkinál derék csapataink győzelme
sen verték vissza az orosz túlerőt.

A harctéren ekkor már megjelen
tek. a németek is. A Sztripa közelében 
támadólag léptek fel Bothmer gróf 
bajorjai és Pzsevlokánál visszaverték 
az oroszokat. Megélénkült a németek 
oroszországi frontja a Dünánál és a 
mi állásainkhoz csatlakozó Barano 
vicénél. Itt a magyar, osztrák és né
met csapatok együtt keltek sikeres 
harcra az orosszal, vissza is vetet
ték. A menekülőket az orosz tüzér-- 
ség, tüze fogadta.

Másnap jelentette a magyar kép
viselőházban a miniszterelnök, hogy 
az orosz offenziva két ponton jelen
tékeny sikert ért e l : bukovinai hadse
regünknek balszárnyát kellett hátrább 
vonnunk, Volhiniában küzdő egyik 
hadseregünk pedig egész frontszéles
ségében hátranyomatott. De hozzá
tette a miniszterelnök: »Eredeti arc
vonalunk legnagyobb része ma is 
változatlanul kezünkben van és meg
történtek a szükséges rendszabályok, 
úgy hogy okom van annak a remény
ségnek kifejezésére, hogy az múló 
epizód lesz és tartós befolyást gya
korolni nem fog az eseményekre.«

Az ellenség viaskodásának egyik 
célpontja Csernovic volt. Jun. 15-én 
már jelentette Hőfer, hogy Csernovictól 
északra csapataink visszaverték az oro
szok támadásait, tüzérségünk tüzelése 
meggátolta az ellenséget abban, hogy 
a Pruton átkeljen. Azonban Bruszilov 
generális Csernovicról egykönnyen 
lemondani nem tudott. Szinte beteges 
ambícióval küldte rohamoszlopait a 
Csernovic körül elhelyezkedett magyar 
és osztrák védő csapatok ellen, 
úgyhogy jun. 17-én hadvezetőségünk 
kénytelen volt Csernovicot kiüríteni 
s az orosz seregek a várost meg
szállották.

Az olasz harctér.

Az olasz háború jellemző tünete, 
hogy a Salandra-kormány mely azt 
oly könnyelműen felidézte, megbukott. 
Azonban sem e bukás, sem az oro
szok féktelen támadása nem fogja 
győzelmes hadainkat utjokban meg
állítani. A pünkösdi jelentés is dia
dalról szól. A Monte Lemerlén a
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mieink megverték az olaszokat s ötszáz 
emberüket elfogták. Néhány nappal 
később az olaszok a Doberdo és a 
Dolomitok vidékén próbáltak szeren
csét, de eredmény nélkül. Repülőink 
Veronát és Páduát bombázták. Csa
pataink másnap hadviselés tekintetében 
két fontos pontot foglaltak el Itália 
és Svájc határán: a Tukets- és Ma- 
dacs-csucsot. Asiagótól délnyugatra 
egy támadás alkalmával 13 olasz 
tiszt és 354 főnyi legénység került 
fogságunkba.

A francia harctér.
A németek már a Verdun közvetlen 

közelében levő Javannes-erősséget 
ostromolják, közben pedig elfoglaltak 
Thiaumonttól nyugatra és délre né
hány ellenséges állást és nyolcszáz 
franciát foglyul ejtettek.

Egyék hírek.
Salandra bukása nagy forrongást 

idézett elő Olaszországban. Utóda, az 
uj minisztérium élén az öreg Boselli. 
Külügyminiszter Bissolati, pénzügy- 
miniszter Luzzatti lett. — A görög 
minisztertanács az antant sürgetésére 
elhatározta az általános leszerelést. 
Az antantnak most már nem kell 
félnie, hogy Szalonikinél görög csa
patok támadják hátba.

Olvassátok a bibliát
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a leg-főbb kincs 
Tanyát a  sátán ütött% tt,
De Isten  nem lel hajlékot.

junius 25. vasárnap, I. Ján. 4, 16—21.
„ 26. hétfő, Ján. 3, 16—21.
„ 27. kedd, I. Ján. 3, 1 —10
„ 28. szerda. Ezsajás 49, 7—16.
„ 29. csütörtök, Zsolt. 103, 1—13.
„ 30 péntek, I. Ján 4, 7—15.

Julius 1. szombat, Máthé 22, 34—40.

A H a r a n g sz ó  p erse lye .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 294 kor. 38 fül.

Újhelyi Kálmánná Sopron 12 80 K, Bú
zás Karolina ápolónő Bndapest 160 K, 
Tima Kálmán Pozsony 1 -40 K, Kis Sándor 
Gyékényes 50 f, Magyar János Gyékényes 
50 f, Büki Jenő h. leik. Somogydöröcske 40 f.

Összesen: 311 58 K.

Vak katonák részére befolyt: N. N.
Komárom 4 K

A jó kedvű adakozót szereti az Isten!

Betüszedö-tanuló
fe lvé te tik  W E L L l S C H  H É L A  
k ö n yvn yo m d á já b a n  Szentgott- 

h árdon .  ~
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Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Papp Géza : Egy tábori lelkész harctéri 

naplója c. könyve Jenő kir. hercegnek 
ajánlva megjelent. 156 1. Hegedűs és Sán
dor könyvkiadóhivatala Debrecen. Ára csi
nos vászonkötésben 1 kor. 80 fill.

Az értékes kötet szerzője, a protestáns egy
házi irodalomban jól ismert nevű és több or
szágos pályadijjal koszoruzott iró a legújabb 
müvében, mely harctéri beszédeket, imádsá
gokat és leírásokat tartalmaz, harctéri tábori 
lelkészi szolgálatának állít maradandó iro
dalmi emléket és egyúttal azt az emlékgyürüt 
köszöni meg érdekes alakban, amelyet 
Jenő kir. hercegtől kitüntetésképen kapott. 
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalánál.

A gyékényes! ev. egyház javára Ko
rosa András honvédtizedes emlékére hoz
zátartozói 200 K, Kiss János és neje 100 
K, Borbás János emlékére özvegye 200 K 
alapítványt te tt; ezenkívül a pünkösdi 
ünnepek alkalmával egyesek adományából 
egyház fentartási és reform, alapra befolyt 
120 K, a nőegylet javára 40 K. A szép 
példa indítson követésre 1

Egy uj imádságos könyv. Örömmel 
adjuk hírül, hogy egy uj imádságoskönyv 
jelent meg „Háborús idők imádságos könyve“ 
cím alatt, melyet evangélikus egyházunk 
kiváló költő papja, Sántha Káryly irt. A 
szerző nevében megvan már a legszebb és 
legmelegebb ajánlás. Aki imádkozta Sántha 
gyönyörű verses imáit s énekelte szépen 
csengő, Istenhez emelő szenténekeit, az 
mind örömmel hallja, hogy az ő művészi 
tollából ismét egy gyűjtemény jelent meg. 
S valóban, ez az imádságoskönyv is méltó 
babérlevél Sántha Károly költői munkás
ságának koszorújában. Á részint versben, 
részint prózában irt, szebbnél szebb imád
ságok között vallásos verseket, énekeket 
is találunk, melynek mindegyike hitet, bi
zalmat, reménységet, megnyugvást lehel. 
Az imádságok írója nagy művészettel ke
reste meg azon alkalmakat, melyeken imád
ságot keres a lélek, s azon érzelmeket, 
melyek az örökkévalóság ösvényeivé válnak. 
A gyűjtemény 170 imádságot tartalmaz s 
lelkiépüléssel használhatják úgy a hadba- 
vonultak, mint az itthon küzdők, Hálás 
elismeréssel köszöntjük az ősz költő papot 
s köszönettel emlékezünk meg arról, hogy 
a szép kiállítású könyv megjelenését a 
Hegedűs és Sándor debreczeni könyvkiadó 
cég tette lehetővé. Melegen ajánljuk a köny
vet olvasóink figyelmébe. Bolti ára díszes 
kemény kötésben 120 K.

I t t honró l .
Hazatérés az orosz fogságból. Zöld 

gályákkal, virágokkal, nemzeti lobogókkal 
díszített vonaton ismét ötvenhat rokkant 
katona jött haza orosz fogságból. Mindany- 
nyi súlyos sebesült, illetve rokkant, de 
azért boldogok, hogy hazajöhettek. Szép 
meleg fogadtatásban részesítették a mi 
vitéz hőseinket.

Értesítés a katonák haláláról. A jö
vőben .minden katonai személy haláláról a 
katonai lelkészek levelezőlapon azonnal 
értesíteni fogják az elesettt hős hozzátar
tozóit. Az értesítésben pontosan közölni 
fogják az elesett nevét, rangját és beosz
tásé', úgyszintén, amennyire lehetséges, 
eltemetésének helyét is.

Az ördög mint katonaszabadító. A 
sötét babonaság erejére jellemző kis hirt 
olvastunk az egyik nagyobb vidéki lap tör
vényszéki rovatában, mit okulásul, no meg 
egy kis szórakoztatásul, ide jegyzünk.

Még a múlt év szeptember közepén 
történt, hogy D. M. Mézgeden összeakadt 
négy asszonnyal és egy szabadságolt ka
tonával. A négy asszonynak az ura katona 
volt, a katonának meg éppen akkoriban 
telt le a szabadsága. D. M. beszélgetni 
kezdett ezekkel és előadta, hogy őneki 
nagy összeköttetése van az ördöggel, meg 
a pokol szellemeivel. Jó barátságban van 
a gonosz lelkekkel. Bízzák csak meg őt, 
akkor kieszközli, hogy a négy férj haza
jöjjön és a katonának sem kell többet a 
harctérre menni. Adjatok nekem fejenkint 
tiz-tiz koronát és én meszet oltok estére, 
hogy az ördögidézés sikerüljön.

Megegyeztek abban, hogy este kilenc 
órakor elmennek D. M.-hoz. Átadják a pénzt. 
Ugyancsak a D. A4, megígérte, hogy végre
hajtja a kedvező esti világításban az idé
zést.

Este pont kilenckor együtt volt a kis 
társaság D. M. udvarán. Az asszony elvette 
mindegyiktől a pénzt s aztán különféle 
kókuszpókuszokat csinált. Majd egyszerre 
elkomorult a beszélő arca, rövid idő múlva 
újra felderült és a következőket jelentette ki.

— A szellemek azt hozzák hírül, hogy 
a férjeitek orosz hadifogságban vannak. 
Fütyülök hát az ördögömnek és megparan
csolom neki, hogy a levegőn keresztül 
hozza ide Oroszországból a férjeiteket. Fi
gyeljetek tehát nagyon.

D. M. most fütyülni kezdett. Fütyült, fü
tyült. Először rövidebb ideig, aztán hosz- 
szasabban. De az asszonyok és a katona 
hasztalanul várták, hogy az ördög megje
lenjen a férjeikkel. Mikor az ördög a fér
jeikkel egy óra múlva sem jelent meg, az 
aszonyok rájöttek végre nagynehezen arra, 
hogy hiszen ők nagyszerűen be lettek csapva. 
Kérték, követelték vissza a pénzt. D. M. 
minden félelem nélkül letorkolta a követe
lődzőket :

— Az ördög az oka az egésznek, nem 
én. Én az ördögöt felfütyültem. Az ördög 
tévesztette el a dolgot. Keressétek rajta a 
pénzt, meg az uratokat.

A bíróság azonban más véleményen volt 
s az ördöggel paktáló, mások ostobaságá
ból élő furfangos asszonyt másfél évi bör
tönre Ítélte. A károsultakat nem büntette 
meg a bíróság. Azok már úgy is megbün- 
hődtek.

Felrobbantottak egy csatahajót. ír
felkelők a belfasti Workmann hajógyárban 
légberöpítettek egy teljesen elkészült angol 
csatahajót.

i Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház múlt heti ülésén több 

törvényjavaslatot terjesztettek a ház elé, 
közöttük a háborús adóra vonatkozó ja
vaslatokat. Apponyi Albert a kiegyezés 
dolgában szólalt fel. Tisza István miniszter- 
elnök válaszolt neki. Gróf Károlyi Mihály 
a függetlenségi párt nevében hosszabb be
szédet mondott a felhatalmazási törvény 
tárgyalásánál Mivel — úgy mond — hire 
terjed, hogy a kormány Ausztriával húsz 
évre akarja a gazdasági szerződést meg
kötni, 2°/o közös költség leszállításával, — 
már most figyelmeztet arra, hogy ezt min
den eszközzel igyekeznek megakadályozni.
A nemzet nagy érdeke fűződik ahoz, hogy 
a háború után gazdasági függetlenségét 
kiépíthesse. — Tisza István miniszter- 
elnök is felszólalt s a háborús helyzetről 
tájékoztatta a képviselőházat. Szerinte, — 
jóllehet néhány helyen vissza kellett vonul
nunk, a katonai helyzet jó.

A n a g y v i l á g b ó l .
Megbukott az olasz kormány. Az olasz 

kamara ülésén Salandra miniszterelnök a 
nemzetközi politikai helyzetről beszélt. Sa
landra fölvetette a bizalmi kérdést, mire az 
elpök szavazást rendelt el. A kamara 197 
szóval 158 ellenében, a kormánynak bizal
matlanságot szavazott. így tehát a kormány 
megbukott.

A nagy tengeri csata hősei Hamburg
ban. Hamburgban ünnepélyesen fogadták 
a hős tengerészeket, akik résztvettek a ska- 
gerraki tengeri ütközetben. A tengerészek 
zárt sorokban vonultak a városházáig, az 
utcákon ezernyi ezer ember üdvözölte őket 
ujjongva. A Rathaus előtt levő térségen a 
polgári és katonai hatóságok üdvözölték 
rövid beszéddel a hősöket, akik ezután be
vonultak a városháza nagytermébe, ahol a 
polgármester Hamburg városának lelkes 
tiszteletét és örömét nyilvánította ki azok
nak, akik megvívták ezt a fényes győzelmet.
A halálmegvető harcosok tiszteletére meg- 
kondultak a harangok, hogy szétárasszák 
az örömhirt.

Altisztből ezredes lett a cár életmen
tője. A cár Gadovszki altisztet ezredesi j 
rangra emelte. Ez a rendkívüli kitüntetés 1 
pétervári hirek szerint azért érte Gadovszkit, I 
mert megmentette a cár és a cárevics életét.

Az orosz ínség. Az orosz mezőgazda- 
sági állapotokra igen jellemző az két adat, 
amely mostanában bejárta az orosz lapo
kat. Az egyik az, hogy Asztrachánban és ] 
környékén teljes sóhiány van. A másik pe- 1 
dig az, hogy sok orosz vidéken a földek 
ötven százaléka parlagon hever, mert nin
csen munkáskéz.

Oroszországi foglyaink amerikai el
lenőrzése. Az amerikai kormány az orosz 
kormánnyal egyetértőén öt egészségügyi 
szakértőt küldött a pétervári amerikai nagy- 
követséghez, akik ellenőrizni lesznek hivatva 1 
az oroszországi magyar és osztrák és né
met hadifoglyok kezelését.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Levél.
Levelet irt az édes kis öcsém :
„Jól vagyok Bátyám, nincs semmi bajom, 
Itt szép az élet, tündérek táncolnak 
Estenként az Isonzó habokon.

Ma én állok őrt, 1— fönt a csillagok 
Olyan szépen vigyáznak majd reám . . ,  
Hazagondolva száll-száll a lelkem,
Ti közietek van most is az imám.

Mert bár oly szép, gyönyörű itt az élet, 
Fehér havon mégis piros a vér,
5  olyan sápadt, borús lesz annak arca, 
Akit itten a halál csókja ér.

És ti otthon estenként csöndben ülve 
Gondoftok-e néha még énreám,
Imába szőve mondja-e nevem 
Könnyezve, sirva az édesanyám?

Haj, mert itten, most oly olcsó az élet 
5  otthon de sok gyermek árván marad. 
Magyar honvédnek szép csöndes az álma 
A hó a la tt. . .  a hó a latt. . .

Azért mégis, ne aggódjatok értem.
Én jól vagyok, nincsen semmi bajom, 
Itt szép az élet, tündérek táncolnak 
Estenként az Isonzó habokon,"

Levelet irt az édes kis öcsém,
Ki most őrt áll az Isonzó partján,
Kék hegyek alján, zengő vizeknéí 
Hóid fénye villan gyilkos szuronyán,

Odahaza meg könnyező szemekkel 
Imákat sóhajt az édesanyám,
Az édesanyám I . . .

BÍRÓ LÁSZLÓ.

2 valliÍNosNáj».
Ezsaiás 29, 13—15

Sokszor halljuk, hogy a világháború 
átalakította a lelkeket s új lángra szí
totta a vallásosság hamvadó tüzét. Az 
emberek meglátták azt az Istent, ki
vel az előtt sohasem törődtek. Meg
tanultak imádkozni, templomba járni. 
Az Úr oltára zsámolyához se tőidéi
nek kevesebben, mint azelőtt. Mivel 
pedig a gyülekezet férfi tagjai közül 
nagyon sokan a harctéren vannak, 
teljes joggal gondolunk arra, hogy az 
itthon levők élnek buzgóbban, gyak
rabban az úri szent vacsorával. Min
dez szép és dicséretes dolog, hanem 
csakis akkor, ha nem lesz puszta kül
sőséggé, hanem együtt jár a lélek át

alakulásával, a belső ember Istenhez 
térésével. Ha valaki csak külsőleg 
keresi az Istent, ha a Mindenható tet
szését csak külsőségekkel akarja el
nyerni, ellenben bűneit és rossz szo
kásait továbbra is fenntartja, akkor 
elénk lép az álvallásosság. Hamis val
lásosságnak nevezzük, mert a vallá
sosságnak csak látszata van meg benne 
a tulajdonképpeni, igazi vallásosság 
helyett.

A Krisztus mindig ostorozta a kép
mutató, álszenteskedő embereket. De 
még elébb, a próféták is kemény sza
vakkal feddették őket. így például 
Ezsaiás prófétánál olvassuk az Úr 
fenyitő szavát: »mivel e nép szájjal 
közelget hozzám és csak ajkaival tisz
tel engem, szive pedig távol van tő
lem, úgyhogy félelmük irántam beta
nított emberi parancsolat lón, azért 
csodásán cselekszem velük. < De az Úr 
egy pillanatra sem hagy kétségben 
arra nézve, hogy ez a csodálatos 
cselekvés miben fog állni. Azt mondja: 
»jaj azoknak, a kik az Úrtól mélysé
gesen elrejtik tanácsukat és a kik a 
sötétségben szoktak cselekedni, mon
yán : Ki lát minket és ki ismer min
ket?« Az ilyen vallásosság semmit
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sem ér. A semminél is rosszabb, mert 
tulajdonképpen hazug szemfényvesz
tés. A kegyes, igaz élet látszatát ha- 
zudja, holott a lélek mélyén hiányzik 
az Isten.

Vigyázzunk s lelkiismeretes éber
séggel vizsgáljuk meg a mai vallá
sosságot, vájjon igazi vallásosság-e 
az, avagy pedig csak álvallásosság. 
De ezt a vizsgálatot mindenek előtt 
saját magunkon kezdjük el, Kérdez
zük meg: életünk összhangban áll-e 
az Isten igéjével ? Nem cselekszünk-e 
olyasmit, amit Isten és ember előtt 
nyíltan nem cselekedhetünk ? Nem rej
tőzködünk-e a sötétségbe ? Nem mond
juk-e : Ki lát minket, ki ismer minket? 
Vizsgáljuk munkálkodásunkat, vagyo
núnkat. Kereskedő az árucikket, gaz
dálkodó a városi piacra vitt tejhasz
not és annak árát. És minden ember 
az ő munkáját, képességét és mulasz
tását. Azt, hogy mit tettünk és hogy 
mit tehettünk volna ? Azt, hogy meny
nyit áldoztunk és hogy mennyit ál
dozhattunk volna? Legyen életünk 
tiszta mocsoktalan. Hűséggel várja 
haza a feleség az ő urát. Kitartó kö 
telességteljesítéssel vegyünk részt a 
nemzet nagy élet-halál harcában. Be
csületességgel utasítsák vissza a zi
vataros idő nyerészkedésre alkalmat 
adó csábításait. Bizodalommal helyez
zük Isten kezébe ügyünket s remény
séggel várjuk jövendőnket az ő ke
gyelméből. Ez az érzés s az ebből 
fejlődő tiszta élet teremtsen bennünk 
igazi vallásosságot, melyben nemcsak 
az Isten neve szerepel, hanem maga 
az Isten is él.

Uram, nemcsak szájjal közeledünk 
hozzád, hanem lelkűnkkel is. Uram,, 
nemcsak ajkunkkal tisztelünk, hanem 
életünk is vallja: téged imádunk és 
benned bizunk örökkön örökké, k . B.

Repülő emberek!
Irta : Hanzmann Károly.

Ki ne hallott volna már repülő em
berekről, léghajósokról ? Ki ne cso
dálta volna a könnyű légbe merészen 
felszálló s ott szinte nyaktörő moz
dulatokat végző pilótákat ? ! Ha eset
leg előbb nem is, de a még mindig 
dúló világháború alatt, még az isko
lás gyermek is megtudta, hogy az 
ember nemcsak szárazon és vizen, 
hanem a levegőben is mozog és viv 
most véres csatákat. A légi harcok 
hősei a repülők. Köztük a legismere
tesebb Zeppelin gróf, kinek nevét 
az egész világ részint örömtelt büsz- 
keséggel, részint kaján dühvei oly

sűrűn emlegeti. Az általa feltálalt és 
sok kudarc dacára állhatatosan tö- 
kéletesbitett repülőgépek bámulatra 
méltó dolgokat miveitek a világháború 
folyamán. Azonban Zeppelinről és hős 
társairól más alkalommal szándékszom 
részletesen szólni.

Amidőn most repülő emberekről 
akarok beszélni, nem e kiváltképeni 
léghajósokra gondolok, hanem az em
berre általában. Qondoltál-e már arra 
kedves olvasó, hogy tulajd.onkép te 
is léghajós vagy és repülsz? Repülve 
tovaszáguldasz a végtelen világűrben 
törékeny géppel, halandó testeddel. 
Mily könnyen s hányféle módon ér
heti léghajódat baj! Hirtelen zuhan
hatsz le megsebesülve, tán el is pusz
tulva. Nemcsak múlandó testi életedre 
gondolok; lelki-testi egészséged, be
csületed, jóléted, családi boldogságod 
stb. stb. mily hamar kerülhet tova- 
szálló pályádon veszélybe ! Ki vezérel, 
kiben bizol e bizonytalanságok kö
zepette ?

Sok léghajós önmagában, ügyessé
gében, jószerencséjében bizakodik. 
Hiú bizalom! Vihar, motorhiba, el
lenség golyója gyakorta megcsufolja 
az önbizalmat. Hasonlatosképen sok, 
sajnos nagyon sok ember földi pálya
futása tovaszáguldó napjaiban önma
gára, jószerencséjére vagy a »vélet
lenre« alapítja egész jövőjét s mú
landó dolgokban bizik. Az élet viha
rai, csapás, szenvedés de sokszor 
tették csúffá ezt az önbizalmat is ! Hány 
emberi élet hullott már alá röptéből 
szárnyraszegett légi madárként! Nem 
tapasztaltad-e már te is ezt ?!

Azért ne bízzál önmagadban, sze
rencsédben, erényeidben, kegyessé
gedben. Már egy középkori költő 
mondja:
„Mint bízik e világ ő dicsőségében, 
Melynek szerencséje eltíin páraképen; 
Ereje, hatalma milyen változandó, 
Minttörékeny edény, oly könnyen romlandó.“

Ne kormányozd tehát élted hajóját 
saját akaratod szerint, hanem annak 
tetszése szerint akiről Dávid király 
azt vallja: »Csodálatosb és magas- 
ságosb a te bölcsességed, hogy nem 
mint én azt megfoghatnám. Hová 
mennék a te lelked előtt és a te or
cád elől hová futnék ? Ha a mennybe 
megyek ott vagy, ha a koporsóba 
vetem az én ágyamat ott is jelen vagy. 
Ha olyan szárnyaim volnának is, mint 
a hajnalnak, és a tengernek utolsó 
határánál laknám is, oda is a te ke
zed vinne engemet, és a te jobb ke
zed megfogna engemet.« (139. Zsolt.
6—10.) Bizony az örökkévaló szabja 
meg úgy az egész mindenség, vala

mint minden egyes ember pályafutá
sát is. Azért adá könyörülő szerétéi
ből egyszülött fiát, »hogy minden va
laki hiszen ő benne el ne vesszen, 
hanem örök életet vegyen.« Az ő 
kezében van egyedül biztonságban 
éltünk törékeny hajója, mert »Teljes 
hatalom adatott nékem mennyen 
és földön« (Máté 28. 18.) igy szól a 
mennybe felszálló Üdvözítő és bizta- 
tólag int: »íme én ti veletek vagyok 
minden napon, e világ végezetéig.« 
Máté 28. 20.)

Hallod-e megnyugtató szót te csa
lódott, szárnyaszegett, bánatos, küzdő, 
ezer halállal farkasszemet néző ked
ves pályatársam ? A mindenható kor
mányos vezeti élted hajóját, azért ne 
félj, ne csüggedj! ó  nem téved, bal
eset nála ki van zárva. Mind jó amit 
ő tészen ! Léghajód kormánya a leg
jobb kezekben van, ha az ő kezében 
nyugszik. Bízvást zengheted minden
koron :
„Légyen mint Isten akarja; végzése üdvös

[és szent.
Ha hiv leszek,.erős karja segít s a bajban

[megment.
Ha bú emészt, ha küld rám vészt,
Mind csak javamra fordul;
Mint gyermekét, híven megvéd 
S nem sujtól erőmön túl.*

„Engem az Úr hiven vezet, reményem ő 8
[vigaszom;

Amit felőlem végezett, hitem megnyugszik
[azon.

Mint ígérte, számba vette 
Fejemen a hajszálat;
Vigyáz, őriz, se tűz, se viz 
Nékem soha nem árthat “

Ha célhoz akarsz érni, pályádat 
ha megakarod futni, s nem időnek 
előtte megsemmisülve lebukni, úgy 
tanulj nagy pályatársadtól, Pál apos
toltól, aki II. Tim. IV, 7—8.-ban így 
szól: »Ama nemes harcot én meg
harcoltam, futásomat elvégeztem a 
hitet megtartottam; végezetre eltéte
tett nekem az igazság koronája, me
lyet megád nékem az Ür ama napon, 
amaz igaz biró, nemcsak nékem pe
dig, hanem mindeneknek, kik várják 
az ő dicsőségének eljövetelét.« Azért 
harcold meg te is ama nemes harcot, 
a hitet tartsd meg, bizd reá élted 
minden útját, minden vágyadat, ter
vedet, jövődet, egész tovarohanó idő
det helyezd az ő gondviselő kezébe, 
s várjad, reméljed dicsőségének eljö
vetelét, tudván, hogy »nincsen senki
ben másban üdvösség, nem is ada 
tott emberek közt ég alatt más név, 
mely által kellene nékünk megtartat
nunk« mint a »Jézus Krisztus, aki 
tegnap és ma ugyanaz volt és mind
örökké is ugyanaz lészen.« (Zsid. 
XIII. 8.)
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A k á r ty a v e tö n ö
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

A kis város Kisköz-utcájában min
den napon egy sereg vidéki és hely
beli asszony fordult meg s mindany- 
nyian egy kis viskóba tértek be. Azaz 
egyik másik tudakozódott előbb az 
utcán játszó gyermekektől, hogy me
lyik házban lakik a Rózsa Bindiné ? 
Csak aztán köszöntöttek be remény- 
teljes szívvel a kis düledező hajlék 
hátsó udvari szobá ába, ahol Rózsa 
Bindiné, az öreg görnyedt Fáni 
néni szerencse kártyája mindannyiuk- 
nak megmutatja a titokzatos jövendőt, 
valamint a bizonytalan jelent is, 
tudniillik azt, hogy nem esett-e el, 
avagy nem sebesült-e meg a harc
téren küzdő fiú és hitestárs?

Fáni néninek soha egész életében 
nem voltak olyan szerencsés napjai, 
s nem élt oly jó módban, mint most, 
a sok fájdalmat, keserűséget, gyászt 
és nélkülözést hozó háború idején. 
Több pénzt besepert most egy dél- 
előttön az erszényt pótló hosszú 
harisnyába, mint előbbi években egy, 
sőt két hónapon át fáradságos mun
kájával tudott keresni. Hát még mily 
sok egyéb ajándékban is részesült!

Igaz, hogy előbb is foglalkozott, 
egyéb teendői mellett, kártyavetéssel, 
csakhogy akkor sokkal kevesebb lá
togatója akadt és egy-egy kártyave
tésnek csak húsz fillér volt az ára. 
De miután most a nagy háború 
mindent megdrágított és szörnyű nagy 
keresletnek örvendett a kártyavetési 
tudománya, felemelte diját először 
30 fillérre, majdan pedig ötvenre. S 
az volt különös a dologban, hogy a 
dij tetemes felemelése nemhogy elri
asztotta volna az asszony népséget, 
sőt inkább még többen felkeresték.

Sokan minden hónapban újból és 
újból meglátogatták. Sőt a kétségbe 
esett Bence Bálintné Dörgösről min
den héten beköszöntött hozzá, hogy 
vájjon mit mutat a kártya, azaz mit 

v hadar a mézes-mázos beszédű Fáni 
néni szája az ő uráról, akitől félév 
óta nem kapott levelet, akiről azt a 
hirt hozták a haza került sebesültek, 
hogy elesett szegény már az első 
Lublin alatti ütközetben.

kártyája következetesen mindig azt 
mutatta, hogy él, nincs semmi baja 
a szép fiatal menyecske urának, azaz 
Bence Bálintnak. Sőt valami nagy, 
igen nagy szerencse kerülgeti . .

— No, látja, lelkem, hogy nincs 
semmi baj! Az én kártyámnak pedig 
hihet, akárcsak a szentirásnak. Nem 
csalt ez még meg senkit sem. . .  Ne 
adjon azért hitelt senki beszédjének. 
Sokaknak halálát hiresztelték már, 
de az én kártyám megmutatta, hogy 
nem volt igaz a hi r : él az illető. S 
aztán úgyis lett, egyszer csak jött 
tőle levél a muszka fogságból . .

De azért a jövő héten ismét csak 
jöjjön el, mert a nagy szerencse mi
benlétét még most nem mutatta meg 
a kártya világosan — biztatta a tö
pörödött anyóka a szép bogárszemü 
menyecskét, minek az lett az eredmé
nye, hogy nem is ötven fillér, hanem 
egy szép fényes ezüst korona csúszott 
a markába, valamint félzsombornyi 
liszt, egy bögre tejföl, túró és tojások 
kerültek elő a megvigasztalt Bencéné 
nagy kerek kosarából.

A következő héten tehát ismét 
megjelent Bencéné a kártyavetőnőnél, 
természetesen a megfelelő dij vitellel 
s most már azt is megmutatta a 
kártya, hogy a szerencse rengeteg 
pénz képében kopogtat be rövidesen 
Bencénéhez és az lesz különös a 
dologban hogy a sok pénzt az ura 
küldi majdan haza, mely után rövid 
idő múlva saját maga is haza kerül.

— Nézze csak, édes szomszéd asz- 
szony, milyen világosan mutatja a 
kártya!. . Amit pedig ez mutat, az 
olyan igaz, minthogy egy nap van 
az égen, egy Isten van a menyben!... 
Mondhatom, szerencsés lesz, boldog 
lesz, kigyelmed, de hisz meg is ér
demli az ilyen szép menyecske, galamb 
szivü asszony! — fecsegte mézes
mázos hízelgéssel Fáni asszony s 
boldogan dörzsölte össze aztán rán
cos kezét a gazdag jutalmazásra, 
noha az álmatlan éjszakákon át eléggé 
vádolta, nyugtalanította a lelkiismerete 
mindezekért.

És Bence Bálintné szép menyecske, 
addig-addig emelgette meg hétről-hétre 
a Rózsa Bindiné piszkos szerencse 
kártyáit, mig egyszercsak valóban 
megjött a férjének halotti értesítője,

valamint kézbesítették neki a járás
bíróságnál a szegény elesett hős ura 
zsebében lelt pénztárcáját, melyben a 
kis leánykája fényképét őrizte az édes 
apa és amelyben bent volt a nagy 
kincs, a nagy pénzösszeg is, amit a 
kártyavetőnő jósolt, három fillér ké
pében.

Zápor könnyhullatással állított be 
az ifjú özvegy menyecske Rózsa 
Bindinéhez:

— Lássa, lássa, hogy megcsalt, 
bolonditott engemet a kártyájával! 
Meghalt az én jó uram ! . . .

Fáni néni megdöbbent a vád miatt, 
de aztán megkeményitette a szivét s 
ismét a nyelvbéli tehetségét vette 
igénybe:

— Ugyan, galambom, hogyan tud 
olyant mondani, hogy én megcsaltam! 
Én, édesem, nem csalok meg senkit, 
sem a kártyám nem csal. És azt 
mondom, most is kigyelmednek, hogy 
ne higyje el, bárki mondja, hogy 
meghalt! Tegyünk csak próbát ismét 
a kártyával! Emelje meg, édesem!

Bencéné a kártyához nyúlt ismét. 
S Fáni néni arca már boldog mo
solyra derült a diadaltól, de a követ
kező pillanatban a mosolygását a 
rémület kifejezése váltotta fel arcán. 
Ijedten kiáltott Bencénére:

Az Isten szerelméért, mit csinál 
a kártyámmal ?

— Ezzel a szeméttel nem csalja, nem 
bolonditja többé senki hiszékeny né
pét s nem kisérti vele az Istent! — 
kiáltotta a szép özvegy lángoló arc
cal s darabokra tépte a kártyákat, 
úgy távozott el a kis viskóból.

Az öreg néni erősen dobogó szív
vel, remegő ajakkal, némán nézte a 
sok pénzt szerző s egyéb hasznos 
jövedelmet hajtó, öreg portékája pusz
tulását. Még csak egy tiltakozó szót, 
semmiféle hangot nem birt kiejteni, 
ellenben kicsordult a könnye. S a 
forró könnyét sem épen elpusztult kár
tyáiért hullatta, inkáb a »csaló« szó 
tépte, mardosta lelkét.

Ámde mégis a boltba indult, uj 
kártya vétel végett, noha valami belső 
hang azt mondta neki Ne végy többé 
kezedbe kártyát, vele a hiszékeny 
babonás népet csalni, Istent kisérteni, 
ne űzz abból játékot, ami Isten dolga! 
Folytasd inkább a régi foglalkozáso-Fáni néni ütött-kopott szerencse

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.) 84
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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dat: a gyümölcs árusítást. Nem hoz 
az ugyan annyi jövedelmet, mint a 
bűnös kártyavetés, de az tisztességes, 
becsületes kereset .. «

Ment még is, kábult aggyal, resz
kető szívvel s a könnyes szeme előtt 
oly homályos volt minden, hogy a 
piaci járda szélén neki ment egy 
akácfa törzsének, ügy elszédült erre, 
hogy majdnem felbukot s homlokáról 
lehorzsolódott a bőr. Szivárgott a vér 
belőle.

— Ugye, mondtam, hogy ne menj 
többé a bűnös ú tra! Még az utszéli 
néma fák is arra figyelmeztetnek ! — 
mondta neki az előbbi benső hang.

Erre tán vissza is fordult volna, 
ha egy másik hang, a sátán csábító 
hangja, azt nem súgta volna a fülébe :

— Menj, siess, mert már várnak 
is otthon rád ! Oktondi volnál, ha 
eldobnád magadtól a jó keresetet: a 
sok pénzt és ajándékot.

Csakugyan vártak már rá a kis 
lakásán. Négy hegyháti asszony 
akarta ismét a boldog jövendőt és a 
harctéren küzdő övéik sorsát meg
tudni.

Különös elfogultsággal keverte most 
Fáni néni az uj kártyákat. Mielőtt az 
asztalra helyezte volna, megemelintés 
végett, háromszor egymás után kihullt 
kezéből a szoba földjére.

— Ne vedd föl, hagyd ott, taposs 
inkább rá, mintsem Istent kisérts vele! 
— figyelmeztette az a bizonyos belső 
hang. Ámde ott volt a másik, sátáni 
hang is, az pedig noszolta, biztatta a 
további, dúsan jövedelmező kártya
vetésre. S az utóbbi lett a győztes: 
kirakta egymás mellé sorakoztatva, 
az asztalra a kártyákat.

— Nézze csak galambom! — kezdte 
a kártyákat vizsgálni s ime a vibráló 
szeme előtt minden kártyán ugyanazt 
a képet, vagyis ugyanazon betűket, 
szókat látta: »Csaló, Isten kisértő!«

Forró, égető könny bugyant ki erre 
szeméből.

— Nem, soha többé nem vetek 
kártyát! Menjenek el, haza Isten hí
rével ! Ne vettessenek soha senkivel 
kártyát. Csalás és Isten kisértés min
den jövendölés, jóslás! — szólt mély
séges megindulással, bünbánattal az 
ámuló, bámuló asszonynépséghez s 
azután az összes kártyát egy cso
móba takarította össze, azután bele ha
jította a takaréktüzhely lobogó tüzébe.

Szepességi német leány gyermekek 
mellé ajánlkozik. Bővebbet érdeklő
dőknek a gölniczbányai ev. lelkész.

1- 2.

Babérág;.
(Halotti beszéd H. R. a harctérről hazajött 
s itthon tífuszban elhalt katona felett. Zala- 
istvándon 1916 11. 18-án tartotta Nagy Ist

ván lelkész.)

Gyászoló halotti gyülekezet! Mind
ama sok-sok szenvedés és fájdalom 
között, mely a földi élet folyama alatt 
az egyes embernek osztályrészül jut, 
a legégetőbb szenvedés, a legmardo- 
sóbb fájdalom az, amely kedveseink 
betegágyánál, koporsójánál, vagy nyi
tott sírjánál hatja át keblünket. Ilyen
kor megered könnyeink zápora, a vi
gasztaló szót elnyomja a veszteség 
érzése, a fájdalom megnémitja az aj
kakat, csak a kebel mélyéről fel-feltörő, 
fuldokló, nehéz zokogás jelzi azt a 
leírhatatlan vihart, mely bensőnkön 
keresztülvonulva annyi kedves re
ményvirágnak, annyi dagadó életteli 
vágynak, annyi reménylett óhajtásnak 
lett durvakezü pusztítója. És ha e 
mélységes fájdalom vigaszt, enyhülést 
nem találva újra meg újra felzokog 
amellett a koporsó mellett, mely azt 
a kedves halottat rejti el szemeink 
elől, akit az élők sorában szeretnénk 
még látni, ugyan ki az, aki elitélhetné, 
kárhoztathatná a fájdalomnak ezt a 
kitörését?. . . Hiszen aki azt kívánná 
tőlünk, hogy meg se sirassuk, meg se 
könyezzük elköltözött kedveseinket, aki 
azt kívánná, hogy ne engedjünk fáj
dalmunknak szabad folyást ott a ko
porsó mellett, úgy az tulajdonképen 
emberi természetünk egyik legszebb, 
legvonzóbb, legtiszteletreméltóbb vo
nását és erényét, a tiszteletet, a sze- 
retetet és kegyeletet akarná gyökeres
tül kiszaggatni sziveinkből. Óh én 
azért azt vallom és azt mondom, hadd 
folyanak csak azok a könnyek, a bá
natnak könnyei, hadd törjön elő a 
szívnek mélységéből a keserűség, hi
szen a könny könnyít s a fájdalom 
megenyhül a zokogásban, csak azt az 
egyet teszem hozzá, Testvéreim: ne 
legyen ez a mi fájdalmunk kétségbe
esett, reménytelen, hitnélküli fájdalom 
s el ne feledjük, szemünk elől ne té
vesszük soha, hogy az élet minden 
gyásza, vesztesége és keserűsége da
cára is velünk van a mi Istenünk, 
aki megsebesíthet, de meg is gyó
gyíthat.

Gyászoló Testvéreim, meghatva ál
lok meg e koporsó mellett, melyet a 
gyászolóknak és siratóknak nagy szá
ma vesz körül. Szivem őszinte rokon
érzésével osztozom azoknak fájdal
mában, kiket e gyászeset a legköze- j 
lebbről s igy a legfájdalmasabban | 
érintett, akik fiút, hitvest, apát test- 1

vért s hü rokont veszítettek az el- 
költözöttben. De mindnyájan megért
hetjük fájdalmuk nagyságát, ha meg
gondoljuk, hogy akit ők most temet
nek, nem egy hosszú élet elmúlása, 
feladatainak nyugodt elvégzése után 
tér a sirba, hanem ifjú életének 26-ik 
évében, mint ennek a családnak egyet
len és utolsó férfisarja, mielőtt még 
gyermeki háláját, hitvesi hűségét, 
édesapai és testvéri szeretetét csele
kedeteivel megbizonyithatta volna, 
időnap előtt összeroskadva távozik 
el közülük.

Úgy gondolom azért Testvéreim, 
hogy ez a gyászeset is az írás azon 
igazságára akarja a mi figyelmünket 
felhívni s egyszersmind azon szavak
kal bennünket vigasztalni, amelyeket 
János apostol a mennyei Jelenésekről 
írott könyvében (3. 11.) imigy találunk 
feljegyezve: „íme eljövök hamar; 
tartsd meg ami nálad vagyon, hogy 
senki el ne vegye a te koronádat. “ 

*
Ezek a szavak Testvéreim elsősor

ban a födi élet bizonytalanságáról 
akarnak meggyőzni bennünket! Ha
mar eljövök, azt mondja az Úr. Ami
kor még nem is gondolsz a halálra; 
amikor még azt hiszed, hogy az élet 
s a jövendő oly bizonyos számodra, 
mint a mai nap, vagy óra, melyben 
életed folyik; amikor azt hiszed, hogy 
senki és semmi meg nem akadályoz
hat abban, hogy terveidet véghez 
vidd, szándékodat valóra váltsd; ami
kor erőt érzesz tagjaidban s a biztos 
győzelem tudatával indulsz neki az 
akadályoknak, . . .nézd ember, ime 
én akkor jövök el hamar, elszólitlak 
innét s azt mondom: »térjetek a földbe 
embernek fiai.«

Milyen gyötrő, milyen kinzó gon
dolat ez, Testvéreim ! De hogy meny
nyire igaz, szomorú példáival maga 
az élet igazolja. Hiszen ha körül
hordozzuk tekintetünket szerte e ha
zában, de sok kesergő szülőt, de sok 
bánatos családot találunk. De sok 
fiatal hitves jutott korai özvegységre, 
de sok neveletlen gyermek árvaságra! 
Messze a szülőföldtől, távol a szerető 
szivektől, nem sejtett órában, nap
nap után ifjak, életerős férfiak dőlnek 
ki a sorból, kik életük kezdetén, vagy 
közepén állva, soha nem sejtették, 
soha nem gondolták, hogy oly közel
ről leselkedik rájuk a halál. Óh, 
bizony sok családba köszöntött be 
hirtelen, váratlanul a halál, sok szív 
érezte és érzi már az Úr szavainak 
megdöbbentő igazságát: »ime eljövök 
hamar.«
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E koporsó is ezt az igazságot hir
deti nékünk ! Hiszen, ifjú barátunk te 
is azok közé tartoztál, kiket már az 
első trombitaharsogás ott talált a 
harci zászlók alatt. S indultatok a 
kötelesség hivó szavára. Erőt érezve 
tagjaitokban, rohantatok küzdelemről 
küzdelemre, védeni a hazát, az ott
hont, szülőt, hitvest, gyermeket. Az
tán a küzdelem hevében sebet kapva 
megjöttél; az aggodalom — legalább 
egy időre — elült a szívekben, új 
öröm, új remény költözött helyébe. 
Majd felgyógyulva ismét szólított a 
kötelesség s te ismét indultál. Elin
dultál arra az útra, amely aztán vég
zetes lett reád nézve, ahonnan gyil
kos betegségtől megfertőzve tértél 
vissza csak. S óh milyen szomorú, 
milyen lehangoló volt ez a viszont
látás ! Nem volt öröm, nem volt vi
gasság benne. Nehéz napok, nehéz 
órák, küzdelmes éjszakák következtek 
úgy reád, mint tiéidre nézve. Küzdött 
az élet a halállal s mi szorongó lé
lekkel láttuk nap-nap után, mily gyor
san, mily rohamosan vesz rajtad erőt 
a betegség. S habár az életnek segít
ségére sietett az orvosi tudomány, 
az édesanyai és hilvesi önfeláldozás, 
hiába volt a hu szívek ragaszkodása 
s mindent áldozni kész szeretete, hiába 
a fiatal erős szervezet ellenállása, 
az Úr határozott te felőled, erőd meg
tört, fiatal szíved meghidegült, sze
meid lezáródtak, ajkaid elnémultak. 
Óh de hirtelen tűnt el előlünk életed! 
Óh de hamar jött el érted az Úr! 
Most érezzük csak igazán, hogy :

Múló a világ, virágja lehull,
Csillag leesik, minden megavul.
Legszebb örömünk víg napja leszáll,
Mindent megemészt a sír, a hala.

*
De ugye testvéreim milyen kevés 

értéke volna előttünk ennek a földi 
életnek, milyen ridegnek, könyörte
lennek tűnne fel előttünk az Isteni 
végzés, milyen rettegésben kellene 
töltenünk napjainkat, ha csupán csak 
a földi élet bizonytalanságát látnánk 
meg szemeinkkel és olvasnánk ki az 
idézett szentigékből.

De nézzétek, nemcsak félre nem 
érthető komoly intés, hanem atyai 
vigasztalás is hangzik felénk azon 
igékből, amikor azt mondja az Úr: 
tartsd meg ami nálad vagyon, hogy 
senki el ne vegye a te' koronádat.

Koronát, égi jutalmat igér tehát 
nekünk a mi Istenünk; a földi élet
nél tökéletesebb mennyei életet, a 
múló földi boldogság helyett állandó 
és maradandó mennyei boldogságot, 
egy feltétel alatt, ha megtartjuk azt,

ami nálunk van. S ha kérditek mi 
az, amit meg kell tartanunk, drága 
kincs gyanánt őriznünk, mi az, ami 
ezt az égi koronát megszerzi és biz
tosítja számunkra, erre is megnyer
jük a feleletet: Az erényben gazdag, 
erkölcsökkel ékeskedő tiszta jellem, 
amelynek alapja az istenfélelem

De csakugyan nálunk van-e ez ; 
van-e eszköz és mód kezünkben amaz 
égi korona megszerzésére? ..  Test
véreim 1 Emlékezzetek édesanyátok 
kérő, intő, jóraserkentő szavaira, em
lékezzetek azokra a boldog órákra, 
amikor ölébe véve imádkozni taní
tott benneteket, emlékezzetek jó szü
léiteknek példaadására, általatok és 
mások által sokra értékelt életére, 
az iskolai oktatásra, a templomban 
hallott istenfélelemre buzdító igékre 
s higyjétek el nekem, az ezek hatása 
alatt kialakult tiszta jellem legdrágább, 
legféltettebb kincse mindegyikünknek 
Ez az »ami nálunk van«, amit senki 
és semmi el nem vehet tőlünk; ez 
az, amivel nemcsak földi életünket 
tehetjük széppé, értékessé és köve- 
tésreméltóvá, hanem Isten országának 
polgárságát is elnyerhetjük a Jézus 
kegyelméből.

Ám féljen, rettegjen a haláltól, ki 
az isteni törvényekről megfeledkezve, 
legdrágább örökségét eltékozol va végzi 
be éleiét, de az igaz keresztyénnek 
élete nem folyhat le félelem és reme
gés között, mert nemcsak azt tudja, 
hogy hamar eljő az Úr, és elszólít
hat bennünket életünk delén, hanem 
azt is, hogy a hívek számára »elnye- 
letett a halál egész a diadalomig.«

Mily megnyugtatóan hangzik azért 
felénk:

„...túl a síron, ezt vallja hitünk:
Valódi hazánk partján kikötünk;
S migitten a szív mély gyászban eped
Ott szűnik a könny, a seb beheged.“
S én azt hiszem, gyászoló Testvé

reim, bármennyire érrezzük is annak 
a nagy veszteségnek súlyát, mellyel 
most meglátogatott minket az Úr, hi
tünkkel könnyebbítve szívünkön, nyu
godtan bocsáthatjuk el korán sírba 
tért testvérünket. Mert habár korán 
jött is el hozzá az Úr, hogy elhívja 
innét az élők földéről, mégis nem ta
lálta úgy, mint aki meg nem tartotta 
azt »ami nála vagyon«. Ellenkezőleg 
— úgy láttuk és úgy tudjuk mind
nyájan, — hogy a szülői intés és 
példaadás, az iskola jellemfejlesztő 
hatása, az istenházában nyert élet
irány uralkodóvá és gyümölcsözővé 
vált életében ; s habár fiatalságánál ; 
fogva nem is mutathatunk rá életé- j 
nek olyan alkotásaira, melyekkel szé- I

les körben elismerést vívott volna 
ki a maga számára, de szelíd termé
szetével, szivjóságával, istenfélelmé
vel és emberbecsülésével máris meg
nyerte azt, ami az életének igazi ér
téket ad : ismerőseinek szerétét és a 
közmegbecsülést. De hisszük azt is 
— s oly boldogító ebben megnyu
godnunk, — hogy amikor a te eltá
vozásoddal sötét felhő borult szeret
teidnek életére, reád nézve most 
virradt fel az Úr dicsőségének napja; 
megtartva azt ami nálad volt, koro
nát, örök lakást nyertél az égi ha
zában.

E hitben megnyugodva könyörgünk
>gy; ,

„Óh drága remény jer, szállj le ide.
Óh szállj ide s ülj a sir fölibe;
S a kesergő itt sírva fakad,
Nyugtassa meg őt biztató szavad.“
Az Istennek megtudhatatlan, de 

mindig bölcs végzése előtt alázatos
sággal meghajolva, e fohásszal ajkun
kon búcsúzunk tőled kedves halottunk. 
Emléked á'dva s emlegetve lesz kö
zöttünk. Adjon a sir csendes nyugal
mat testednek, találjon lelked örök 
lakást a mennyek országában a Jézus 
érdeméért. Amen.

T á b o r i  p osta .
Édes fiam,

kimondhatatlan örömmel fogadtuk 
leveledet. Némán tekintettünk ég felé 
s a szemünkbe szivárgó könny mondta 
el ajkunk hálaimádságát. Csakhogy 
élsz! Olyan jól esett lelkűnknek, hogy 
mikor mindnyájan térdre borulva ad
tunk hálát az Úr jóságáért, ugyan 
akkor azt olvastuk soraidban: Isten 
csodája volt, az ő nevét magasztalom! 
Boldoggá tesz, édes fiam az a gon
dolat, hogy ilyen erős lélekkel ragasz
kodsz Istenhez ! Nincsen is más oltal
mad, segítséged sem lehet senki más
tól, hanem egyedül ő tőle. Csak arra 
vigyázz, nehogy az eredménytől tedd 
függővé hitedet. Múltkor itt járt egy 
szegény asszony, az panaszolta keserű 
sírással: mindig imádkoztam, mégis 
elesett a fiam! Most tudtam meg, 
hogy hiába imádkoztam! Nem, édes 
fiam, sem az a jó asszony, sem te, 
sem sok százezer ember nem imád
kozik hiába, ha mindjárt máskép tör
ténik is, mint a hogy ők kérték és 
szerették volna. Egy pillanatra se fe
lejtsük el, hogy imádságunkban ké
rünk és nem követelünk. Isten aka
ratát keressük, azt gyermekhittel, 
bizodalommal elfogadjuk és nem erő
szakoljuk Istenre a magunk akaratát. 
Imádságunk mindig abból a meggyó-
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ződésből indul ki, hogy életünket Is
ten vezeti s ő minden által, még a 
szenvedés és halál által is lelkünk 
javát munkálja. Nem könnyiti-e meg 
ez a hit a nehéz kereszthordozást? 
Nem érzed-e, mintha Isten keze alá
hajolna, hogy felszántsa a szemek 
lassan csordogáló könnyét s a kime
rültek verejtékét ? Boldog és erős 
vagy, ha ezzel a hittel tudsz imád
kozni. Mi is ezzel a hittel imádko
zunk érted minden nap. Apád, fele
séged, gyermekeid könyörgése egye
sül egymással. De látod, mindig érez
zük, hogy mégis úgy történik jól, 
amint az Isten akarja. Éppen azért 
mindenre el vagyunk készülve s téged 
is kérünk: légy mindenre elkészülve. 
Mindig és mindenre. Bármi történjék 
veled, maradj velünk együtt a szent 
Isten kegyelmének árnyékában. Az 
Úr őrző karja pihenjen feletted, édes 
fiam! Szeretettel ölel

édesapád.

L ábaink  s z ö v é t n e k e .
Legyetek éberek. Álljatok meg a 

hitben. Viseljétek férfiasán magatokat. 
Legyetek erősek. Minden dolgotok sze
retettel menjen végbe.

I. Kor. 16, 13—14.
íme, én Angyalt bocsátók el te előt

ted, hogy megőrizzen tégedet az út
ban és bevigyen tégedet arra a hely
re, melyet elkészítettem. Vigyázz ma
gadra előtte és hallgass az ö sza
vára ; meg ne boszantsd ő t: mert nem 
szevedi el a ti gonoszságaitokat; mert 
az nevem vagyon ö benne.

2. Mózes, 23, 20-21.

Vigyázzatok, hogy senki se fizes
sen senkinek rosszért rosszal; ha
nem mindenkor a jót kövessétek 
mind egymás mind mindenki iránt. 
Mindenkor örüljetek. Szüntelen imád
kozzatok. Mindenben hálát adjatok; 
mivel az az Isten akaratja Krisztus 
Jézusban rátok nézve. A Lelket ne 
oltsátok ki. A prófétai beszédeket ne 
vessétej< meg. Mindent vizsgáljatok 
meg; a mi jó, azt tartsátok meg. A 
gonosznak minden fajától tartsátok 
távol magatokat. Maga pedig a békes
ség Istene szenteljen meg titeket 
egész valótokban, és a ti gondolkodó 
— és érző — telketek, és testetek 
mindentől őriztessék meg, hogy fedd
hetetlen légyen a mi Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelekor.

I. Thess. 5, 12-23.

Dicsérem az Urat teljes szívből: t 
az igazak környezetében és a gyüle- I

kezetben. Nagyok az Urnák cseleke
detei; kívánatosak mindazoknak, a 
kik gyönyörködnek azokban. Dicsőség 
és méltóság az ö cselekedete és 
igazsága megmarad mindvégig. Emlé
kezetet szerzett az ö csudálatos dol
gainak; kegyelmes és irgalmas az 
Űr. Eledelt ad az őt fölöknek, meg
emlékezik az ö szövetségéről örökké.

111. Zsolt, 1—5.

A mint szeretett engem az Atya, 
én is szerettelek titeket. Maradjatok 
meg az én szeretetemben. Ha az én 
parancsolataimat megtartjátok, meg
megmaradtok az én szeretetemben; 
miképen én megtartom az én Atyám
nak parancsolatait, és megmaradok 
az ö szeretetében.

Ján. 15, 9 -10 .

Nincsen Uram hozzád hasonló az 
istenek között és nincsenek hasonlók 
a te munkáidhoz! Eljönnek a népek 
mind, a melyeket alkottál, és leborul
nak előtted Uram és dicsőítik a te 
nevedet. Mert nagy vagy te és csoda 
dolgokat mivelsz; csak te vagy Isten 
egyedül! Mutasd meg nekem a te 
utadat, hogy járhassak a te igazsá
godban, és teljes szívvel féljem neve
det. Dicsérlek téged Uram, Istenem, 
teljes szivemből is dicsőítem a te 
nevedet örökké! Mert nagy én rajtam 
a te kegyelmed és kiszabadítottad 
lelkemet a mélységes pokolból.

86. zsolt, 8—13.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapj Béla.

Hetedik fejezet.
Annuska és Lonci kisasszony.

Folyt. 16.

Hiába írjuk ebben a sorrendben: 
Annuska és Lonci kisasszony, a ter
mészet önkényesen osztogató keze 
éppen megfordította az egymásutánt, 
királynői méltóságba helyezte a föld- 
birtokos gyönyörű leányát, nagy- 
nagy távolságot vetett közéjük s csak 
azután adott egy parányi kicsiny he- 
lyecskét a törékeny Annuska leány
zónak.

Lonci kisasszony! A halovány 
rózsa szirom szelíd pirja hullott fehér 
arcára, melyet megirigyelhet a fehér 
liliom hamvas szirma. Szép metszésű 
arcából fekete szempár villog elő, 
lélekbe oltott, elrejtett szenvedélyek 
tüzét éreztetve. Magasan iveit hom
lokára büszkén fonódik fekete haj 
koronája, mintha az ébredő fehér 
hajnal találkoznék a haragos sötét 
éjszakával. Amint sudár alakját ki-

I egyenesíti s haragosan villant szép 
szemével, egy pillanatig se hagy ké
telyt arra nézve, hogy ő a Qrünhut 
család koronázatlan királynéja. Kis 
asztalkája mellett rendesen ott ül az 
ablak mélyedésben s lázas szenve
déllyel nyeli a piros kötésű regényeket. 
Mellette hever ugyan kézimunkája, 
de bizony ritkán nyúl hozzá. Regény
hősökkel népesíti be lelkét s ahogy 
a kicsiny házak felett a messze kéklő 
hegyek felé tekintget, azt a csodás 
szépségű álom-herceget várja, ki tüzes 
paripáján arra vágtat, megkoppantja 
halkan az alkonyatba boruló ablakot, 
azután maga mellé ülteti a türelmet
lenül toporzékoló táltosra s elröppenti 
kacsalábon forgó várába méltóságos 
úrasszonynak. Álmatagon hunjya le 
szemét, de a kék hegyekről fehéren 
gomolygó felhők aláereszkednek s 
fodros takaró alá rejtik képzelgő 
álmait.

Annuska egészen más. Tulajdon
képpen az az igazi jellemzése, hogy 
nem igen csúszik az ember ajkára a 
kisasszony szó, hanem mindenki csak 
a nevén hívja: Annuska. Néhány 
esztendővel fiatalabb a szép Loncinál. 
Egyébként is alacsony, igénytelen 
teremtés. Keskeny arcára apró szep- 
lőt ejt a nyári nap. Amint szorosra 
font haját simán rászorítja fejére s 
igénytelen szürke ruhájában szorgal
masan végzi a házi-teendőket, olyan 
mint egy nagyobbacska iskolásleány, 
aki egy kissé lemaradt a növésről. 
Barátnéja nincs. Minden ideje az 
apjáé. Áz ő kényelmére takarít, neki 
főz, neki másolgatja a sok csúnya, 
utálatos betintázott aktát. A tekintete 
is mindig az apját keresi. Lassanként 
megtanulja, hogy nem is várja be a 
szót, a nézéséből is megérti kíván
ságát.

Falu helyen, pláne az erdélyi olá
hok közt, mit tehetne a fiatal ember: 
eljár ahoz a néhány úri családhoz, 
ahol egy kissé elszórakozhatik. Ezt 
cselekedte Sárosy László is s nem 
sokára otthonos volt mindegyik ház
ban. Szívesen látják, ami különben 
nem is csoda, mert szó, ami szó, 
ügyes fiatal ember. Karcsú növésű, 
szép szál fiú, göndörös barna a haja, 
villogó a szeme s a lányos vonásu 
arcának férfias komolyságot kölcsönöz 
szélesen domborodó homloka, no 
meg jól ápolt selymes kis bajusza 
De ez még mind nem elég! Az erdé
lyi völgykatlanban azokat becsülik 
az ügyes jelzőig, akik mindenüt meg
állják helyüket, hivatásuk körében 
csak éppen úgy, mint a társaságban, 
asszonyok, lányok közt csak éppen
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úgy, mint a féléjszakát átnótázd, 
poharazgató férfiak közt. Sárosy 
Lászlóban mindenképp egész embe
rükre akadtak. Vidám kedélyű, jó 
társalgó fiú volt, akit mindenütt jól 
fel tudtak használni.

De hát mi tagadás: lassanként 
többször ül Grünhuték asztalánál, 
mint a jegyzőék kicsiny szobájában. 
A kényelmes zsölyés, virágillatos, 
meleg szobában jól esik mindenféle 
bohóságról elbeszélgetni. Lonci olyan 
hirtelen változik, mint a május eleji 
tavaszi nap. Féktelen jókedve egy 
pillanat alatt fáradt szomorúság alá 
rejtőzködik. Ilyenkor hosszú szem
pillája árnyéka alól fáradtan emeli 
tekintetét a szemben ülőre: — ugyan, 
tanító ur, zongorázzék valami lassú, 
szomorú hallgatót . .

Közelebb húzza a zongorához szé
két, azután elmerülve a billentyűk 
közül feltörő akkordokba, szótlanul 
hallgatja a panaszos nótát. A kezek
ről néha feljebb siklik tekintete s 
megpihen a tanító barnásra férfiaso- 
dott arcán.

— Kár magának tanítani, — mondja 
kis idő múlva. Magának tulajdonkép
pen mindig zongoráznia kellene !. . .

— Mennyi érzés!. . . Mennyi hangu
lat!.. . Köszönöm, tanító ur.

Átnyújtja keskeny kicsiny kezét s 
megszorítja a férfi kezét

Néha meg hidegen magába zárkó
zik, mint egy sértett hercegnő, kit 
már a földi halandó tekintete s fel
röppenő szava is bánt. Ilyenkor fá
radtan ül székén s didergösen húzza 
össze keblén finom csipkekendőjét.

— Megint megbolondult! — mor
mogja ilyenkor haza menet Sárosy 
László. De azért másnap megint 
újra jön s kíváncsian várja, hogy 
vájjon milyen lesz az arcával együtt 
a lelkét is változtató szép leány Ha 
a szeszélyeskedés nem volt is mindig 
kellemes, azért a férfi lelkét mégis 
megfogta az újság ingerével.

Jegyzőéknél egészen más. Az öreg 
jegyző vagy az Íróasztalnál görnyed, 
vagy csendesen pipálgatva ül a nagy 
karosszékben. De mindenképpen fáradt, 
magába zárkózott ember, aki mások 
előtt csak ritkán nyitja fel lelkét Leg
több esetben meg kell elégednie azzal 
a társalgással mely ezzel kezdődik és 
végződik:

— Ja, tudja, édes öcsém uram, 
nem lehet a magyar közigazgatást 
igy csinálni, nemzetiségi vidéke en 
bizony máskép kellene ..  Ha én meg
mondhatnám annak a miniszternek . .

Vagy: — ez a szerencsétlen adó
rendszer töri össze a magyar népet

Meg a takarékok. . .  ezek a nemze
tiségi takarékok !.. .

Ezek még a jó esti órák közé 
tartoznak. Ha szótlan napjai vannak, 
nem lehet akkor vele kibírni.

Annuska csak akkor jön a szobába, 
ha Julcsa néni is átmegy. Ilyenkor 
odahuzódik az asszony mellé s néha- 
néha szerénykedve beleszól az öregek 
beszélgetésébe.

Egyik nap, már fehéren világított 
a havas hegyek csúcsa, s feketésbe 
borult a völgyek mélye, éppen a fa
ragott kis kapuban találkozik vele 
Sárosy László. Szürke felhők kendő
jének ráncaiból zizegve hull a havas 
eső s darás fehérséggel szórja tele 
a házak tetejét. Prémmel szegett kis 
sapkájában alig ismeri meg.

— Jó estét, Annuska kisasszony. 
Ugyan hova megy ? ..

— Egy kis járóm van. Tessék csak 
besétálni, apám benn van.

Hogy hiába tartja a kezét, végre 
elneveti magát.

— Hát azután, mióta olyan büszke. 
Annuska kisasszony! Miért nem fog 
velem kezet?

Egy kis pirosság szalad végig az 
arcán, de azután nevetve tárja szét 
nagykendőjét.

— Nem lehet, nem lehet!. .
Mindkét kezében bögrét tart.
— Hát mi az?. . . Étel?. . Hova 

viszi ? . . .
— Egy szegény beteg asszonyom 

van, azt látogatom meg, — mondja 
egyszerűen. Ä nagy hegyen a har
madik ház.

— Nem fél ? Sötétedik már, mesz- 
sze is van !. . .

Csodálkozva veti a beszélőre szemét.
— Félni?... Miért, mitől félnék?... 

Ki bántana, mikor egy szegény asz- 
szonynak meleg levest viszek ?. . .

Egy rövid óra múlva visszajön. 
Halkan odasugja az apjának : — már 
jobban van I. . , azután csöndesen 
leül kézimunkája mellé az égő lámpa 
alá s szorgalmasan öltögeti a tüt.

Folytatjuk.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105 :

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik otí a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán  ütö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

ju'ius 2 vasárnap, I. Ján. 3, 13—18.
„ 3. hétfő, Máthé 9, 35-38.
„ 4 kedd, Luk. 10, 25-37.
„ 5. szerda, Koloss. 3, 12—17.
„ ß. csü'örtök, Ján. 13, 31—35.
„ 7. péntek, Jak. 2, 1—13.
„ 8. szombat, Ján 14, 15—24.

A világháború eseményei.
Küzdelem az oroszok ellen.

A világháború képe a lefolyt héten 
nem igen változott. Az orosz táma
dás főterei, Volhiniában, Bukoviná
ban és Kelet-Galiciában más-más 
képet mutatnak. Volhiniában javult a 
helyzetünk. Az orosz napról-napra 
hátrább szorult. Bukovina és Kelet- 
Galicia egy-egy részét elárasztották 
az oroszok. Bruszilov offenzivája az 
elmúlt napokban az itteni harctereken 
ért el számba vehető eredményt. De 
úgy látszik, többet itten sem fog el
érni. A támadás főcélja frontunk tel
jes áttörése volt. E nélkül nincs is 
számbavehető eredmény. De ezt a 
nagy tömegű orosz támadás el nem 
érte. A bukovinai részlet-siker pedig 
oly távol esik a volhiniai harctértől, 
hogy annak részleges sikere ennek 
harctéri alakulására befolyást nem 
gyakorolhat.

Zajos volt a harc a hét elején az 
osztrák-orosz határon és Volhiniában. 
Lopusznónál, Novo-Alexienectől 
északra, a hírneves kaposvári negy
vennégyes bakák megtetézték dicső
ségüket. Kilencszeres rohamoszlopo
kat vertek vissza, anélkül hogy se
gítségül hívták volna a tartalékot. Az 
ellenséget itt súlyos veszteség érte, 
teszi hozzá a jelentés.

Gorochovnál és Lokacinál erős 
orosz támadásokat vertünk vissza, 
épúgy a Sztochod felső folyásánál. 
Az orosz foglyok egyre szaporodnak, 
a zsákmány nagyobbodik. A támadás 
első napjaiban elvett területet lassan
ként visszahódítjuk. Itt már velünk 
küzdenek hűséges egyetértésben Lin- 
singen tábornok vitéz német katonái 
Mi egy napon ezerháromszáz oroszt 
fogtunk el, a németek száznegyven
hármat. Erős volt a küzdelem a ko- 
veli vasúti csomópont körül, melyet 
az oroszok minden áron visszahódí
tani akartak, de nem ment. Az egye
sült csapatok minden támadást vissza
vertek. Époly eredménytelen volt az 
ellenség erőlködése Logisintól délre. 
A támadások itt, mint Linsingen je
lenti, az ellenség nagy veszteségével 
zárótüzünkben összeomlottak.

Bukovinában az ellenség tért nyert 
A jelentés szerint utóvédeinkkel vívott 
harc közben átkelt a Szereten, majd 
megindult Radonc felé, de Gurahu- 
moránál visszavertük. Épúgy veresé
get szenvedett az orosz Viszniovcik- 
tól nyugatra és Burkanov közelében. 
A németek pedig Gorohovnál, Loka
cinál, Kiszielinnél, Sokulnál és Kolki-
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nál szorították vissza. Élénk harcok 
színhelye lett a Ceremosz-völgy Bu- 
vinában. A Ceremosz a Prut mellék' 
folyója. Mellette van, Csernovictól 
nyugatra Kuti város az orosz küz
delem egyik célpontja. De hiába volt 
az ellenségnek minden erőlködése. 
Eredménytelenül vesztegette sok-sok 
emberét. A német csapatokkal egye
sült csapataink az ellenséget minden 
ponton visszaszorították, Kuti váro
sából kiverték.

A hét vége felé a harc meg-meg- 
ujult és hevesebbé lett Voíhiniában. 
Az oroszok a Lipa mentén Gorohov- 
nál támadtak, de az egyesült magyar, 
osztrák és német csapatok nagy vesz
teséget okozva nekik, visszaszorították 
őket a Zubilno-Vatin-Zeviniace vo
nalig. Az oroszok óriási hada már 
vagy belefáradt a nagy küzdelembe- 
vagy pedig megtizedelődött.

A németek harca francia földön.
A németek nagy sikerrel fejezték | 

be a lefolyt hét küzdelmeit. Junius |

I t t ho nró l .
A király dicsérete a komáromi vadá

szoknak. Ritka nagy kitüntetésben részesült 
a komáromi cs. és kir. 19. számú vadász
zászlóalj. A király a hadosztályparancsnok
ság utján külön dicsérő elismerését fejezte 
ki a zászlóaljnak, mely a háború kezdete 
óta különböző harctereken hősiesen küzd. 
Broser őrnagy a fronton lévő csapat előtt 
kihirdette a királyi dicséretet, melyhez a 
hadosztályparancsnok hozzáfűzte a maga 
elismerését.

Tanítók a háborúban A kultuszminisz
ter a képviselőházban jelentést terjesztett 
be a katonai szolgálatra bevonult tanitókról. 
E szerint az összes állami, községi, fele
kezeti és magániskolák száma 16 890, a 
tanítók száma 23.115 Ebből katonai szol
gálatra kötelezett, 15.797, Népfölkelői szol
gálatra alkalmatlan és 50 éves elmúlt 7318, 
katonai szolgálat alól felmentetett 4448, 
Szabadságolt segédszolgálatos 2171, tény
leges katonai szolgálatban maradt. 9178, 
elesett 293.

Katona halálának igazolása házassági 
ügyben. A belügyminiszter rendeletet adott 
ki, melyben kijelenti, hogy a katonai ható
ságnak a meghalt férfi hozzátartozóihoz 
intézett, vagy a hozzátartozókkal közlés 
végett a községi elöljárósághoz küldött és 
a halál időpontját is tartalmazó hivatalos 
értesítést el lehet fogadni a házasság meg
szűnésének igazolására, ha a meghalt férfi 
személyazonosságát kellő biztossággal meg 
lehet állapítani.

25-én tudtuk meg, hogy a hónapok 
óta tartó verduni harcot közelebb 
hozták a döntéshez. Öt kilométeres 
fronton többszörösen ismétlődő, erős 
támadás után betörtek a franciák ár
kaiba, meghódították Thiaumont-t s 
elfoglalták Fleury falunak legnagyobb 
részét, Vaux-erősségtől délre pedig 
újabb területet nyertek. 2673 francia 
katona, köztük 60 tiszt foglyukká lett. 
E siker közelebb hozta a németeket 
Verdun végleges elfoglalásához, mert 
most már könnyen hatalmukba kerül 
az etain— verduni vasútvonal és Ta- 
varones. Hiában volt tehát a franciák 
azon reménykedése, hogy az orosz 
támadáshatással lesz a többi frontokra.

Harc az olaszok ellen.
Az olaszok azt hitték, hogy az 

orosz támadás idején nekik is támad- 
niok kell. De csakhamar rájöttek, 
hogy tévednek. Legutolján a Plöcken- 
hágó szakaszán tettek két Ízben is 
kísérletet. De mind a kétszer rajta
vesztettek. Vitéz katonáink keményen

A vallásalapitványi birtokok bérlete.
Az aradmegyei magyarpécskai járásban 
levő 3853 holddas állami vallásalapitványi 
birtokot eddig mindig hat nagybérlő bírta* 
bérben A járásbeli kisgazdák arra kérték 
a kultuszminisztérium illetékes ügyosztályát, 
adja a kisgazdáknak kisparcellában bérbe 
a birtokot, mert a földnélküli gazdák nagy 
tömegekben vándoroltak ki a járásból 
Amerikába. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium most a kisgazda-csoportnak 
adta bérbe a birtokot azzal a kötelezett
séggel, hogy a hadból hazatérő és Ameri
kából visszajövő gazdáknak harminc holdas 
parcellákban adják ki.

Pusztító vihar. Szabolcs vármegyén 
szörnyű szélvész száguldott keresztül, amely 
nagy kárt tett gyümölcsben és vetésben. 
Nyirbalkánon ledöntötte a református tem
plom tornyát, lesodorta a templom tetejét, 
kárt okozott az állomás épületében, több 
középületben és néhány száz magánházban; 
elszakította a telefon drótokat, a táviró- 
póznákat feldöntötte s az élőfákat gyöke
restül kicsavarta. Szarvason tiz percig 
tyúktojás nagyságú jégdarabok estek, úgy 
hogy a szőlő s a vetés itt is jórészt tönk
rement. Csehberek nógrádmegyei községet 
a ciklon majdnem teljesen elpusztította. A 
szél elvitte a vasútállomás tetejét, több 
vasúti kocsit felforditott. Tizenkét ház 
összeomlott, a többiek annyira megrongá
lódtak, hogy lakhatatlanok. Az iskolaépület 
teteje beszakadt, a templomból csak a 
torony maradt meg épen, maga a főépület 
összedőlt. A borzalmas szélvihar, mely 
ötvenhat családot tett hajléktalanná; mind

elverték őket. Egyébként a helyzet 
változatlan, mondja Hőfer.

A görög válság.
Zaimisz kormánya meg akarja to

vábbra is őrizni Görögország semle
gességét. Az antant embertelen eljá
rása tehát céltalan volt. A athéni 
sajtó a mély felháborodás hangján 
ir az antant eddigi eljárásáról. E hang 
mutatja azt is, hogy Venizelosz híve
inek száma nagyon megfogyatkozott.

Egyéb hírek.
Az olasz hadsereg tiszti vesztesége 

halottakban junius 15-ig 3354, kik 
között van 6 tábornok, 188 törzstiszt, 
618 százados és 2444 kisebb rangú 
tiszt. — Egy orosz lap szerint a bol
gár hadsereg olyan hatalom, amely- 
lyel az antantnak komolyan számol
nia kell. A bolgár hadseregben telje
sen kipihent, harcrakész csapatok 
vannak, amelyek kitűnő szolgálatot 
tesznek a középponti hatalmaknak.

össze öt percig tartott. Emberéletben sze
rencsére nem esett kár.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház multheti ülésén harmad

szori olvasásban elfogadták az indemnitási 
javaslatot és a magyar-horvát pénzügyi 
egyezmény ideiglenes meghosszabbításáról 
szóló törvényjavaslatot. Ezután

Beck Lajos indokolta meg az ülésszak 
kezdetén a birtokpolitikai reform tárgyában 
benyújtott indítványát. Követelte, hogy a 
birtokpolitika megállapítására országos bi
zottságot küldjenek ki. A felszólalásra Tisza 
István miniszterelnök felelt.

A n a g y v i l á g b ó l .
Merénylet a görög király ellen. Múlt 

héten a Stadion-téren rendezett ünnepségek 
alkalmával merényletet kíséreltek meg a 
király ellen. A király megérkezésekor egy 
fiatalember revolvert emelt és megfeeny- 
gette vele.

Lengyelország pusztulása. Egy orosz 
kimutatás szerint Orosz-Lengyelország vá
rosaiban és falvaiban összesen 3,600.000 
épület volt s ennek 12%-a a háború során 
teljesen elpusztult, 25°/o- pedig, vagyis 
900.000 épület annyira megrongálódott, 
hogy lakhatatlan. Az elpusztított épületek
ben esett kár a kimutatás szerint 150 mil
lió rubel.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Háborús ének. Fenn a Hóreben.
Isten, kinek szavára hegyek s völgyek 

[megindulnak, 
Kinek pillantására erdők s mezők

[megújulnak, 
Oh, esdve kérünk, jö jj el hozzánk, 

[irgalmazz nekünk, 
Nagy szomorúságunkban légy mive- 

[lünk, maradj velünk.

Messze idegen földön, vérben járnak
[jó fiaink,

Itthon, szegény hazánkban, értök hul- 
[lanak könnyeink. 

Oh, esdve kérünk, elégeld meg szen
vedéseinket,

Áldó kézzel töröld le könnyeinket,
[könnyeinket.

Uram, ki vagy az ösvény, az igazság
[és az élet,

Kérünk: Dúló csatáknak láng pallo
so d  vessen véget, 

Oh küldjél közénk béke angyalt olaj
[ággal,

Békits össze bennünket a világgal, a j
[világgal, j 

Dr. LÁSZLÓ KÁLMÁN, i

Irta : Fábián Imre.
Hóreb lankás oldalain legelésző 

nyája mellett őrködött Mózes. Arra 
felé fordult, amerre a nyáj legelészés 
közben előre ment, de tekintete nem 
nyugodott meg a legelésző nyáj mel
lett, átrepült lélekben felette, át a 
kisebb halmokon, völgyeken s meg 
sem állott addig, mig lélekben meg 
nem nyugodott a Nílus lomhán tova 
úszó árja mellett, Egyiptom földjén. 
Hosszabb idő óta élt már itt a Hó
reb táján, de csak testileg, lélekben 
nem tudott elszakadni attól a szo
morú országtól. Megpihenni gondo
latban mindig odatért. Vagy talán 

j nem is pihenni, hanem sokkal inkább 
| gyötrődni .tért oda, gyötrődni és 

szenvedni. Látta népét, Isten válasz
tott gyermekeit, amint gyilkos mun
kával agyonfárasztva vonszolják fáradt 

! tagjaikat, látta, amint hátukon az 
| ostorcsapások nyomán piros vér 

szivárog alá. Tekintete könnyekkel 
telt meg.

Látta ezzel szemben ott másik 
irányban a tejjel-mézzel folyó földet. 
Nem is olyan messze van Egyiptom

tól. Mig Izrael gyermekei szolgake
nyeret esznek, addig a tejjel-mézzel 
folyó földön azokat a buzakalászokat, 
melyek Isten ígérete folytán számukra 
értek, idegen népek gyűjtik csűrbe; 
azokat a szőlőszemeket, melyek népe 
számára édesedtek, pogányok szüre
telik le.

Pedig Isten azt Ígérte, hogy ezt a 
szép földet Ábrahám, Jákób mara
dékainak adja mindörökké és ime, 
alig három emberöltőn keresztül lak
hattak abban, távozniok kellett. Meny
nyire fájt ez honfiúi szivének. Szinte 
hallotta a megkínzott nők sikoltását, 
a korbácsolt férfiak elfojtott sóhaját. 
Ez a hang arcába kergette a vért, 
ökölbe szorította kezét. Épen úgy, 
mint évekkel előbb, mikor egy egyip
tomi ember vert egy izraelita férfiút, 
mikor már ő is annak az országnak 
kenyerét ette. Épenugy. . . és ez a 
gondolat kétszeresen égette lelkét, 
mert ott tapadt az első vérfolt kezére. 
Igen, egy embernek, egy gyűlölt egyip
tominak vére. — Most népe továbbra 
is nyomorult szolga, ő pedig a leg- 
szánalomra méltóbb hontalan szám
űzött. Lesz-e vége valaha e kettős 
nyomorúságnak ?
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Tovább is tépelödnék, de hatalmas 
láng gyűl ki szemei előtt Hogy ke
rült az oda, mikor rajta kívül senki 
ember nem tartózkodott messze vi
déken ? Valaki mégis látná őt, mint 
mikor megölte amaz egyiptomi 
embert?!

Csakugyan, ugyanaz a tekintet pi
hent rajta most i s : az élő Isten te
kintete. Annak szava zengett hozzá 
a tűznek lángjából: láttam népemnek 
nyomorúságát! Mily örömmel hallaná 
ez igét, ha annak a vérnek emléke 
ott nem élne szivében Megláttam 
népem nyomorúságát! ezekben az 
igékben ő azt hallotta: láttam cse
lekedetedet, mikor megölted az egyip
tomi embert! Rettegés fogta el, mint 
azelőtt Egyiptomban, mikor fejére 
olvasták a gyilkosságot. Érezte, hogy 
az a tűz, amely nem emészti meg a 
csipkebokor levelét, égeti az ő lelkét. 
El kellett takarnia tekintetét. Érezte, 
hogy rettenetes dolog az élő Isten 
kezébe esni.

Rettegése addig tartott, mig újból 
is szavát nem hallotta, mig tekintetét 
újra fel nem emelte. A feléje hangzó 
ige meggyőzte arról, hogy az az Ur 
áll előtte, aki megbünteti a vétkeket 
negyed iziglen, de egyúttal az az Ur, 
aki irgalmasságot cselekszik ezer 
iziglen, aki, ha lesújt, fel is emel. 
Lesújtotta népét, száműzetéssel bün
tette őt, de ime, valóra váltja ígéretét, 
visszaviszi Izrael népét atyai földjébe.

Istennek tüze volt ez, amely égette 
a vétket, de az igaznak megtartójává 
lett.

Ezt a tüzet látta Izrael népe maga 
előtt a pusztában való vándorlás ide
jén, mikor sötét éjszakákon előttük 
lebegett. Ez a tűz életre vezette őket.

Ez a tűz volt, melynek lángjai 
meg nem emésztették Sidrák, Misák 
és Abednegót a tüzes kemencében. 
Ez a tűz volt, mely Illés imájára a 
Karmel hegyén leszállóit az égből s 
elégette Illés vízben úszó áldozatát 
s egyúttal ítéletet hozott Baál papja
inak. Ez a tűz volt, melynek lángja 
pünkösd ünnepén kettős tüzes nyelvek 
alakjában leszállóit a tanítványokra 
s a jeruzsálemi templomra, betöltve 
az egész házat. Ott nyugodott meg 
a hajlékban, de csak a farizeusokat 
emésztette, az Ur gyermekeinek uj 
erőt, életet adott.

Hatalmas tűznek lángjai lobognak 
most is szemeink előtt. Lángban áll 
a félvilág. Ezt a lángot látjuk mind
nyájan, egyikünk közelebbről, mási
kunk talán távolabbról, de látjuk és 
az Urnák szavát halljuk zengeni a 
világégés lángjaiból: Rettenetes dolog

az élő Isten kezébe esni; megbünte
tem az apák vétkeit negyediziglen, 
Istennek keze sulyosodott meg felet
tünk. S e tűznek lángja azt mondja 
nekünk, hogy igenis van megítélni, 
megégetni való bennünk, életünkben, 
mert mi mindnyájan vétkeztünk és az 
Isten kegyelmétől elhajoltunk.

De ne feledjük el e nehéz órákban, 
amit Mózes ott Hóreben tapasztalt, 
hogy az égő lángból az Urnák sze
mei nyugodtak meg rajta. A most 
égő lángból is az ő tekintete int fe
lénk : Nemzedékről, nemzedékre van 
az Urnák irgalmassága! Tudta nélkül 
egy hajszál se eshetik le fejünkről, 
az Ő kegyelme a tüzes kemencének 
lángjai között is megtarthat minket.

Megláttam népem nyomorúságát, 
mondja most is az U r! Meglátta 
azokat a nyomorúságokat, amelyeket 
a bűn rakott az emberek vállaira. E 
világégés által is e nyomorúságból 
akar megmenteni bennünket, hogy 
egyszülött fia : az Ur Jézus által 
bevezessen bennünket az Ő országába. 
Ha félünk, ha rettegünk, fogjuk meg 
e mennyei Vezérünk kezét, Ö mutat 
utat a szabadulásra!

Fenn Hóreben láttuk az Urat, 
hallottuk szavát, lássuk meg itt lent 
is, halljuk meg szavát, akkor a sze
meink előtt lobogó tűz a megtartás
nak, életnek tüzévé lesz, mint ott 
fenn Hóreben!

Hohamhős.
Irta : Bojtos László tábori lelkész.

Volhynia, 1916. junius 22.
Ezredje nevezte igy. Szép jelzőjét 

még a kárpáti elkeseredett harcokban 
kapta. Elől ment mindig, néhány 
lépéssel katonái előtt, mint olvashat
juk a történelem lapjain hős vezére
inkről s láthatjuk a múlt dicső küzdel
meit megörökítő képeken. Az alföldi 
honvédeket felvillanyozta századpa
rancsnokuk nemes példaadása, hősies 
magatartása. Sokszor, nagyon sokszor 
kergették le a betolakodott ellenséget 
a Kárpátok hegytarajáról. Egyike volt 
azoknak a hősöknek, akik vasmarokkal 
tartották azt az érckaput, amely előtt 
az oroszok százezrei estek el, de 
bedönteni még sem tudtak; ott állt 
azon az utón, amelyen a múlt év 
tavaszán annyira szerettek volna le
jönni s elözönleni, végigtiporni búza
termő, délibábos rónánkat; ott állt 
szerény alakjával, bátor leikével sok 
hős magyarral együtt s feléje kiáltotta 
az előnyomuló orosz óriási tömegének: 
»Ne bántsd a magyart!«

S tán sejti — kedves olvasóm, —■ 
hogy mi lett a sorsa ennek a vitéz 
katonának ? Az, ami a haláltmegvető 
katonáké legtöbbnyire. Hősi halál. 
Addig-addig ütötte, verte a rést az 
ellenség falán, mig egv szomorú estén 
az onnét özönlő szilánkok egyike őt 
is szivén találta.

A múlt év október óta tartó csen
des napokat izgalmas órák váltották 
fel. Karácsonykor és husvétkor együtt 
ünnepelhettünk a lövészárkok kato
náival ; mindnyájan együtt lehettünk 
szivvel-lélekkel, egy akarattal. Pün
kösdkor zugó szélnek zendülése tá
madt. Az ágyuk ezreinek tüzes nyelvei 
megszólaltak. Nem ünnepelhettünk. 
Megelevenedtek a régi, már majdnem 
elfeledett háborús képek: a lakosok 
menekülése a családi tűzhelytől az 
ellenség elől, felrobbantott hidak, 
felgyújtott falvak, sebesültek kötözése 
piszkos »kis oroszok« lakta vityillók- 
ban. Az alatt a nyolc hónap allatt, 
amig hadseregünk leszámolt Szerbi
ával, Montenegróval s támadólag 
lépett fel a gyűlölt ellenséggel az 
olasszal, — az orosz ugyancsak fel
készült nagy támadására. A nagy 
nyomás elől mi is hátrább jöttünk a 
Stry folyó Innenső partjára. Itt vették 
fel velük a harcot közelebb a mi 
honvédeink s verik vissza immár 
kilenc napja tömegtámadásaikat. A 
Stry közelében állott rohamhősünk 
is magyarjaival. Jun. 17-én este az 
oroszok előretolták állásukat hősünk 
századának rajvonala előtt, hogy 
ekként megközelítsék a mieinkét. Az 
előőrsök jelentették ezt a századpa- 
rancsnoknak, amire ő kiadta a pa
rancsot a támadásra, hogy az éj leple 
alatt előrecsuszó ellenséget visszaüzze. 
Szokásához hiven ezúttal is százada 
élére állt s úgy vezette csapatát ro
hamra. Katonái célhoz értek ; benyo
multak az állásba; kiverték onnét 
az oroszt. A vezér azonban az útnak 
csak felét tehette meg. Keresésére 
indultak a sötét éjszakában világitó 
patrolok segítségével s csak meghi- 
degült testére találtak. Ott feküdt 
hanyatt egy ritka rozs táblában. Kézi 
gránát szilánkja szivén hatolt keresz
tül. Összetépte szive fölött őrzött 
pénztárcáját, imádságos könyvét, hit
vesének s kicsike gyermekének arc
képét.

Másnap korán reggel telefonon 
értesítenek a halálesetről. Azonnal 
útnak indultam az ezredhez. S mialatt 
az odavezető öt kilométernyi utat 
megtettem, ezeret és ezeret gondoltam. 
Eszembe jutott korábban hozzám in
tézett levele. Azt irta ebben, hogy
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amennyiben az ezrednél legutóbbi 
kintlétem alkalmával az istenitisztele
ten szolgálati elfoglaltsága miatt nem 
jelenhetett meg, keressem fel földalatti 
lakásában. Vigyem el magammal a 
szent jegyeket is, mert — úgymond 
— testileg még bírom, de lelki erőm 
fogyni kezd. Azután beszélt sokat 
kétéves családi boldogságáról, hitve
séről, gyermekéről. S amikor a töb
bek között ezekre gondoltam, magam 
előtt láttam egy végtelen szomorú 
képet: egy istenfélő, vallásos, boldog 
családi tűzhelynek romjait. Egy ösz- 
szetépett családi boldogságot. Oda
haza a mitsem sejtő hűséges élettárs 
imádkozik kis gyermekével; mosoly 
jelenik meg arcán, amint kötögeti a 
remény virágait koszorúba s festi a 
jövőt: lesz még találkozás, lesz még 
viszontlátás! Hiszen, ha a remény 
nem lett volna hű barátként oldala 
mellett egyedülléte napjain s nem ki
sérte volna biztató szavaival, akkor 
talán úgyis elhervadt volna, mint a 
dércsipte virág.

Ilyen gondolatok közt értem el 
ahhoz a nyitott sirüreghez, amelybe 
temetni fogunk mindent: bút, örömöt, 
szerelmet, találkozást, viszontlátást.
De mégsem mindent!.........Boldogok
lesznek ezután a halottak, kik az 
Urban halnak meg. Mert megnyugosz- 
nak az ő fáradtságaiktól és az ő 
cselekedeteik követik őket.« Az Urba 
helyezte reményét annak a gyalulat- 
lan deszkakoporsónak lakója. Ezért 
volt erős, bátor életében s lett boldog 
halálában. Elnémult a harci zaj, dúló 
csaták után édesen alussza álm át: 
megpihent az ő fáradtságai után. 
Lelkét a halhatatlanság örökzöld 
koszorúja övezi körül: az ő cseleke
deteinek jutalma követi őt. Ott abban 
a salaktól mentes, tiszta légkörben 
lesz találkozás, többé el nem szakít
ható boldog viszontlátás!

A hulló homokszemek eltakarták 
hősünket szemeink előtt. Most már 
csak emléke él lelkűnkben. Nézem a 
fejfát. Eggyel több lett a figyelmeztető 
jelző-tábla: Vándor állj meg! Tanulj 
hazát szeretni! S az errefelé bolyongó 
nem lesz hálátlan :

„Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak 
S áldó imádság mellett,
Mondják el szent neveinket.“

József királyi herceg.
József királyi hercegről, a nádor 

fiáról, a mostani hőslelkü József kir. 
herceg atyjáról összefoglaló életrajz 
jelent meg Ortutay István tollából 
(Szeged). A könyv vonzó formában 
írva, bemutatja a néhai királyi herce
get mint katonát, mint közéletü férfiút, 
mint tudóst, mint családfőt és mint 
törzsökös, zamatos, jóizü magyar 
embert.

A könyvből kiragadjuk a következő 
apróságokat, a melyek rendkívül jel
lemzőek József királyi herceg magyar 
egyéniségére:

A mikor a Hortobágyon járt József 
királyi herceg, az a megtiszteltetés 
érte egyik jómódú debreceni civis-t, 
hogy az ő kocsiján tette meg az utat 
a királyi herceg. Erős pipás volt azon
ban a magyar, s mikor már jó fél
órányira voltak Debrecentől, borzasz
tóan kivánta a pipát. Egy ideig küz
dött magával, de végre is nem bírta 
sokáig, nagy tisztességtudással hátra
fordult s engedelmet kért a királyi 
hercegtől a rágyújtásra. A királyi 
herceg mosolyogva adta meg az en
gedelmet, azonban, mint szintén erős 
dohányos, feltűnt neki a dohány illata 
és kérdezte az embertől:

— Ugyan, barátom, milyen dohányt 
szi maga ?

— Pszt, szűz dohány! — feleli 
nagy titkolózva az ember.

— Kínáljon meg, — kérte éppen 
olyan titkolózva a királyi herceg.

— Tessék, — adta át a dohany- 
zacskót a magyar.

A mikor vége volt a látogatásnak 
és visszaérkeztek a városba, kérdi a 
királyi herceg a civis-től, van-e valami 
kívánsága ?

— Van ám, kérem.
— Mondja csak bátran, ne féljen 

semmit.
— Hát kérem átossan, ha elmegy 

Bécsbe, el ne mondja a sógorának, 
hogy mit kapott tőlem.

*

Történetesen nem adta, hanem 
kapta a borravalót József királyi her
ceg, még pedig azért, mert egy ki
ránduló társaságot végig kalauzolt az 
alcsuti parkban. A társaság egyetlen

tagja sem ismerte a királyi herceget, 
a ki éppen a kerítés közelében egy 
fa tetején ült és az egyik ágat fűré
szelte. Azt hitték, hogy kertészlegény 
és megszólították, hogy szabad-e a 
parkot megnézniök.

— Már hogyne szabadna ! — felelt 
a királyi herceg a fa tetejéről.

— Tegye meg, barátom, kalauzol
jon bennünket, — szólt a társaság 
egyik tagja.

— Nagyon szívesen, — vállalko
zott a királyi herceg, mert észrevette, 
hogy senki sem ismerte meg. Erre 
le is mászott a fáról és körülvezette 
a társaságot a parkban, megmagya
rázván nekik mindent töviről-hegyire. 
Mikor azután mindent megnéztek, az 
egyikük nagy gavallérosan három fo
rintot csuztatott a kertészlegénynek 
nézett királyi herceg kezébe. József 
királyi herceg illedelmesen megkö
szönte az ajándékot és zsebre tette.

A társaság egyik tagjának a kapu
ban jutott eszébe és ott sopánkodott, 
milyen kár, hogy a királyi herceget 
nem láthatták. Egy arra haladó em
bert megszólítottak és azt kérdezték 
tőle, hol láthatnák a királyi herceget.

— Ott la, nézzék: amott megy! 
— mondotta és mutatott az előbbi 
kalauzra.

A királyi herceg persze jót kacagott 
a dolgon s a pénzt kiosztotta a gyere
keknek.

*

A hetvenes évek elején nagy kör
vadászatot rendezett József királyi 
herceg Kisjenőn. A vadászaton hiva
talos volt a magyar arisztokrácia 
számos tagja. Vadászat közben egyik 
főur József királyi herceget megse
besítette. Szerencsére csak horzsolta 
néhány sörét a királyi herceget, a ki 
mosolyogva nyugtatta meg a baleset 
láttára megrémült vendégeit:

— Nem történt semmi bajom, je
lentéktelen horzsolás az egész, — 
mondotta.

Ezt hallva, előlépett Andrássy 
Gyula gróf, a kit nagyon kedvelt a 
királyi herceg és mélyen meghajtva 
magát, igy szólt:

— Fenséges uram, fenséged az 
első sebesült honvéd!

A porosz háború idején történt a 
következő eset:

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.) 85

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Amikor az előrenyomuló porosz 
sereg elől egy kis cseh helység mel
lett táborozott a királyi herceg dan- 
dára, késő éjjel arra ébredt föl, hogy 
a sátora előtt álló őr hangosan vi
tatkozik egy másik katonával. Figyelni 
kezdte a vitatkozókat és megtudta, 
hogy egy cigány katona akar vele 
beszélni. Kiváncsi lett arra, hogy mi 
dolga lehet vele éjnek idején a cigány
nak és ezért fölkelt ágyából és kiszólt, 
hogy bocsássák elibe a katonát.

— Báj ván, fenséges uram ! — 
kiáltotta a cigány. — Ázs ellenség 
meg akar minket lepni.

— De hiszen kinn vannak az elő
őrsök, — felelte a királyi herceg — 
és azok eddig semmi gyanúsat sem 
jelentettek.

— Mert még messi ván ázs ellen- 
sig, de há itt les, akkor nágy báj
les ! — jajveszékelt a cigány.

— De hát honnan gondolod te, 
hogy jön az ellenség? — kérdezte 
a királyi herceg.

— Őnnan instálom, hogy ázs er
dőből röpülnek ki a madarak, pedig 
ázsok is alusznak iccaka. Ha nem 
alsanak, okuk van rá, vagy pedig 
zavarják. Ezeket zavarják, még pedig 
ázs ellensig zsavarja, Tessik vigyázni, 
instálom.

A királyi herceg nem kérdezett 
többet semmit, hanem fegyverbe állí
totta katonáit és úgy várta a cigány 
által bejövendölt ellenséget. És alig 
telt el egy óra, csakugyan megérkez
tek a poroszok, de kudarcot vallottak, 
mert ott várták már őket József kirá
lyi herceg fölkészült katonái.

Az ünnepi üzenetek visszhangja.
Két levelet közlünk, melyek hü 

visszhangjai annak a -hatásnak, me
lyet ünnepi üzeneteink a harctéren 
keltenek. Az első levél Battyándra 
érkezett s a húsvéti üzenetre vonat
kozik, a második lapunk szerkesztő
jéhez érkezett s a most szétküldött 
pünkösdi üzenetről szól.

Wollhynia, 1906. IV. 26.
Kedves Tisztelendő U r!

Szeretett küldeményét, a három 
könyvecskéjét, nagypénteken megkap
tam, melyekért leghálásabb köszöne
tét úgy a magam, mint két bajtársam 
részéről legszivélyesebben fogadni 
méltóztassék.

Elolvastam minden szavát, melyek 
jól hatottak rám, s megkönnyebbül
ten tettem e l!

Nem mulaszthatom el, hogy le ne

Írjam, s kedves tudomására ne adjam, 
a mi húsvéti szent ünnepünk, szerény, 
de sokat mondó lefolyását, mely ép
pen szerénységénél fogva annál ben
sőségesebb volt.

A róm. kath. d. e. templomba vol
tak, de mi ennek, illetve lelkész hiá
nyában — mert hisz templom egy 
lehet, márciusban is ugyanabban 
gyóntunk — otthon maradtunk. D. u. 
derék századosunk, — t. i. ő is ev. — 
minket evangélikusokat magához hi
vatott. Voltunk számra vagy huszon
négyen. Jelentette a legidősebb altiszt, 
hogy együtt vagyunk, s mindjárt jött 
is a százados ür!

Vissza húzódtunk egy futó árok 
csendesebb részébe s ott körötte le
telepedtünk. Százados ur kezében egy 
Kapi Béla lelkész úrtól megirt — ki
emelendő, hogy gyönyörűen megirt — 
könyvecske s kezdé: > Összehívtalak 
benneteket, mert miután nekünk pa
punk, templomunk nincs, igy ünne
peljük meg husvét szent ünnepét! 
Mert miként a szent irás is mondja: 
„Valahol ketten együtt vannak !. . , < 
S ekkor kezdé a könyvet olvasni! 
Szép és megható volt s tető pontra 
csak akkor hágott, midőn az im ád
ság« végén ama ponthoz ért ». . .  mi 
pedig idehaza imádkozunk ti értetek< 
s itt a százados urat is annyira meg
hatotta a beszéd, hogy a talpig ka
tonás százados urat is könnyekre fa
kasztotta !

Evvel az ünnepély, a szent husvét, 
a maga egyszerű szépségével, s a 
százados ur »Miatyánk« imádságá
val, csendesen szétoszlottunk.

Ezért Ő neki mindnyájan hálával 
tartozunk.

A százados ur nevét is meg mond
hatnám talán ! Thold Dezső s békében 
Kőszegen aktiv tiszt a honvédségnél.

Köszönet és hála, követésre méltó 
cselekedetéért.

Önnek pedig újból köszönetemet 
legszivélyesebben küldöm.

Mély alázattal hive
Kühár István.

*
916. VI. 8.

Kedves Nagytiszteletü Leszkész U r!
Hálás szívvel mondok köszönetét 

lelkész urnák szívességéért, hogy ré
szemre is volt szives küldeni egy 
példányt a Pünkösdi lélek c. ünnepi 
üzenetből. Mert itt nagy szükségünk 
van a hitre és a Szentlélek vigasztaló 
és bátorító erejére. Különösen most, 
mikor mindnyájan érezzük, hogy hátra 
van még egy nagy erőpróba, és ha 
ezt Isten segítségével kiállottuk sze

rencsésen, akkor várhatjuk a békét. 
Adná Isten, hogy a Pünkösdi üzenetet 
ne csak mi, hanem ellenségeink is 
értenék meg. 'Akkor nem lenne reá 
már szükség, hogy fegyvereink éle 
győzze meg őket. Karunk erejéről, 
szivünk bátorságáról, melyet mi is a 
Szentlélek erejének, igazságos ügyünk 
végső diadalába vetett hitünknek kö
szönhetünk. Munkálkodna az Isten 
lelke a hatalmasok szivében, hogy 
elégelné meg a sok vérontást, aján
dékoznák meg népeiket a nehezen 
várt békével, ez lenne a Szentlélek 
uj diadala, nekünk pedig adjon erőt 
és kitartást a további küzdelmekhez, 
hogy lelkiismeretesen teljesithessük 
kötelességünket. Tudva azt, hogy az 
újabb ezer év alapjait rakjuk le édes 
hazánk számára, melyért élni s ha 
kell meghalni is szent kötelességünk. 
Legyen meg Isten akarata, Ö tudja 
mi válik javunkra. Még egyszer meg
köszönöm kedves tisztelendő ur szí
vességét, fogadja őszinte hálámat 
kedves ajándékáért, melyet örömmel 
olvasgatunk több bajtársammal együtt.

Maradok a nagytiszteletü lelkész 
ur igaz tisztelője

Boros Elek 
a lövészárok egyszerű 

lakója.

Időszerű kérdések.
Irta: Czipott Géza.

I.
Azóta, hogy a világot megrengető 

rémes háború a szomorú megpróbál
tatásoknak legkülönbözőbb nemeivel 
reánehezedett a szenvedő emberiségre, 
kezdettől fogva két főben járó gon
dolat foglalkoztatja többek között az 
emberi elméket, emészti a sziveket 
és lelkeket.

Az egyik, mikor is lesz már vége 
ennek az embertelen mészárlásnak, 
másszóval a háborúnak? A másik 
pedig, amely az elsőből mintegy ön
ként következik, hol van most az 
Isten? A biblia szavai szerint, »hol 
van a te Istened?«

Az első kérdést illetőleg időről- 
időre különböző jóslatokat olvasha
tunk a lapokban. Ezek a jóslatok 
rendszerint különböző történeti szá
moknak összeadásából, szorzásából, 
osztásából, kivonásából, majd kü
lönböző természeti jelenségekből kö
vetkeztetnek a háború végére, ter
mészetesen minden eredmény nélkül. 
A felvetett kérdésre, mikor lesz a 
háborúnak vége, talán a legjobban 
megfelelt az egyszeri ember, aki mi
dőn ezzel a kérdéssel hozzája fór-



dúltak, azt válaszolta: aki tudja, az 
nem mondja, aki meg mondja, az 
nem tudja.

Határozott, időszerű feleletet a 
felvetett kérdésre megadni emberileg 
valóban lehetetlen dolog.

Azok azonban, akik a teremtett vi
lágot, benne az embert, annak tetteit, 
cselekedeteit a hitnek szemüvegén át 
vizsgálják: a háború végét illetőleg 
mégis tájékozódni képesek. S ezekkel 
mi azt mondjuk • a háborúnak vége 
lesz, ha az Isten és emberek iránti 
szeretet, mely a törvénynek belöltése, 
újból- visszaszáll kivétel nélkül az 
emberek és nemzetek szivébe, újból 
elfoglalja az őt megillető legelső 
helyet a különböző emberi indulatok 
és érzelmek között az emberi lélekben.

És a szeretetnek ez az isteni lelke, 
az emberiség ébredő lelkiismeretében 
északon és délen, keleten és nyugaton 
ma már mind hangosabban hallatja 
intő-kérő szavát: »öltözzetek fel — ti 
népek, nemzetek, királyok, császárok 
— mint az Istennek választottai 
újból könyörületes szivet, jóságosságot, 
szelídséget, hosszutürést, elszenvedvén 
egymást és megbocsátván egymásnak, 
mindezeknek fölibe öltözzetek fel a 
szereidet. “

Amikor tehát a szeretet minde
nekben visszhangra talált, vége van 
a háborúnak. Addig is azonban »hal
lanotok kell majd háborúkról és há
borúk híreiről, meglássátok, hogy 
meg ne rémüljetek, mert mindezeknek 
meg kell lenniök,« mivelhogy a go
noszság megsokasodott, a szeretet 
pedig sokakban meghidegült.

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
A kik e világgal élnek, mintha nem 

élnének: mert elmúlik e világnak áb- 
rázatja.

I. Kor. 7, 31.

Minden nép a maga Istenének ne
vében jár, s mi is a mi Urunk Iste
nünk nevében járunk örökkön örökké. 
Azon a napon, mondja az Úr, össze
gyűjtöttem a sántákat és összesze
dem az elszéledetteket és a kiket 
megsanyargattam. És a sántát, ma
radékká teszem, az elszélesztetett 
erős nemzetté és az Úr uralkodik 
rajtok a Sión hegyén mostantól fogva 
mindörökké.

Mikeás. 4, 5—7.

Az igazak öröklik a földet és mind
végig rajta lakoznak. Bölcseséget be
szel az igaznak szája és a nyelve 
Ítéletet szól. Istenének törvénye van
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szivében, lépései nem ingadoznak. 
Leselkedik a gonosz az igazra és ha
lálra keresi azt. De az Úr nem hagyja 
azt annak kezében, sem nem kárhoz
tatja, mikor megitéltetik. Várjad az 
Urat, őrizd meg az ö útját; és föl
magasztal téged, hogy örököld a föl
det; és meglátod, mikor kiirtatnak a 
gonoszok.

37. zsolt, 29—34.

A ki az ö lelkét szereti, elveszti 
azt; és a ki az ö lelkét gyűlöli e 
világon, az örök óíetre megtartja azt. 
A ki nékem szolgál, engem kövessen; 
és a hol én leandek, ott lészen az 
én szolgám is; és a ki nékem szol
gál, megtiszteli azt az Atya. Most az 
én lelkem megháborodott; és mit 
mondjak? Atyám, tarts meg engem 
ez órától, de azért jöttem az órára.

Ján. 12, 25-27 .

A rettegés nincsen a szeretetben, 
hanem a teljes szeretet kirekeszti a 
rettegést: mert a rettegésnek gyöt
relme vagyon: a ki pedig retteg, nem 
tökéletes a szeretetben. Mi szeretjük 
öté t: mert ö szeretett először minket.

I. Ján. 4, 18—19.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Hetedik fejezet.
Annuska és Lonci kisasszony.

Folyt. 17.

— Jöjjön, édes anyám, tartsa egy 
kissé a gyertyát!... Kissé feljebb ! ... 
Kissé jobbra! . . . Na most jól van ! ...

Sárosy László dirigálja ilyenformán 
az anyját, ő meg türelmesen emelgeti 
a világot, hogy megfelelően hulljon 
a világosság a fénylő tükör üvegre 
s zökkenés nélkül szaladjon az éles 
borotva a szappanhabbal fehérre 
kent arcon. Végre megvan, már éppen 
a nyakkendőjét köti. Meg csak ki
bontja, újra próbálja, de megint elé
gedetlenül rázza a fejét. Az anyja 
szótlanul nézi egy darabig.

— No de szép akarsz lénni! Talán 
bizony minden azon a hitvány nyak
kendőn fordul meg!? ügy nekikészülsz, 
mintha éppen eljegyzésre mennél!..

— Ki tudja? Talán, ta lán !... 
mondja a fiú s nevetve dúdolja to
vább a magyar nótát.

Az asszony egy ideig hallgat, azu
tán lassan beszélni kezd.

— Azt már igazán nem szeretném. 
Általában nem szeretem, hogy olyan 
sokat járogatsz Qrünhutékhoz. Nem 
nekünk való család. Mi csak gonddal 
éldegélünk, ők meg szemmel látba-
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tóan könyökig vájkálnak a pénzes 
ládában. Az ember se tetszik. Olyan 
furcsa a szemejárása, én pedig soha
sem szerettem az olyan embereket, 
akik nem néznek a szemembe. Grün- 
hut meg éppen. ..

A fiú közbeszól.
— Mondd csak, édes anyám, miért 

mondtad előbb: az ember se tetszik?... 
Az asszonyra gondoltál az ember 
mellett, vagy a leányra ?. . .

Sárosyné egy ideig hallgat. Látszik 
rajt, hogy szeretne helyes feleletet 
találni, úgy azonban, hogy ne bántsa 
meg fiát.

— Furcsa jószág az a tetszik szó, 
mondja kis gondolkodás után. Min
den attól függ, milyen oldalról nézem. 
Ha a jobb arcát fordítja felém, gyö
nyörködöm benne, de ha bal oldalról 
vizsgálom, félreforditom a fejemet. 
Lánynak szép, lámpással is nehéz 
volna szebbet találni. Gazdag, okos, 
müveit, finom. De. . .

A fiú visszafojtja lélegzetét, úgy 
hallgatja.

— De?. .
Az asszony még habozik néhány 

pillanatig, azután kimondja a döntő 
szót:

. . de lányomnak nem szeretném.
A szó ki volt mondva. Talán nem 

is maga szó, nem is a hangsúlyozás 
tette, hiszen az egész beszélgetés 
olyan meghitt formán hangzott, hogy 
hiányzott belőle minden ünnepélyes
ség, hanem az a percekig tartó csön
desség, mely utána következett. Sá
rosyné kutatva nézi a fiát, de az 
szótlanul elkerüli tekintetét. Egyszerre 
felveti fejét s mintha álomból ébredne, 
nevetve mondja:

— Istenem, hogy is kerültünk ehez 
a kérdéshez ? Jó, hogy senkise hallja, 
mert bizony kikacagnának. . .  Ha 
okosat akarunk tenni, úgy mi is csak 
nevethetünk az egészen ! . . .

Az asszony arcán még ott borong 
megriadt lelkének árnyéka, de szemei 
már mosolyognak s nevetve mondja:

— No, az igaz, hogy furcsa témára 
tévedtünk!. . . De hát te kérdezted . ; .

Azután megveregeti ujjával a fiát 
s mosolyogva folytatja :

— Azért talán nem felesleges ez 
a szó sem. Fiatalság, bolondság s 
emlékezhetsz, hányszor elismételte 
jó apánk a nagy költő mondását : 
»ifjak szerelme nem szivükben van, 
csak szemük fényiben. <

Sárosy László kis ideig mereven 
néz, azután hirtelen elneveti magát, 
az anyjához lép s gyöngéden magá
hoz öleli:
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— Bizony úgy, anyám ! Sokan csak 
szemükkel szeretnek s mire szivükhöz 
érkezik, amit láttak, elröppen a sze
relem, mint a reggeli álom.

Még egyszer megöleli és megcsó
kolja édesanyját, azután magára kapja 
kabátját és gyorsan kisiet a szobá
ból. Édesanyja gondolkodva néz utána, 
azután megcsóválja a fejét.

Félóra múlva elgördül a ház előtt 
Qrünhuték kocsija s a családdal együtt 
a tanítót is viszi a szomszéd városba 
valami jótékony célú mulatságra.

Folytatjuk.

Tábori posta.
Édes fiam,

kettőnk levele képez egy egészet. 
Megindultan olvasom: minő nagy 
megpróbáltatásokon mentek ismét ke
resztül. A rettenetes harcok,'a felbe
csülhetetlen erejű orosz támadások, 
a pusztító, őrjítő pergőtűz, a feltúrt 
földdarabok, leégett falvak, felperzselt 
vetések, az eget rázó csattogások, 
mind mind elém állnak. Szivemből 
sajnállak mindnyájatokat, kik ezeket 
a rettenetességeket kénytelenek vagy
tok elhordozni. Nemcsak sajnállak, 
hanem csodállak is titeket s átérzem, 
hogy nemcsak a vitézi cselekedetek 
véghez vivői hősök, hanem mind
nyájan azok vagytok, kik oda kinn 
szenvedtek. Mégis, tovább tekintek s 
azokra gondolok, kik a feldúlt falvak
ból elmenekültek. Ahogy irom levele
met, mintha életet nyernének soraid 
s a csöndes betűkből a hajléktalanok, 
kifosztott, koldussá lett szegények 
halotti menete kanyarodnék elő. Bele- 
nyilalik szivembe a gondolat: jaj, mit 
hagytak el maguk mögött s micsoda 
keveset vihettek magukkal! . . .  Házuk 
romokban hever, éléskamrájuk ellen
ség prédája, aratók kaszáját váró 
gabonájukon piros csóvával szalad a 
tűz, végiggázol az ellenség, a pusztulás, 
a halál. Talán nem is tudnak mind 
elmenekülni: egy-egy gyerek, leány, 
asszony, egy-egy erőtlen öreg elma
rad. Jaj, talán éppen az, kinek nevét 
imádkozva mondja az ajak: az édes
anya. Van hát rajtunk kívül is nyo
morúság és szenvedés! De minél fér
fiasabban hordozzuk a magunkét s 
minél érzőbb szívvel észrevesszük 
másokét, annál igazabbak vagyunk, 
annál inkább közeledünk Krisztushoz. 
Tekintsen hát minden ember távol 
messzeségbe. Békés földterületek za
vartalan lakói, kik nem ismerik az j 
ellenség dulásának rémeit, az éhezés, 
a szükség iszonyatosságait, családok,

kik boldog együttéléssel dicsőíthetik 
az Urat, gondoljanak arra az észak
ról menekülő néptömegre. Gondolja
nak általában a háború szenvedőire 
s abból, mit számukra Isten jósága 
megőrzött, adjanak azoknak, kiktől 
azt Isten kifürkészhetlen akarata el
vonta. Szeretetre van most szüksége 
a világnak. Irgalmas szívre, melegen 
érző, krisztusi szívre, lemondásra, 
önelfelejtkezésre. Akikben ezek a nagy 
kötelességek még most sem ébrednek 
fel, akik még most is, még most is 
csak önmaguknak önmagukért akar
nak élni, azok előtt tárjátok fel, édes 
fiam, a háború borzalmait, hadd ta
nulja meg önző lelkűk, hogy nincs 
nagyobb bűn, hanem mikor az ember 
elfelejt ember lenni.

Isten áldjon, édes fiam! Szeretettel 
ölel

édesapád.

A világháború eseményei.
Küzdelem az oroszok ellen.

Változó sikerrel folyik a véres, 
nehéz küzdelem az oroszok ellen, 
akik erre az uj offenzivára csendben 
közel egy évig készülődtek.

A lefolyt héten legerősebb volt az 
orosz támadás Csernovictól nyugatra 
Kuti és Kolomea városok között. Az 
ellenség többszörös túlerejével szem
ben hadvezetőségünk, hogy elkerülje 
a fölösleges vérontást, megváltoztatta 
az itteni hadállást. Csapatainkat jú
nius 29-én innen visszavonta s Ko- 
lomeát, e negyvenháromezer lakossal 
biró galíciai várost a Prut mellett, 
kiürítette és harcvonalunkat ettől 
nyugatra és délnyugatra helyezte el. 
Kolomea kiürítése lövés nélkül történt 
meg. Ugyanakkor orosz lovasok Ko- 
lomeától északra Obertin közelében 
megtámadták csapatainkat. Ezek azon
ban visszaverték őket és soraikat 
alaposan megritkitották. Ugyanígy 
jártak azok az ellenséges csapatok, 
melyek Kiríibaba közelében törtek 
ellenünk.

Volhiniában csapataink és a német 
csapatok győzelmesen haladnak előre 
Linsingen vezérlete alatt. Az ellensé
get Sokulnál, Ugrinovtól délre visz- 
szaszoritották.

Junius 30-án az orosz lovasság 
megismételte támadását Obertintól 
északra Tlumácnál, azonban Bothmer 
gróf vitéz csapata szétverte a táma
dókat. Linsingen tábornok serege 
elfoglalta az oroszok hadállását Kol- 
kinál, Lucknál pedig győzelmesen 
szorítja vissza az ellenséget. Junius

20-án itt 1380 orosz került fogságba, 
közöttük 15 tiszt. Az itteni foglyok 
száma jun. 16-a óta 3191, köztük 
26 tiszt.

A hivatalos tudósítás megjegyzi, 
hogy junius eleje óta a Pripietytől 
23.233 orosz katona, köztük 158 tiszt 
került fogságba. Zsákmánnyá lett több 
ágyú és 90 gépfegyver.

Harcunk az olaszokkal.
Az erős orosz támadás tüzbe hozta 

az olaszokat, akik ujult hévvel és 
erővel indultak meg ellenünk. Meg
támadták állásainkat az Isonzónál, a 
Monte Michelenél, a görci hídfőnél, 
az Ecs és a Brenta között. Azonban 
a hirtelen felbuzdulás semmi sikert 
sem hozott számukra. Csúfos vere
séget szenvedtek- mindenütt. Egyik 
támadásuk alkalmával tüzérségük 
saját gyalogságukra tüzelt. Junius 
29-én a mi csapataink 800 olasz 
foglyot, 7 géppuskát és 400 fegyvert 
szállítottak be.

Hadállásaink mindenütt szilárdak. 
Az ellenség nem tud erőt venni rajtuk. 
Támadásai itt-ott gyengültek.

A Times tudósitója azt írja rólunk: 
>Még egész sor erős állásuk van, 
ahová visszamehetnek. Hatalmas tü
zérséggel, sok géppuskával rendel
keznek. A magyar és osztrák védelem 
nagyon erős és nem lehet azt várni, 
hogy az olaszok mostani akciója 
gyorsan fog előbbre haladni.«

A németek harca a franciákkal 
és angolokkal.

A nyugati harctéren két ellenséggel 
állanak szemben a németek. Megje
lentek a front északi szakaszán ujult 
erővel az angolok is. Seregük nem 
a régi zsoldos hadsereg, hanem az 
uj törvény által szervezett nemzeti 
katonaság. De ne féltsük miattuk a 
németeket. Németország nyugodtan 
várja az uj angol offenziváí. Fland
riában készen áll arra, hogy a véren 
szerzett területet az angolok ellen 
megvédje. A németek Richebourgnál 
visszaverték úgy az angolokat, mint 
a franciákat. Győzelmes harcuk volt 
a Champagneban is. A Maastól balra 
a 304-es magaslat közelében előbbre 
jutottak. A francia vezérkari jelentés 
azt hiresztelte, hogy a németek el
vesztették Thiaumont-erősséget. A 
német hadvezetőség kereken megha
zudtolja e híresztelést s kijelenti azt 
a valóságot, hogy az ellenség táma
dása mindenütt meghiúsult s az 
»egykori páncélerődbe csak fogoly 
tette be a lábát.«
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A nagy hangon hirdetett angol

francia együttes támadás julius else
jén valósággá vált. A német jelentés 
szerint a »a Somme, valamint az 
Anere patak mindkét partján mintegy 
40 kilométer szélességben, hét napi 
erős tüzérségi tűz- és gázhatás után, 
megkezdődött az angoloknak és fran
ciáknak több hónap óta korlátlan 
eszközökkel előkészített nagy tömeg- 
támadása.« Azonban a nagy erővel 
és sok tűzzel megindult offenziva a 
legtöbb helyen sikertelen volt, csak 
egy kis szakaszon volt képes az első 
német állásig eljutni. Másutt minde
nütt útját álta a németek okos körül
tekintése, operativ szabadsága és ereje.

A miniszterelnök nyilatkozata.
Tisza István gróf miniszterelnök 

június 18-án újra nyilatkozott a hadi
helyzetről a képviselőházban. Kije
lentette, hogy hadseregünk eredeti 
arcvonala, annak nagyobb részében, 
változatlanul, rendületlenül fennáll. 
Azok az erősítések, amelyeket német 
szövetségesünkkel együtt a veszede
lemben levő pontokra küldhettünk, 
éreztették hatásukat és ma már lépés
ről lépésre előrehaladó ellenoffenzi- 
vánk van. Az oroszok által elfoglalt 
térnek jelentékeny része ismét a mi 
kezünkben van. Nem állhatott be a 
fordulat oly gyorsan a bukovinai

harctéren. Itt küzdő hadseregünk még 
huzamosabb időn át túlnyomó ellen
séges erővel állott szemben s e túl
nyomó erő hatása alatt folytatnia 
kellett visszavonuló mozdulatait. E 
mozdulatok, fájdalom, Bukovina je
lentékeny részének ellenséges kézre 
jutását eredményezték, de az ellen
ségnek fokozott nagy vesztesége 
mellett teljes rendben mentek végbe. 
Az utolsó három-négy nap alatt már 
nem az orosz offenziva előrehaladá
sáról, hanem az orosz támadásoknak 
nagy veszteségek melletti visszaveré
séről számolhatunk be. Semmi ok 
sem forog fenn arra, hogy ne a si
kerbe vetett rendületlen bizalommal 
nézzünk a közel jövő eredményei elé.

Tanítók árváiért!
Mi az adakozás mértéke? Az ösz- 

szeg, mit nevünk után írunk ? Sokan 
azt gondolják, nincsen is szükség 
mértékre. Elég, ha az ember oda- 
jegyzi nevét a gyüjtőivre, s ezzel ele
get tett kötelességének. így természe
tesen csak azok gondolkodnak, kik 
kényszerűségből adakoznak, anélkül, 
hogy szivük adakozásra ösztönözné 
őket. De a nagy, sebet kötöző és 
romokat újra felépítő mozgalmak, 
nem ezeknek a táborából táplálkozik.

Csak az a jótékonyság vezet diadalra, 
mely a szív részvétéből s a szeretet 
melegségéből gyűjti életnedvességét. 
Nem kényszerűségből ad, hanem szi
ves örömmel, meleg érzéssel, köny- 
nyező szemmel. Nem is azt nézi, 
mennyi elég arra a célra, nem keresi: 
mennyit adott a szomszédja, meg a 
vetélytársa, hanem hogy mennyi ado
mányt bir el az ő anyagi képessége 
s mennyire kötelezi őt saját lelkiis
merete. Ez az Isten előtt kedves, igazi 
adakozás mértéke.

Bárcsak megvizsgálnák az embe
rek szivüket s e szerint cselekedné
nek azok is, kik a cselekvést mind 
eddig még elmulasztották.'

A múlt héten beérkezett adomá
nyokat hálás köszönettel nyugtázzuk: 
A balatonvidéki ág. hitv. ev. taní

tói kör adománya . . . 32-— K
özv. Káldy Mihályné Répczelak 10-— „ 
Hodossy Dénes Körmend . . 6-40 „
Németh István (alsó) Lébény . 3-— „
Tóth Péter Tényőfalu . . . 2  —  „
özv. Kováts Jánosné Lébény . 2-— „
Milley János Lébény . . . 2■— ,
Bősze András Lébény . . . 2  —  „
Szabó Márton Lébény . . 1-— „
Horváth Sándor Lébény . . 1*— 1
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o lt: .............................  7669-78 K
Mostani gyűjtésünk . 61-40 K
Eddig befolyt: . . . 7731-18 K

Adakozzunk a Harangszó te r je s z té s it  I

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Alapítvány. Pödör Samu 12 éves korá

ban elhunyt unokája Moór Fáni emlékének 
megörökítése céljából a csánigi ev. gyüle
kezetnél 50 koronás alapot létesített. A jó
ságos Isten áldása legyen a nemes adako
zón és a gondviselés által egyébként is 
sújtott családjának adjon enyhülést a gyü
lekezet tagjainak őszinte részvéte.

Évi jelentés. A kemenesaljai esperes- 
ség belmissziói egyesülete most adta ki 
évi jelentését 1915—1916. évi működéséről. 
Az egyesület áldásos munkálkodást fejtett 
ki, több gyülekezetben vallásos estélyt 
tartott, a szórványokat ellátta vallásos ira
tokkal. A felekezeti érzés erősítésére több 
példányban kiosztotta Kapi Béla „Az én 
vallásom a Krisztus vallása“ cimű munká
ját. A templomtól messze eső szórványok
ból kilenc konfirmandus növendéket gyűj
tött össze s azokról gondoskodik. Az egye
sület vagyona 436 kor. 84 fillér. Isten ál
dását kérjük a buzgó egyesületre, annak 
vezetőire s lelkes munkásaira.

A vasi közép egyházmegye junius 
28-án tartotta évi közgyűlését Szombathe
lyen Kund Sámuel esperes és Dr. László 
Kálmán felügyelő elnöklete mellett. A köz

gyűlés, melyet László Kálmán felügyelő szép 
beszéddel nyitott meg, letárgyalta Kund 
Sámuel esperes évi jelentését. A közgyűlés 
400 K szavazott meg a tanítók árváinak.

A Vörös-Kereszt egylet részére be
folyt a Rábaszentandrási gyülekezetben: 
Rábaszentandráson 69-30 K, Sobor filiában 
26-30 K. összesen 95-60 K.

I t t honró l .
József királyi herceg és a szegedi 

bakák. Egy nagy napilap irja a következő 
érdekes esetet.

Az olasz harctéren a szegedi bakák ál á- 
sai előtt lecsapott egy huszonnyolcas és 
hatalmas tölcsért vájt ki a földből. A vi
tézek előre ugrottak, nyugodtan elhelyez
kedtek a mélyedésben és a közelségből 
erősen tüzeltek. A tisztek azonnal észre
vették a veszedelmet, az egész csoport ott 
pusztulhat, ha az olaszok észreveszik a 
különös fedezéket. Ki is adták a parancsot 
a visszavonulásra, de a jóvérű szegedi fi
ukkal nem lehetett okosan beszélni.

— Mi csak előre megyünk! — mondo
gatták. — A magyar nem curikkol . . .

Még az ezredest is megmozgatták, de 
az ő igyekezete is meddő maradt. Végső

kétségbeesésükben József királyi herceghez 
fordultak, aki büszke mosollyal hallgatta 
végig a jelentést.

— Az én fiaim! — volt minden válasza 
és már készülődött is. Az adjutánsa ijed
ten vette észre szándékát:

— Fenséges ur! Csak nem akar a ha
lálba rohanni?!

A királyi herceg nyugodt hangon jegyezte 
meg:

— Csak a fiukhoz megyek!
Alig pillantották meg a szegedi bakák 

a királyi herceget, mindegyik feléje fordult. 
A fenség meglóbálta kalapját és átkiáltott:

— Gyerekek, jöjjetek ide, hozzám!
A bakák minden ellenvetés nélkül ké

szülődni kezdtek és a vakmerő fickók pár 
perc múlva már feszes állásban ott voltak 
a parancsnokuk előtt.

— Ha a fenség akarja, engedelmeske
dünk 1 Még ezt is megtesszük! — mon
dották és a duzzogás eltűnt a hangjukból.

József királyi herceg mindegyiknek meg
szorította a kezét és fellengős dics himnu
szok helyett csak ennyit mondott:

— Derék emberek vagytok! Tudom, 
hogy a családját mindenki szívesen viszont
látja. Tizennégy napra hazamehettek!

És maga állította ki a szabadságlevelet.
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Rokkantak érkezése. Oroszországból 
ismét 268 rokkant érkezett a fővárosba.

József főherceg magyar iskolája. Egy 
elterjedt magyar lapban olvassuk a követ
kezőket :

Egy marostórdamegyei székely kisköz
ségben, Várhegyen, ahol alig hétszáz létek 
lakik, s lakossága egyharmadban magyar, 
kétharmadban pedig román, a maroknyi 
református magyarság 1912-ben iskolát 
építtetett. Az iskolának, amely tizennyolc- 
ezer koronába került, a Mezöség előretolt 
bástyáján külön fontos nemzeti missziója 
volt. Legalább igy érezték azok a jó refor
mátus magyarok, akik felépítették az iskolát. 
— Mert pénzük az iskola építésére nem 
volt. Hanem azért a várhegyi kisgyerekek, 
a románok is, eljártak oda magyar szót 
tanulni. Nagyon nyomta azonban ez az 
adósság az építtető községi hatóságot. 
Mikor nagyon esedékessé vált az iskola- 
építés adósságának első részlete, az ud- 
varfalvai pap kapkodott fiihöz-fához, de 
bizony eredménytelenül.

Egyszerre mentőötlete támadt: levelet 
irt föl Budapestre, a királyi várba, nem 
kisebb urnák, mint József főhercegnek. 
Hogy magyar iskoláról van szó, magyar 
szóról, és hogy milyen nehezen épült föl 
a magyar műveltségnek ez a kis temploma. 
Kilencezer pengő forintba, azaz hogy tizen
nyolcezer koronába került. De csak adós
ságra ment a dolog és most az eklézsia 
nyakán van a hitelező. Az volna tehát az 
alázatos instáncia, hogy a fenséges ur a 
tanszerek és a padok árát, négyszáz koro
nát volna kegyes adományozni. Majd aztán 
akadnak még jó emberek, s majd csak 
összegyűl az első részlet, meg a kamat.

A levélre hamarosan megjött a válasz. 
József főherceg nemcsak á padok árát 
vállalta el, hanem az egész iskola építési 
költségét s kétezer koronánként le is fizette 
azt. íme, egy főherceg, aki magyar iskolát 
és református iskolát építtet.

Másfél év után jelentkezett. Egy Ha- 
gara Károly nevű katonánktól 1916. május 
22-iki keltezéssel levelet kapott az édes
anyja az oroszországi Krasznojarszkból. 
Hagara Károlyról 1914 október 20-ika, 
tehát teljes másfél éven át nem hallottak 
hirt a hozzátartozók.

Ismét meglátogatják a fogolytáboro
kat. A vöröskeresztes kiküldötteknek kü
lönböző fogolytáborok meglátogatásáról 
folyt tárgyalások azzal az eredménnyel 
jártak, hogy a legközelebbi jövőben uj 
bizottságokat küldenek ki. Junius végén, 
vagy julius elején húsz dán megbízott 
utazik az oroszországi, németországi, 
ausztriai és magyarországi fogolytáborokba 
az illető országok vöröskeresztes hölgyeinek 
kíséretében.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház rövid ülést tartott, me

lyen a bizottságok beterjesztették jelenté
seiket. Tisza István gróf miniszterelnök 
pedig a háborús helyzetről nyilatkozott. A 
miniszterelnök újból megnyugtatta a kép
viselőházat a harctéri helyzetre vonatkozó
lag. A Ház julius negyedikén folytatta ülé
sét, melyen a köztisztviselők háborús se
gítéséről és a hadinyereségadóról szóló ja
vaslatok tárgyalását kezdte meg.

A n a g y v i l á g b ó l .
Egy bajor királyi herceg megsebe

sült. Henrik bajor herceg a harctéren meg
sebesült. A herceg a fején szenvedett sé
rülést és balkeze is meg van sebezve, de 
állapota nem ad okot aggodalomra.

Huszonötezer női vasutas van Fran
ciaországban. Francia hivatalos kimutás 
szerint jelenleg 25.000 női alkalmazottja 
van a franciaországi vasutaknak. Közülök 
mintegy száz állomásfőnök kis vidéki állo
másokon. A francia vasutak igazgatóságai 
mind nagyon meg vannak elégedve a női 
vasutasok szolgálataival.

A francia veszteség Verdunnél. Svájci 
lapokban közlemény látott napvilágot, amely 
szerint egy diplomáciai társaságban nagy- 
állásu francia tiszt a verduni veszteségről 
kijelentette, hogy a franciák Verdun mel
lett eddig 400000 embert vesztettek.

Az Argauer Volksblatt, a mely rendesen 
németbarát hangon ir, szintén átveszi a hirt 
és megjegyzi, hogy ez nem meglepetés, mi
után a francia sajtóban a skagerraki ten
geri csata alkalmával az angol vesztesé
gekről szóló jelentésekben megírták, hogy 
a franciák Verdunnél naponta 5000 embert 
vesztenek.

Kítchener utolsó jóslata. Kitchener 
néhány nappal halála előtt azt mondta, 
hogy a háború tartamáról, most más fölfo
gása van, mint előzőén. Ő eredetileg arra 
számított, hogy a háború három évig fog 
tartani, de most már azt gondolja, hogy 
ez a föltevés túlzott s azt hiszi, hogy a 
háború vége hamarább elkövetkezik.

A szeszfogyasztás tilalma Norvégiá
ban. Az államtanács elé törvényjavaslatot 
terjesztettek, amely szerint katonai szemé
lyek szolgálatuk közben és hat órával 
szolgálatuk megkezdése előtt mindennemű 
alkohol élvezetétől tartózkodni kötelesek. 
Ugyancsak tartózkodniok kell a szeszes
italok élvezetétől személyszállító vasutak 
alkalmazottainak, villamos- és automobil
vezetőknek. A törvényjavaslatot valószínűen 
kiterjesztik a személyszállitóhajók tisztjeire 
és matrózaira is. A törvény megszegését 
pénz- és fogházbüntetéssel sújtják.

Az oroszok uj gránátjai. Állítólag az 
oroszok ujfajtáju gránáttal próbálkoznak, 
amelyet máris hihetetlen mennyiségben 
használnak és amelynek rendkívüli a ha
tása. Azt hiszik, hogy az ellenséges védelmi 
vonalaknak gyors elpusztítása ezeknek az 
uj gránátoknak a dicsősége. A legutolsó 
tizenkét hónap alatt ugyanis az összes 
orosz egyetemeken és Oroszország összes 
kémiai laboratóriumában megfeszített erő
vel dolgoztak azon, hogy az eddig használa
tos gránátok hatását fokozzák. Úgy látszik, 
hogy ez most sikerült.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a.legfőbb kincs 
Tanyát a sátán ütö tt ott,
De is ten  nem lel hajlékot.

julius 9. vasárnap, I. Péter 5, 5—11.
„ 10. hétfő, Ján. 13, 1—15.
„ 11. kedd, Luk. 18, 9 -1 4 .
„ 12. szerda, Zsolt 62.
„ 13. csütörtök, Ezsajás 30, 15—21.
„ 14. péntek, Jakak 4, 6—10.

15. szombat, Máthé 23, 1—12.

A H a ra n g szó  p erse ly e .
A HARANQSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 311 kor. 58 fill.

Stanek Gusztáv ev. táb. leik. a harctér
ről 20 K, Deutsch Hermán a harctérről 4 
K, Viíálisz Károlyné Szombathely, Büki 
József Beled 2-40—2-40 K, Németh István 
(alsó) Lébény, Milley.János Lébény, Takács 
Gáborné Tárnokréti, Doktor Zsigmondné 
Tárnokréti 2—2 K, Dávid Károly ügyvéd 
Németujvár, Kövesy Lajos Lövő, Nagy 
János Beled, Bajusz András Kassa, Szentes 
István Révfőlöp 1 40—1-40 K, Polgár La- 
josné Zalagalsa, Németh János áll. elöljáró 
Vaszar, Kovács Márton (tagi) Lébény, 
Szabó Márton Lébény 1 — 1 K, Szekeres 
Sándor ev. theológus Edve, Kovács István 
Gyarmat, Mesterházy Sándor e. é. ö. Sop- 
ronkeresztur, ifj. Somogyi János Ászár, 
Szkok Andor Lipárt, Németh józsefné 
Lajosmivepuszta, Nagy István kertész Rá- 
bakövesd 40—40 f.

Összesen: 362'18 K.

Vak katonák részére befolyt: Özv. 
Káldy Mihályné Répczelak 10 K, özv. Mé
száros Sándorné sz Szabó Erzsébet Ta- 
liándörögd 6 K, Horváth Pál ácsmester 
Felpécz, Takács Sándorné Tárnokréti 5—5 
K, Dómján Ferenc Sármellék 4 40 K, Tóth 
Péter Tényőfalu 4 K, Németh János áll. 
elöljáró Vaszar, Lázár György Kistengelicz, 
Seregi Jánosné Sajtoskál 1—1 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Nagy István kertész Rábakövesd, Seregi 
Jánosné Sajtoskál 1 — 1 K, Kovács Sándor 
Sobor, ifj. Dóka Istvánná 40—40 f.

Hadi árváknak: Finta Ida Csönge 5 
K, Bognár Zsófi Csönge 4 K, Németh Já
nos áll. elöljáró Vaszar 1 K, Hamray 
István Kelebia 40 f.

' Hadifoglyoknak: Sokorai G.-né Tár
nokréti 5 K, Szabó Zsófi Tárnokréti 2 K, 
Nagy Vendelné Cakóháza 1 K.

A jó kedvű adakozót szereti az Isten !

Hadiárvát keresnek.
Zagora Gábor evang. vallásit csiz

madiamester örökbe fogadna egész
séges, teljesen árva, 8—12 év közötti 
evangélikus fiút és leányt. Cime: 
Rákosszentmihály (Pestmegye) József 
utca 35.

Jakab Sándor evang. vallásu oki. 
ácsmester felnevelésre magához fo
gadna egy 8 — 10 éves fiú hadiárvát, 
őt gondosan nevelné, iparában kiké
pezné. Ajánlkozás az ő nevére, Be
led, Sopron-megye, intézendő. i—2

Szepesséqi német leány gyermekek 
mellé ajánlkozik. Bővebbet érdeklő
dőknek a gölniczbányai ev. lelkész.

2—2.
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdoii.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  42  szám ra közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér? csopo rto s küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és minden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: M a d á r  M á ty á s :  A z  örökélet vize. (Vers.) — B iró  L á s z ló :  Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. — A féllábuak, 
íélkaruak világából. — Kapi Bála : A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — Czípott’Oéza: Időséért! kérőének. -  Lábaink szövetnek'1,
— ifj. S zm o d ic s  I l lé s :  Pünkösd reggelén a fronton. — Tábori posta. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — Persely.

Mz örökélet vize.
Jel. 22; 1. És megmu

tató nékem az örökélet 
vizének tiszta folyóvizét, 
mely világos vala, mint a 
kristály, mely kijő vala az 
Istennek és a Báránynak 
székitől.

M i n t  a  s z a r v a s  h ú s  f o r r á s r a  
I s t e n ,  h o z z á d  v á g y  s z i v e m .  

V á g y a i m n a k  s z á r n y a l á s a  
É g  f e l é  e m e l  i n n e n .

Pz ö r ö k l é t  s z é p  h o n á b a  
A z  é l e t n e k  f o r r á s á r a ,
H o l  a  l e l k e k  p á s z t o r a  
N y á j á t  ő r i z n i  f o g j a .

M i n t e g y  á l o m b a  r i n g a t v a  
N é z e d  l e l k e m  a  v i z e t  

M e l y  l o m b o k t ó l  k ö r ü l f o g v a ,
A  l i g e t e n  á t s i e t .

P k e g y e l e m  k r i s t á l y  c s e p p j é t ,  
M e l y  l e m o s s a  a  b ű n  s z e n n y é t ,  
M e l y  J é z u s b ó l  f a k a d v a ,
Pz é d e n t  k ö r ü l f o l y j a .

Pz é g i  k é j ,  a m i  s e j t v e  
N é h a  l e l k e m  á t j á r t a  

S  m i n t  a  b o l d o g s á g  e g y  c s e p p j e  
H u l l t  s z i v e m  f á j d a l m á r a ;

j N a g y  b ő s é g g e l  c s ö r g e d e z v e ,
F o l y  o t t  k ö r ü l  m i n d ö r ö k r e  
S  a m e r r e  a  s z e m  t e k i n t  
B o l d o g s á g  h u l l á m a  r i n g .

É l t e m  b a j o s  ó r á i b a n  
M i s z i v e m  a g g a s z t o t t a  

P  s z e n t  f o l y ó  h u l l á m i b a n  
E l m e r ü l  a  h a b o k b a .

E l n é m u l  a  b ú s  s ó h a j t á s  
M e g s z ü n  m i n d e n  k ö n n y h u l l a t á s  
F e l e d é s  s z e m f e d ő j e  
B o r u l  a  s z e n v e d é s r e .

j S z e g é n y  s z i v e m ,  m i k é n t  f o g o d  
É r e z n i  a k k o r  m a g a d ,

H a  f ö l d i  s z e n n y b ő l  m e g m o s o d  
E l b á d g y a d t  t a g j a i d a t ;

S  a  k e g y e l e m  t e n g e r é b e  
E l m e r ü l s z ,  ü d v ö t  r e m é l v e .
R é g i e k  r o m j a  f e l e t t  
K e l t  a z  ü r  új é l e t e t .

B á g y a d t  s z e m e m ,  m i n t  f é n y l e s z  m a j d  
T i s z t a  f é n y b e n  b o l d o g a n ,

H a  m e g f ü r d v e ,  m i n d e n  b ú t  b a j t  
L e t é s z e s z  a  h a b o k b a n  ! 

j S i l y á n a k  s z e n t  v i z é t ő l
U j n a p  m o s o l o g  r á d  a z  é g r ő l  
S z e b b e n ,  t i s z t á b b a n  l á t o d  
Pz ö r ö k  b o l d o g s á g o t .

M i n t  N a á m á n , *  ó h a j t a n é k  
M e g f ü r ö d n i  h é t  í z b e n ,

H o g y  m e g o l t s a m  k í n o m  t ü z é t  
P h ű s í t ő  , s z e n t  v í z b e n .

M i g  m i n d e n  s a l a k t ó l  m e n t e n ,  
M e g g y ó g y u l t a n ,  e m e l t  f e j j e l ,  
A n g y a l i  t i s z t a s á g b a n  
H a g y h a t n á m  e l  J o r d á n o m .

M i n t  a  s a s ,  f ü r d ő b ő l  s z á l l v a  
V í g a n  r á z z a  t o l l á i t ,

S  a  r a g y o g ó  n a p s u g á r b a ’
T ü n d ö k l ő  g y é m á n t o t  h i n t :

T e  i s  l e l k e m  ú j u l t  s z á r n n y a l ,  
S z e n t  ö r ö m m e l ,  t i s z t á b b  v á g g y a l  
E m e l k e d s z  a  m a g a s b a ,
S z e b b ,  s  b o l d o g a b b  t á j a k r a .

V á r l a k ,  v á r l a k  é n  I s t e n e m  
Pz ö r ö k ö t  s z o m j a z o m .

S z e n t  b é k é r e  s e g é l j  e n g e m  
D ú l ó ,  v é r e s  h a r c o k o n .

B á n t  a z  é l e t  s z e n v e d é s e ,
B á n t  ö r ö m e ,  d i c s ő s é g e .
C l t á n a d  s ó h a j t  l e l k e m ,
U r a m ,  m i k o r  h i v s z  e n g e m .

Gerok K. után ;
MADAR mAtyAs .
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Az aratni való sok, 
de a munkás kevés.

Irta: Bíró László.
„Ezek után pedig rendele 

az Úr más hetven tanítványo
kat is. és elküldé azokat ket
tőnként az ő orcája előtt, min
den városba és helyre, ahová 
ő menendő vala. Mondja azért 
nékiek: Az aratásra való ga
bona jóllehet sok, de a mun
kások kevesen vannak: kérjé
tek azért az aratásnak Urát, 
hogy bocsássa ki az aratókat 
az ő gabonájába. “ Luk. 10.1.2.

Ameddig csak a szemünk ellát, a 
végtelen alföldi rónákon, a szelíd 
halmokon, az erdőkoszoruzta vadre
gényes hegyek alján, mindenütt mo
solygós búzatáblák tekintenek a magas 
ég felé, ahol a halványkékszinü bol
tozaton könnyű rajokban úsznak a 
bárányfelhők. Csodaszép, soha nem 
hallott meséket suttognak nekünk a 
gazdag kalászok. Azt suttogják: ne 
féljetek, amiért olyan szépen gondun
kat viseltétek, mi is hálásak leszünk 
majd néktek. A sok fáradságos mun
káért mi is bőven pótolunk majd 
benneteket a gazdag termésben. Adunk 
majd tinéktek bőven kenyeret, hogy 
ne érezzétek többé szükséget, ne 
lássatok több ínséges napokat, hiszen 
elég sokáig szűkölködtetek már. így 
mesélnek minékünk az aranyosfejü 
kalászok, igy bátorítanak bennünket.

És mi, akiknek arcán máskor ezek
ben a napokban vidám öröm ragyo
gott, most mégis sirva, könnyezve 
tekintünk az ég felé. Sóhaj, bánatos 
lemondás száll a lelkűnkből a gazdag 
vetés láttára, mert arra gondolunk, 
hogy vájjon lesz-e elég munkás, aki 
az aratni való gabonát letakaritsa. 
Vájjon elég lesz-e az a kevés mun
káskéz, amivel még rendelkezünk a 
nagy aratásra. Nincs elég önbizalmunk 
a nagy munka elvégzésére, mert az 
erős karok, kiknek kaszája előtt 
máskor zizegve hullott a kalász, most 
távol vannak. Távol a véres csata
mezőkön, ahol most a halál tartja 
gazdag aratását Ott van az erős fiú, 
a kenyérkereső édesapa, a jóbarát, 
a rokon, mindenki, akit szerettünk, 
akik úgy odanőttek a sziveinkhez, 
itthon már csak az öregek és a 
gyengekaru asszonyok vannak. Ezért 
könnyezik a mi szemünk a gazdag 
kalászok láttára. Ezért szakad sóhaj 
a keblünkből a nagy aratás előtt. 
Ezért látjuk mi most a gazdag ter
mésben reményeinknek megsemmisü
lését. Ezért hull a tarlókra most több 
keserű könny, mint máskor boldog
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verejték, ezért hallatszik most a föl- 
- deken vidám dalok helyett szomorú, 

bánatos panaszszó. Óh, ma igazán 
reánk illenek a nagy prófétának 
Ezsaiásnak a szavai: „siratom az én 
sírásomban Jaázert és Sibma szőlő
tőkéit: megnedvesitelek tégedet Hesbon 
és Elealé az én könnyhullatásommal: 
mert a te nyári gyümölcsöd és ara
tásod felöl való vig éneklésed elma
radt. “

Pedig szabad e elcsüggednünk, sza- 
bad-e csak egy pillanatig is kétsé- 
geskednünk. Szabad-e a könnyeknek 
szemeinkből aláhullaniok ? Ugy-e, 
hogy nem! És bár ezt mindnyájan 
érezzük, mindnyájan tudjuk, ahhoz 
nincs elég lelki erőnk, hogy magunk 
előtt őszintén be is valljuk. A nagy 
megpróbáltatások idején nincs miné
künk elég önbizalmunk. Pedig a 
csüggedés a porba ránt, az önbizalom 
az, ami felemel.

Óh tekintsünk csak arra a hetven 
tanítványra, akiket az Idvezitő Krisz
tus küldött ki a tizenkettőn kivül a 
nagy világba, hogy aki hiszen a Krisz
tusban, azok közül csak egy is el ne 
vészén, hanem örökéletet vegyen. Ők 
is aratásra küldettek ki, csakhogy ők 
aokkal nehezebb aratásra mint mi. 
Mi itthon békésen dolgozhatunk, sen
kitől nem bántva, senkitől nem há- 
borittatva, annak a hetven tanítvány
nak pedig olyan volt a sorsa, mintha 
bárányokat küldöttek volna a dühös 
farkasok közé. Ők is aratásra kül
dettek ki, egy egész ellenséges világ 
learatására, az volt a feladatuk, hogy 
az igazság ismerete nélkül tévelygő 
embereket megnyerjék az Isten or
szága számára. S milyen kevesen 
voltak ehhez a nagy munkához. Csak 
hetvenen. Istenem, hetven ember! 
Ugy-e milyen kicsiny csapat ez és 
milyen nagy volt a reájuk várakozó 
munka és ők mégsem csüggedtek, nem 
lankadtak egy pillanatig sem, hanem 
inkább kérték az aratásnak urát, hogy 
küldjön nékik munkásokat segítségül. 
És meg is oldották a rájuk bízott 
feladatot becsülettel.

Mosolygós volt az arcuk, öröm csil
logott a szemeikben, amikor hozzá
fogtak nagy és nehéz munkájukhoz. 
Az önbizalom megacélozta akarat
erejüket. És munkájuk után hullottak 
a rendek. Az aratók is egyre szapo
rodtak és ma már millió meg millió 
ember dolgozik annak számára, aki 
meg nem csufoltatik, mert az Ur kül
dött nékik munkásokat.

Virág büszkélkedett a kalapjuk mel
lett, nóta hangzott az ajkaikon a mi 
fiainknak és testvéreinknek is, akik

elindultak két esztendővel ezelőtt az 
ellenséges világ learatására. Kevesen 
voltak ők is, kicsiny volt az ő sere
gük is, akárcsak a tanítványoké. Az 
aratásra váró gabona sok volt, de a 
munkás kevés. És ők mégis elindultak. 
Elindultak, azzal a lélekkel, azzal az erős 
elhatározással, törhetetlen önbizalom
mal, amely a cstiggedést, a lemondást 
nem ismeri. És lám, milyen szépen 
halad az ő munkájuk Mi, akik itthon 
azt hittük, hogy velük együtt minket 
is elnyel a fenyegető áradat, két hosz- 
szu és véres esztendő múltán öröm
mel látjuk, hogy még ma is állják a 
helyüket, még ma is diadalmasan 
haladunk előre.

Hát csak mi csüggednénk, csak mi 
lankadnánk a munka előtt, csak a 
mi önbizalmunk hullana szárnyasze- 
getten a mélységbe ? Óh hiszen ez 
örökre megbélyegezne bennünket. 
Örökre a szégyen pírját kellene ar
cunkon hordozni, ha ez csakugyan 
igy lenne. Az aratni való gabona sok, 
de a munkás kevés. Azért nekünk 
mégsem szabad elcsüggednünk. Bíz
zunk az Istenben, az egeknek erős 
Urában, mert ha benne bízunk meg 
nem szégyenülünk soha, hanem azt 
cselekszi velünk, hogy erőnk megújul, 
szárnyra kelünk, mint a saskeselyük, 
futunk és nem lankadunk meg, já 
runk és nem fáradunk el. Pál apostol 
irja a korintusiaknak: ám kétséges- 
kedJetek, de kétségbe ne essetek! Ez 
az intés lebegjen a mi szemünk előtt 
is a nagy munka idején ! Ne legyen 
senki közöttünk, akit marjon és éges
sen a vád, midőn majd a hősök a 
nagy küzdelmek és nagy diadalmak 
után hazatérnek, hogy ő itthon nem 
tette meg kötelességét.

Ha sok az aratni való és kevés a 
munkás, kérjük az egek Urát, hogy 
acélozza meg a mi karjainkat és hogy 
küldjön nékünk munkásokat az ara
táshoz !

Í9Í6. juiius Í6.

A féllábuak, fé k a ru a k  világából.
Egy szép, megható cikket olvastunk 

a féllábuak és félkaruak szomorú vi
lágáról. Mindenkit érdekelnek a cikk 
adatai, mindenkit, kinek keble érző 
szivet rejt. Mindenkit, ki aggódva te
kint maga elé s csöndesen nézi azt 
az utat, melyen majd egykor haza
érkeznek a távolból jövők. A lelkek 
mélyén csöndesen hangzik a kérdés: 
két lábbal mentek el, kettővel jönnek-e 
vissza ? Két karral öleltek át, mikor 
mentek, vájjon kettőt tárnak-e elénk, 
mikor visszatérnek ? De bizony sokak
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ajkán ott volt a kiáltás: »Inkább ma
radjanak ott, csak »ugy« ne térjenek 
vissza.« A nagy riadalomban az első 
bátor szót a magyar orvosok mon
dották ki. Mindjárt a háború elején 
hivatásuk magaslatára emelkedtek. 
»Orvosok vagyunk és nem mészáro
sok«, hallatszott szavak, »gyógyítani 
fogunk és nem operálni«. És ezt a 
gyönyörű jelszót még akkor is igye
keztek érvényre juttatni, a mikor már 
a lehetetlent kellett megpróbálni. A 
kinek csonka lába maradt, mestersége
set adtak helyébe, a félkarú ember szo
morú látványa se keserithet el senkit. 
Nemcsak a szépérzék kielégítésére 
gondoltak, de alkalmas szerkezetekkel 
az előbbi minden tökéletes folytatását 
is lehetővé tették. Az orvosok nem 
pihentek és a megfeszített munkának 
nem is maradt el a kívánt hatása. 
Művégtagok szerkesztésében oly töké
letességre vittük, hogy mindenki hoz
zánk zarándokol tanulni. A nagy né
met szövetséges bámulva szemléli 
fáradozásunkat és nemcsak tapsol, 
hanem igaz elismerése jeléül nyom
dokainkba lép. A mi példánk után 
szervezkednek egész Németországban.

Már hétezer müláb kopog az or
szágban, már hétezer nyomorék kapta 
vissza egészségét, hétezer erős mun
kása van az ország boldogulásának. 
A mi viszonyaink között ezt a szinte 
hihetetlen eredményt csak ugy lehetett 
elérni, hogy az egész társadalom 
összefogott.

Ma már száznyolcvan munkás dol
gozik, minden héten százhatvan mü
láb lesz készen és a fejlődésnek sem
mi se áll útjában. Ilyen nagy üzem
nek már kiegészítő szervekre van 
szüksége. A Timót-utcai hadikórházat 
kapták meg a rokkantak. Mielőtt a 
mülábat fölvennék, itt van az orvosi 
előkezelés, idejönnek vissza a szer
kezettel, itt tanulnak meg járni, a 
mülábat ugy használják, hogy sok 
egészséges ember megirigyelhetné.

A Timót-utcában van a rokkantak 
birodalma. Néha ugyan látunk ép 
embereket fel és alá sétálni, de a 
a látszat csal. Ezek a legények már 
mülábbal járkálnak, de a gyakorlat
lan szem nem veszi észre a különbséget.

Mindjárt a kapu alatt van az iroda. 
Az orvosok megvizsgálják, apróra

megtudakolják, hogy mi a baja és 
eszerint különböző kórházakba oszt
ják be. A katonák legnagyobb része 
sokáig betegeskedett, hónapokig 
nyomta az ágyat, ereje elveszett, elő
ször ezt kell visszaadni. A csonka 
testrész megerősítésére esik a fősuly, 
mert a megfelelő eredmény elérésére 
erre van a legnagyobb szükség. Ha 
a seb nem gyógyul be, mesterséges 
napfény hatásának vetik alá. Két ha
talmas gömb alakú szerkezet van föl
szerelve a teremben. Körülötte a ka
tonák hevernek, csonka végtagukat 
még csak alig futotta be a gyönge 
varr, a hús itt-ott erősen vörösödik. 
Megindítják a szerkezetet, fekete szem
üveget kapnak, hogy a fény ne vakít
son. Lila sugár ömlik a beteg sebre 
és szinte szemmel látható a javulás. 
A fal mellett a padokon katonák vár
nak, mindegyikre rákerül a sor.

A tornateremben is nagy munka 
folyik. Négyes sorjában katonai rend
ben állnak a rokkantak, csak az egyik ül 
az ágyon, mert a lába még nem bírja 
a teste súlyát. Fölhangzik a vezény
szó :

— Mindkét kéz a magasba! Egy, 
kettő . .

Sok kar fölemelkedik. Egy-egy ép 
kéz mellett egy-egy csonka. De a le
metszett rész szabályszerűen simul a 
többihez. Szomorú látnivaló hatásától 
lehetetlen szabadulni. A fal mellett 
hosszában csupa segédeszköz. Egy 
tartályban apró golyók. Az emberi 
láb csonka részét közbeteszik és a 
csiszolt üvegdarabkák súrlódása erő
siti, megkeményiti a láb felső bőrét. 
A lábfej mozgatására több készüléket 
is találunk. Á láb fejet egy mintába 
kell beilleszteni, a minta végén vas
korong és e nehezékkel együtt moz
gatja a nyomorék, mig az izmok meg
erősödnek. Hátul a lábszék mellett 
félkör alakra formált zsámoly. Rááll 
a beteg, megtámasztja magát és hin- 
tázza lábafejét. Mind a legegyszerűbb 
szerkezet és mégis bámulatos.

A csonka karnak és megmerevedett 
kéznek több erőt és ügyességet kell 
kifejteni, mint a lábnak és ezért több 
segédeszközt találunk erre a célra. 
A falra rugószerkezeteket erősítettek, 
a mely korongban végződik. A csonka 
részt nekifesziti a rokkant és a sok

gyakorlat közben az elsorvadt test
részbe lassanként visszatér az erő. 
Súlyzók, kötelek segítségével az ujjak 
erősítését forszírozzák. A tornatermek 
rendes szerszámai egészítik még ki a 
helyiséget.

Mikor a csonka rész már megerő
södött, a mikor már gondolni lehet 
arra, hogy a művégtagok alkalmazása 
semmi nehézségbe nem ütközik, akkor 
az orvosok hozzálátnak a csonka ré
szek gipszbe öntéséhez, majd esze
rint elkészül a művégtag.

A csonkított katonák, a kik nehe
zebb munkára szorulnak, két művég
tagot kapnak. A munkavégtag egész 
egyszerit, négy acélsínből áll, a me
lyek alul egy acéltalpban végződnek. 
A végleges műtag már a lábrészen 
cipőt visel és látszatra semmiben se 
különbözik az ép lábtól.

Az a cikk, melyből adatainkat me
rítjük, meghatóan mondja el a mű
végtagok felpróbálásnak jelenetét.

A mülábak átadására kerül a sor, 
a rokkant katonák az előcsarnokban 
gyülekeznek. Szép sorjába ülnek, tü
relmesen várnak, a mig rájuk kerül 
a sor. Mindegyik arcán az izgalom, 
de szemük nézésének határozottsága 
elárulja, hogy bizalommal vannak 
tele. Föladják a gépeket. Megpróbál
nak ráá lni, egy két lépést bizonytala
nul tipegnek, de aztán elhajítják a 
mankót és boldogan járják körül a 
termet. Egyik-másikból kitör a jókedv, 
kurjant egy nagyot, de a fegyelem 
erősebb benne, mint az öröm, elhall
gat, csak az arca sugárzik.

Egy elevenarcu legény odamegy 
az orvos elé, összeüti a bokáját, a 
fafej nagyot koppan:

— Alázatos kérésem volna — 
mondja tisztességtudóan. — Haza 
szeretnék menni aratásra, tessék sza
badságot adni. . .

Az orvos jóakaratuan figyelmezteti:
— Nem lehet, fiam, hat hétig még 

gyakorolni kell a járást a kórházban ...
A legény nem szpl egy szót sem. 

Neki indul a teremnek, körüljárja majd 
szaladni kezd. A mankóját a kezébe 
kapja, mintha szuronyos puska lenne 
és rohamra készülődnek. Az orvos ej- 
kacagja magát.

— Tetszik látni, hogy én már tu
dok járni! — mondja diadalmas arc-

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.) 86

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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cal. — Tessék elengedni, hiszen visz- 
szajövök, csak learatok otthon. .

Négy heti szabadságlevéllel lépett 
ki a kapun. . .

A féllábuak ugyancsak hamar meg
tanulnak járni. Az igaz, hogy min
denképpen gyakorolják a láb hasz
nálatát. Először a földön sétálnak, 
majd a futásra tanítják őket. Az ud
var egy részét felszántották, a föld
mi vesek itt gyakorolják magukat. Még 
gödröt is ástak, de ez az akadály 
is csak egy-két napig létezik. Később 
már rézsútos irányban kifeszitett pal
lón megy a magasba és lépcsőkön 
rohan le.

De nemcsak játékkal szórakoznak. 
Hátul vannak a konyhakertek. A 
földmivesek reggeltől estig dolgoznak 
és a kék égen mosolygó nap barnára 
csókolja arcukat.

íme, ilyen az a világ, melyben a 
féllábuak, félkaruak előkészülnek az 
uj életre, az uj küzdésre. Ne keserít
sen hát senkit a nyomorékság gon
dolata, inkább mindenki gondoljon 
hálával arra a jó Istenre, ki a szomo
rúság eloszlatására bölcsességet és 
szeretetet adott az embernek.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Hetedik fejezet.
Annuska és Lonci kisasszony.

Folyt. 18.

A virágokkal diszitett teremben 
egymás hátán tolong a közönség. 
Frakkos rendezők fogadják az érke
zőket s kedves mosolygással vezetik 
őket a piros huzatu pamlagokhoz. 
Kezdetben nagyszerűen érzi magát 
Sárosy László. Az utóbbi időben 
hiába ment mindennap Qrünhutékhoz, 
nem tudott olyan sokat egyedül lenni 
a leánnyal, mint szerette volna. Ren
desen Grünhutné is letelepedett az 
asztalhoz. Valami nagy kézimunkán 
dolgoztak, egyik végét a leány fogta, 
másikon az asszony öltögetett. Min
dennap kedvetlenül ment haza. Hiába! 
ez a beszélgetés már nem elégítette ki.

Hát mit akarsz tulajdonképpen ? . . .  
Kérdezte néha magától. Hát egészen 
bele akarsz gabalyodni abba a szép 
leányba ? Azután mit akarsz elérni ? 
Feleségül kéred, kinevetteted s kiko- 
saraztatod magadat? És ha igent 
mondana, bár erre igazán nem igen 
lehetne számítani, mit tennél akkor 
az édesanyáddal?... Az anyáddal?...

Most mikor a tánctermen végig 
vezeti a szép leányt s érzi, hogyan 
simul gyöngéden hozzá nem gondol

semmire se, hanem magához szorítja 
karját s boldogan, önfeledten beszél
get vele. Apró semmiségek, fiatalos 
álmodozások, melyeknek csak hang
juk van, de nincs betűjük. Csak ép
pen akkor, csak éppen ott van értel
mük, mihelyt máskor, másnak mon
dod, mihelyt három vagy négy előtt 
mondod, kacagtató komédia lesz be
lőle, mely nevetésre kényszerít min
denkit, kinek csak teste, lelke van 
jelen, nem pedig az érző, bolondosán 
dobogó fiatal szive is. Ahogy végig
sétálják a nagy termet, Sárosy László 
úgy érzi, most indul el a boldogság 
utján.

Lonci minden bevezetés nélkül 
megszólal:

— És erről mondja édesapa, hogy 
hiábavalóság.

Egy pillanatra megáll, úgy néz a 
leányra, de akkor se érti.

— Micsoda hiábavalóság ?. . .
— Hát a táncolás, a mulatozás. 

Pedig ez csak nem hiábavalóság ? . .
— Nem, nem ! Inkább gyönyörű va

lami ! Pláne magának, Lonci kisasz- 
szony, mikor mindenki magát csodálja.

Lebigyeszti az ajkát s szemében a 
kielégitetlfen hiúság tüze vet lángot.

— Engem ? . . Na most ugyan 
megjárta, maga javíthatatlan udvari- 
askodó. Hát mondja meg: kicsoda 
csodál engem ?. . . Kicsoda hódol 
előttem ? Hiszen még csak rám se 
néznek az emberek !. . .

Igaz is volt. Qrünhuték meglehe
tősen magukra maradtak, úgy látszik, 
nem volt ismerősük a nagy társaság
ban. Később azután egy kettőre 
megváltozott a helyzet. Néhány fiatal 
ember bemutattatta magát a szép 
leánynak s attól fogva alig maradt 
egy szabad pillanata. Egyik a másik 
után jött s vacsora közben egész 
tábor csoportosult körülötte. A siker 
szemmel láthatóan jól esett a leány
nak. Szeme csillogott a boldogságtól, 
arca kipirult, igazán olyan volt, mint 
valami ünnepelt királynő hódoló 
alattvalói között.

Csak Sárosy László csöndesedett 
el. Eleinte még jókedvűen részt vett 
a társalgásban, de azután mind job
ban elhallgatott. Lonci annál jobban 
érezte magát. Nem is takarékoskodott 
sem a szóval, sem a meleg, biztató 
pillantással. Mit csináljon, mentegette 
magában Sárosy László, csak nem 
fordíthat hátat az udvarlóinak? Hi
szen azért jött ide, hogy mulasson ? 
Majd megint jóra fordul minden! Na 
most, most már hárman elmentek, 
csak az a csúf, ripacsos ügyvéd boj
tár lebzsel még mellette, a szemével

is majd felfalja. De ezt már kiböjtöli. 
Néha-néha beleszól ő is a beszélge
tésbe, de mintha nem is hallanák. 
Azután utazásról, színházról, isme
retlen darabokról szaval a kopaszodó, 
borotvált arcú fiatal ember s Sárosy 
László kényelmetlenül érzi, hogy egé
szen feleslegessé vált.

— Tudja, Loncika, mondja a fia
tal ember, mikor Párisban jártam, 
egyik este a nagy operában. . .

Nem hallgatja tovább. Szép lassan 
feláll s elindul az asztaltól. Fáradtan 
húzza egyik lábát a másik után, ta
lán azt várja, hogy utána szólnak, 
megállítják, megkérdezik, hova megy, 
de azok tovább beszélgetnek. Az aj
tóig is elhallja:

Hát Londonban milyen furcsa 
kalandom volt. . .

Kilép a másik terembe. Ráparan
csol az arcára s mosolyt erőltet a 
szemeibe. Az egyik sarok asztalnál 
poharazgató ismerősöket talál, leül 
közéjük egy pillanatra. Valami régi 
vadász históriát mesél az egyik, azt 
hallgatják élénk közbeszólások mel
lett. Egyszerre ráfigyel, mit beszélnek 
a mellettük'levő asztalnál. Két férfi 
váltogatja csöndes, közömbös hangon 
a szót.

— Hát a Taródi még mindig azt 
a szép kis lányt ő rz i? ...

—- Azt, azt. Nem tágít mellőle.
— Ki az a kis lány tulajdonképpen ?
— A Orünhut lánya.
— És ki az a Grünhut?
— Földbirtokos, kereskedő, bankár, 

téglagyáros, háztulajdonos nagyban.
— Elég, elég! Vagy talán még va

lami ez a kiváltságos apa?
— Óh igen, még sok hivatala van. 

Például ő a vármegye legnagyobb 
uzsorása. A lánya nyakán csillogó 
aranyékszert biztosan szinte a kiuzso- 
rázott nép ládájából lopta ki. . .

Hátrább hajtotta fejét. Szemeit ér
deklődéssel meresztette a vadász ka
land mesélőjére, néha bele is szólt 
egy-egy csodálkozó szót, egyébként 
azonban minden figyelmével a háta 
mögötti beszédet hallgatta. De csak 
hangfoszlányokat hallott.

— ...zsebében van m ind... leke- 
nyerezi azt is ..  . attól kitelik. . .  ra
vasz róka. ..

De azt se tudta, vájjon kiről be
szélnek tulajdonképpen ?

Egy óra múlva benézett a másik 
terembe, ahol Lonci még mindig nagy 
érdeklődéssel hallgatta udvarlóját.

— Búcsúzni jöttem, mondja moso
lyogva, könnyedén meghajtva magát, 
— jó éjszakát, azaz jó reggelt kívá
nok !. . .
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A leány csodálkozva húzza fel 
szemöldökét.

— Hát már m egy?... Nem vár 
meg minket?

— Köszönöm, mennem kell. Kü
lönben kegyetek, Lonci kisasszony, 
úgy is csak déltájban indulnak, ha 
már kialudták magukat, nekem pe- 
d ig ...

Elfintorítja az orrát, s kicsinylőleg 
int kezeivel.

— Ah, azok a gyerekek!. . .
A kopaszodó doktor szótlanul nézi 

a szép szál fiatalembert, azután, hogy 
boszut álljon, a miért megzavarta, 
csufondárosan veti oda:

— Ugyan, édes barátom, mi az a 
tanítás, pláne itt a rossz szagu, buta 
oláh gyerekek közt. . .

Megrándul a keze s piros hullám 
önti el homlokát, de azért mosolyogva 
feleli:

— Ugyanaz, mint önöknél a vég
tárgyalás, doktor u r ! . . .

Emelt fejjel megy ki az ajtón. Még 
hallja, amint a doktor hangosan kér
dezi :

— Mi a neve ? ..
Azután halkan, elfojtottan nevetnek.
Fogai összecsikordulnak, szemei 

szikrát vetnek, ökölbe szorított kezén 
tenyérbe vágódnak ujjának körmei. 
Néhány pillanatra megáll a lépcső 
tetején, azután dacosan megrázza fe
jét s belép a hajnalba derengő, lassan 
Világosodó éjszakába. Folytatjuk.

Időszerű kérdések.
Irta: Czipott Géza.

II.
Hol van most az Isten, hogy nem 

vet véget a rettenetes háborúnak ? 
„Hol vagyon a te Istened ?“ A 42-dik, 
a 79-dik, a 115-dik stb. zsoltárral az 
ószövetségi prófétákkal ezt kérdik ma 
igen sokan a társas érintkezések al
kalmával. »Hol vagyon a te Istened?« 
Különösen ezzel a kérdéssel dönge
tik napjainkban e világ fiai az élő, 
megtartó, megsegítő Istenbe vetett 
hitnek erős várát. E világ fiai, kikről 
a 73-dik zsoltárban azt olvassuk: 
»Nyakuknak ékessége kevélység, ruha- 
gyanánt erőszak borítja őket. A kö
vérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, 
gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, 
örök biztonságban vagyont gyűjtenek. 
És mondják: mint tudhatná ezt az 
Isten s van e a magasságban érte
lem ?

»Hol van a te Istened?« a te tel
kedben is igen sokszor felvetődik ez 
a kérdés napjainkban, nemde »Ha

rangszó« nyájas olvasója, ki pedig 
kezdettől fogva azt vallottad hittel, 
lelkesedéssel: Csak Istenben nyugszik 
meg lelkem 1 Felvetődik lelkedben ez 
a kérdés, mert te ma tört remények 
omladéka felett keseregsz, szemed 
könnybe lábadt, feletted sötét felhő 
s szúró tövis vérzi lábad.

»Hol van most az Isten?« Ez az 
a kérdés, mely ott rágódik 24 hónapja 
lelked mélyén s mialatt fürkésző sze
mekkel keresed az Istent, nem véled 
e rémes időben sehol feltalálni, jól
lehet nyelved önkénytelenül talán 
nem egyszer dicsőíti az örökkévalót: 
Mi Atyánk ki vagy a mennyekben. . .  
legyen meg a te akaratod! Hol van 
az Isten, kérdezzük most a pogányok- 
kal, holott jól tudjuk: »A mi Istenünk 
az égben van és mit akar, azt mind 
megcselekszi.« (111. Zsolt. 3. v.) 
»Nem akarja a bűnös ember halálát, 
hanem hogy megtérjen és éljen.«

Ha a világot megrengető napokban, 
a mélységes gyászban és fájdalomban 
őt nem véljük feltalálni, ennek oka 
nem az Istenben rejlik, hanem mi 
bennünk. Nem az Isten hagyott el 
bennünket, hanem mi hagytuk el őt. 
Az Isten olyan mint a nap, soha le 
nem áldozik, mindig világol, melegít. 
Az Isten örökké szeret. A napról is 
azt állítjuk, ha elkövetkezik az este, 
hogy leáldozott, vagy ha sötét felhők 
takarják el szemeink elöl a napot, 
azt mondjuk róla, hogy elbújt. Éppen 
igy gondolkodunk a jó Istenről is, 
aki pedig legkevésbé van a változás
nak alávetve. Megakarjuk találni, látni 
akarjuk az Istent e nehéz napokban, 
kit lelki szemeink elől eltakart, mint 
sötét felhő a napot, úgy közeledjünk 
igaz bünbánattal az Istenhez és ő kö
zeledni fog mi hozzánk. »Tisztítsátok 
meg azért kezeiteket ti bűnösök — 
ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn 
mi bennünk, magunkat csaljuk meg 
és igazság nincsen mi bennünk — 
és szenteljétek meg sziveiteket ti két- 
szivüek. Alázzátok meg magatokat 
az Ur előtt és felmagasztal titeket.«

Azért ám jöjjön, aminek jönnie kell, 
mi a zsoltáros imával továbbra is 
hittel valljuk: »Csak Istenben nyug
szik meg lelkem, tőle van az én sza
badulásom.«

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
És Dávid igen nagy szorultságba 

juta, mert a nép arról beszélt, hogy 
megköveznék öt, mivel az egész nép 
lelke elkeveredett fiaik és leányaik

miatt. Dávid azonban megerösité ma
gát az Urban, az ö Istenében.

I. Sám. 30, 6.

Valamit tesztek, beszéddel vagy cse
lekedettel, mindent az Ur Jézus ne
vében cselekedjetek, hálát adván az 
Istennek és Atyának ö általa.

Kolosse lev. 3, 17.

Te, Uram, ugyanaz vagy és a te 
esztendeié el nem végződnek.

102. zsolt. 12.

És minden teremtményt, mely van 
az égben, a földön, a föld alatt, és 
a mi a tengeren van, és mindazt, a 
mi azokban van, hallottam igy szólani: 
A királyi székben ülőé és a bárányé 
legyen a dicséret, a tisztelet, a di
csőség és a hatalom örökkön örökké!

Jelenések könyve 5, 15.

És ö szólott az esküről, mellyel 
megesküdött a mi Atyánknak, Ábra
hámnak, hogy ö megadja nekünk: 
hogy a mi ellenségeinknek kezéből 
megszabadulván, félelelem nélkül szol
gáljon néki, szentséggel és igazság
gal ö előtte, a mi életünknek minden 
napjaiban.

Lukács 1, 73—75.

P ü n k ö s d  r e g g e lé n  a f r o n to n !
Orosz front, 1916. jun . 11. Pünkösd ünnepén. 

Fölvirradt a tábor, pünkösd reggelére, 
Nem kondul a harang harcosok fülébe. 
Orosz ágyú dörren, fegyver tüze roppan 
Magyar baka szive hangosabban dobban.

Haza száll a lelkünk kicsi kis falunkba, 
Haza hiv bennünket erdő, mező, róna, 
Hol fényesebb a nap, s szépen szól az ének 
Pünkösd reggelén az egek Istenének.

Haza szállá lelkünk, lengő szellő szárnyán, 
Hol sok szomorú szív, sóhajt felénk árván, 
Hol buzgó fohásszal, imádkoznak értünk 
Pünkösd reggelén az egek Istenének.

Pünkösdi égi fény, óh szállj le szivünkbe 
Gyújtsál égi lángot, vihar vert lelkűnkbe, 
Hogy ne legyünk árvák, itt az idegenbe 
Vezérj minket kérünk, e nehéz időben,

Nem fél már a szivünk. Égi fény szállt reánk, 
Törjön bár az ellen, bősz sereggel reánk, 
Nem vagyunk mi magunk: Isten segit min- 
Vezér’ld diadalra, Isten sereginket. [két

ifj. Szmodics Illés 
44-es közvitái.
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T á b o r i  p osta .
Édes fiam,

szívesen eleget teszek kérésednek 
s felhívom arra a szegény asszonyra 
a hatóság figyelmét, kinek ura veled 
egy csapatban küzd s kit keserít az 
a gondolat, hogy felesége és gyer
mekei nem részesülnek a, rendes 
háborús államsegélyben. Őszintén 
megmondom azonban, hogy ezeknek 
az elégedetlenkedőknek nincsen min
dig igazuk. Persze abból indulnak ki, 
hogy ha a szomszéd, meg a sógor
asszony, komaasszony kap, miért ne 
kaphatnának ők is. És elfelejtik, hogy 
segélyezésről van szó, nem pedig 
pénzosztogatásról. A földbirtok nagy
sága, az ipari kenyérkereset igazi 
értéke, a gyerekek száma és életkora, 
a gondozás alá tartozó öreg szülők, 
mindez számításba jön a segély 
megállapításánál. Mióta a világ világ, 
még sohase volt teljesen igazságos 
pénzfelosztás. Most meg éppen sok 
a hiba! Valósággal kiabálnak az 
igazságtalanságok. Lelkiismeretlen 
emberek kihasználják a kedvező al
kalmat, a hatóságok munkával való 
túlterheltségét, s hasznot húznak a 
világháború borzalmasságából. Talán 
azért hibásak, mert nem illeti meg 
őket az államsegély. Vagy talán azért, 
mert nem arra használják, mint a 
mire kapták. A nyomort van hivatva 
enyhíteni az állam sok-sok áldozatot 
követelő intézkedése, de bizony ke
nyér helyett sokan cicomás ruhát, 
arany gyűrűt, meg ezüst fityegőt vá
sárolnak maguknak. Mindenfelé hiány
zik a munkaerő, szénagyüjtéshez, ka
páláshoz jaj, de nehéz segítséget kapni. 
De a segélyezettek közül sokan ké
nyelmesen visszahúzódnak hűs szo
bájukba s azt mondják: minek dol
gozzam, úgy is ád kenyeret az állam!... 
Szomorú jelenségek ezek édes fiam ! 
Azt olvassuk ki belőle, hogy az em
berek, sokszor még a tisztességesek 
közé tartozók is, nyugodt lélekkel 
becsapják az államot. Egy szalma- ' 
szálat nem vinnének el a szomszéd 
udvaráról, de az államot azt becsap
ják. Miért? Hát az államot szabad 
megcsalni ? Nem gondolnak arra, 
hogy Isten nem azt nézi, kit csal 
meg az ember, hanem csak azt, hogy 
csal ? Nagyon szomorú az is, hogy 
sokan nem tudják helyesen felhasz
nálni a kapott államsegélyt. Nincs rá 
szükségük, megtudnak élni a magu
kéból is, talán még vagyonosodnak 
is. Mit tegyenek vele ? Prédaságra 
nem adják, mert nem természetük, 
hát beteszik a takarékpénztárba. Nem,

nincs ez igy jól! Az állam kenyeret 
akar adni az éhezőnek, nem pedig 
takarékpénztári betétet a gazdagnak. 
Nézd fiam, az állam, az a hatalmas 
nagy szervezet, minden erejét, utolsó 
emberét, utolsó csepp vérét, utolsó 
buzaszemét és fillérét beleállitja a 
rettenetes világharcba. De akkor leg
alább legyen az állam polgáraiban 
annyi jó érzés, annyi erkölcsi érzület, 
hogy csak az fogadja el a segélyt, 
aki a segényre rászorul, a többi kö
szönje meg és adja vissza. Ez a 
tisztességes felfogás. Éppen igy ön
maguk felett mondanak Ítéletet azok, 
kik a kicsikart, jogtalanul kapott 
segélyt cicomára, dinom-dánomra 
költik. Ha erre gondolok, úgy elfogja 
szivemet a szomorúság, hogy még 
az irás is nehezemre esik. Le is te
szem a tollat. Csak még azt az egyet 
említem meg, hogy mikor a ti hősi 
küzdelmetekről olvasok, mikor a 
vértől gőzölgő rétekre, halottakkal 
megrakott szántóföldekre gondolok, 
mindig az az óhajtás ébred szivem
ben : bárcsak az itthon élők és az 
itthon küzdők méltók tudnának lenni 
ti hozzátok! Hidd el fiam, csak akkor 
győzhetünk, ha közösen küzdjük végig 
a nagy harcot. Harcterünk, fegyverünk 
különböző lehet, de ! ötelességünk és 
felelősségünk ugyanaz. Mindig, min
denkinek azt kiáltom leikébe: vigyáz-' 
zatok ! Az Isten tart felettünk Ítéletet!

Isten áldjon meg, édes fiam !
Szeretettel ölel édesapád.

A világháború eseményei.
Mindinkább bizonyossá válik, hogy 

a nagy előkészület után megindult 
általános offenziva nem érte el s meg 
sem közelítette azt a célt, amit az 
antant hónapokkal ezelőtt eléje kitű
zött. A támadások sorozatát az orosz 
kezdetté meg óriási erővel és készült- 
séggel, jött utána az olasz megszo
kott tehetetlenségével, majd követte 
őket merész elszántsággal a francia 
és az angol. Céljuk bizonyára az volt, 
hogy lehetőleg egy időben közös 
erővel megtámadják eddig hiába ost
romolt frontjainkat és azokat áttörjék. 
A merész vállalkozás legutóbbi nap
jai már világosan megmutatták, hogy 
az antant elszámitotta magát. Oly 
fába vágta fejszéjét, amely erejét meg
haladja. Ma már elmondhatjuk, hogy 
az általános nagy ofi'enziva azt a 
célt, amiért megindult, el nem érte.

Küzdelem az oroszok ellen.
Az orosz nem kíméli embereit. 

Üzi-hajtja őket árkon-bokron, minden

veszedelmen keresztül, nem törődve 
azzal, hogy mennyi pusztul el. Ezt 
mutatja az orosz harctér a lefolyt 
héten is. Tömérdek pusztulás minden 
fronton. Eredmény semmi. A hét ele
jén az ellenség rengeteg tömeggel 
kezdette meg véres munkáját Galíci
ában. Tlumácnál a lovashadosztályok 
egész tömegét üzte-hajtotta ellenünk. 
Vitéz katonáink azonban csakhamar 
szétkergették a támadó lovasokat.

Még kevesebb szerencsével harcol 
az orosz feljebb, Tarnopol vidékén, 
ahol velünk együtt már a szövetséges 
hadak is útját állják. Volhiniában 

* Linsingen egyre hátrább szorítja az 
ellenséget, noha itt volt kezdetben a 
legnagyobb sikere és arra törekszik, 
hogy Luck irányában tért nyerjen. 
Néhány nappal később Tlumáctól 
délre csapataink gyors előnyomulás
ban az ellenséget húsz kilométer 
széles harcvonalon s több mint tiz 
kilométer mélységben visszanyomták. 
Ekkor már Bothmer tábornok állott 
a Dnyeszter két oldalán operáló se
reg élén. Julius 5-én óriási erővel 
jelentek meg itt az oroszok. El is 
értek egy kis eredményt, amennyiben 
behatoltak ottani állásainkba, de csak
hamar megakadtak. Csapataink min
den további támadásaikat visszaver
ték. Az oroszok céljukat el nem érték: 
Tlumácon át a Dnyeszterig el nem 
jutottak,_

Északon Lipót bajor herceg harc
vonalán, harmincöt kilométeres fron
ton támadtak az oroszok. Zvinin és 
és Baranovicsi vidékén. Támadásaik 
kezdetben elég sikerrel jártak. De a 
németek csakhamar visszaszorították 
őket.

Megjelentek az oroszok Hindenburg 
frontja közelében is Úgy látszik, itt 
is nagyobb támadásra készülődnek. 
A nagy hadvezér majd illőképpen fo
gadja őket, mint annak idején Kuro- 
patkint, akinek seregét tiz nap alatt 
száznegyvenezer emberrel apasztotta.

A legvéresebb vereség jul. 7-én 
érte az oroszokat Baranovicsitől 
északkeletre, ahol különösen az er
délyi fiuk tüntették ki magukat elke
seredett kézi tusában. Rommá lőtt 
lövőárkaikban fogadták az ellenséget 
és elkeseredett kézitusában verték 
vissza. Höfer jelentésében megjegyzi: 
»Ezrével borítják orosz halottak az 
állások, előterét.*

Harcunk az olaszokkal.
Az olaszok sokat viaskodnak a 

doberdói fensik déli szegélyéért. Nem 
a fensik kellene nekik, hanem Trieszt, 
de a hová a szegély nélkül nem jut
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hatnak el. Most Monfalconetól és 
Selztől keletre indult meg az olasz 
roham. De meghiúsult minden táma
dásuk.

Erős harc volt az olasz területen 
is, a Cima Diece és a Monte Lebid 
között. De ez is az olaszok l^udar- 
cával végződött. A két hadtestből álló 
és alpinökkal rqegerősitett hadsereg 
csúfos vereséget szenvedett.

A németek harca a franciákkal 
és angolokkal.

Nagy lendülettel indult meg julius 
1-én az angol-francia támadás. De 
kellőképpen felkészülve várták őket 
a németek. Megállották keményen az

Pál esperes olvasott fel, részletesen tájé
koztatván ebben az egyházmegye egy évi 
történetéről a gyűlés tagjait.

I t t honró l .
A hadköteles férfiak kivándorlása.

A kormány rendeletet adott ki a hadköte
les férfiszemélyek kivándorlását az ország 
területéről további egy évre megtiltja, mely 
szerint a rendelet julius 27-én lép hatályba

Orosz tisztek szökési kísérlete. Rei- 
chenbergben az odavaló orosz fogolytábor
ban orosz tisztek szökési kísérletére jöttek 
rá A tervet nagyon ravaszul készítették 
elő. A tábor közepén áll a 8-as számú 
barakk, ahol többnyire őrnagyok és főtisz
tek vannak elhelyezve. Ennek a barakknak 
egyik ágya alatt másfél méter mély gödröt 
találtak. A foglyok a padló alatt másfél 
méter mély, körülbelül öt méter hosszú 
folyosót ástak, amelyet a fogolytábor kerí
téséig akartak meghosszabbítani, ami nem 
is ment volna olyan nehezen, hiszen már 
csak harmadfél méter hiányzott belőle. 
Ezen aztán könnyű szerrel megszökhettek 
volna. A kiásott földet a tetőn fúrt nyíláson 
át üvegek segítségével a tetőzetre húzták 
föl. A szökési kísérlet munkáját két héttel 
ezelőtt kezdték meg és huszonöt tiszt, to
vábbá öt tisztiszolga részes benne.

Jutalom a termés korai betakarításá
ért A kormány rendeletet adott ki, mely 
kimondja, hogy a Haditermény R T., vagy 
bizományosa az 1916. évi termésből szár
mazó búzáért, rozsért és takarmány árpáért,

I ha azt az eladó a H. T. vagy bizományo
sának címére vasúton vagy hajón 1916. 
julius hó 23-ig bezárólag feladja, illetve 

I beszállítja, oly vételárat köteles fizetni, 
amely a minisztérium által az 1916. évi 
termésre megállapítandó legmagasabb árat 
métermázsánként két koronával meghaladja.

Az állatok etetésére nincs gabona. 
A kormány rendeletet adott ki, amely ki
mondja, hogy „gazdasági szükséglet“ címén 
búzát, rozsot, vagy kétszerest az állatállo- 

i mány szükségletére számításba venni sen
kinek sem szabad és akár a házi, akára
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„gazdasági szükséglet“ címén megtartott 
megvásárolt búzát, rozsot és kétszerest 
állatok etetésére felhasználni tilos. A tila
lom megszegése fogházbüntetéssel,jár.

Mennyibe kerül a háború ? Évekkel 
ezelőtt a békeliga szakemberei ijesztő 
képeket állítottak elénk arról a rémes 
pusztulásról, amit a világháború okozhat. 
A háború elérkezett és borzalmassága 
messze- messze felül múl minden számadatot. 
Rengeteg értékek mentek már tönkre az 
emberiség közös vagyonából. Annyi és 
olyan sokféle, hogy megbecsülése szinte 
lehetet en. Megbecsülni csak azt az emberi 
munkát tudjuk, ami a háborúban felhasz
nálódott. Ennek a munkának egyik része 
az itthon elköltött rengeteg pénz, amit 
hadikölcsönökkel fedezünk. Ausztria és 
Magyarország körülbelül 20—30 milliárd, 
Németország 40—50 milliárd hadikölcsönt 
használ fel a háború két évében. Francia- 
és Angolország szintén 50 -  50 milliárd 
körül áll. Orosz- és Olaszország együtt 
szintén kitehet vagy 50 milliárdot. Eddigi 
becslésünk tehát 200—230 milliárd között 
mozog. Másik hatalmas tétele számadá
sunknak a harctéren álló munkabíró em
berek elveszített munkája. Harminc millióra 
becsülik azoknak a katonáknak a, számát, 
akik két évet töltöttek a harctéren. Évenként 
átlag ezer koronára tehetjük egy-egy ember 
keresményét: igy tehát újabb hatvan mil
liárdnyi költséget kapunk. Számítsuk ezek
hez a harcterek feldúlt területeit, a gráná
toktól elpusztult községeket, a letarolt 
kárpáti erdőségeket, a letaposott és rész
ben meg nem müveit hatalmas lengyel 
síkságokat, a Franciaországban elpusztult 
évszázados műemlékeket, bízvást számít
hatunk újabb ötven milliárd veszteséget. 
Végül próbáljuk meg a legfájdalmasabb 
veszteségnek, az emberekkel elpusztult 
munkaerőnek a megbecsüléséi. Ha egy 
ember ezer koronát keres évenként, akkor 
annak a munkaereje húszezer korona tőkét 
képvisel. Tegyük hatmillióra az elesett és 
megbénult katonák számát s ez megint 
százhúsz milliárd veszteség. Mennyi is ez 
már összesen? 430—450 milliárd. Mondjuk 
kerek 400.000 millió korona. Szinte hihe-

ellenség első rohamait, s nem hát
ráltak meg ezután sem. Még Verdun- 
nek sem használt Joffre és Haig gon
dosan egybeállitott haditerve. A harc 
a Somme-tól északra és délre eső 
területen indult meg óriási erővel és 
elkeseredéssel. Nagy tömegek szórták 
a tüzet a megerősített német állásokra 
De a németek rendületlenül megál
lották helyüket és biztos számítással 
viszonozták az ellenség tüzelését. Mire 
az ellenség közelükbe érkezett, már 
ereje is megtört.

Az angolok csakhamar belefárad
tak a nagy erővel megindult küzde
lembe. Julius 4-én pihentek. A fran
ciák azonban tovább folytatták a har

cot a Somme mindkét oldalán, de 
mint a német jelentés mondja, sehol 
sem tudtak végleges eredményt elérni. 
Ha itt-ott nyertek is egy-két kilomé
tert, vagy meg is szálltak egy-egy 
falut vagy városkát, a megindult né
met ellentámadás csakhamar vissza
szorította őket.

Julius 7-dike nehéz napja volt az 
egyesült francia és angol hadsereg
nek. Ezrével estek el a francia és 
angol katonák a negyven kilométeres 
front kemény harcában. »Csapataink 
hősiessége és kitartása, jegyzi meg 
a német jelentés, az ellenségnek egy 
csalódással teljes napot okozott.«

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
A kemenesaljai ev. esperesség junius 

29-én tartotta Czelldömölkön rendes köz
gyűlését. Varga Gyula esperes jelentésében 
hü képet rajzolt az egyházmegye lelki és 
anyagi viszonyairól. Az egyházmegyéből 25 
tanító teljesített katonai szolgálatot; Hajnal 
Endre káldi tanító hősi halált halt. Az es
peresség egyházai 96050 korona hadiköl
csönt jegyeztek.

Egyházmegyei közgyűlés. A vasi felső 
ev. egyházmegye julius 6-án tartotta az ő 
rendes évi-közgyűlését Nagyszentmihályon. 
A közgyűlés kiemelő részét Bayer Teofil 
főesperes évi jelentése képezte. A közgyű
lés nagy elismeréssel vette tudomásul a 
gyámintézeti elnök jelentéséből, hogy az 
elmúlt évben az egyházmegye területén 
gyámintézeti célokra az egyes egyházak 
9800 koronát gyűjtöttek. Az áldozatkészség
ben újból legelöl járt Kukmér 1500 korona 
gyűjtéssel.

A somogyi egyházmegye közgyűlését 
Nagykanizsán junius 29-én tartotta meg 
Berzsenyi Sándor egyházmegyei felügyelő 
és Németh Pál esperes elnöklete alatt. Az 
istentiszteleten Gál. 6. 10. alapján Horváth 
Olivér légrádi lelkész modott szépen kidol
gozott prédikációt. Majd az egyházmegye 
gyámintézetének közgyűlése következett a 
szokásos folyó ügyek letárgyalásával, a 
gyűjtések elszámolásával és a segélyek, 
adományok megszavazásával. Az egyház- 
megyei gyűlést Németh Pál nyitotta meg 
a nehéz időkben kitartásra buzdító beszéd
del. Egyházmegyei felügyelőnek az egyház
megye összes gyülekezetei újból Berzsenyi 
Sándor eddigi felügyelőt választották meg. 
Németh Pál esperes, Balog Isván egyház- 
megyei jegyző és Győrffy János egyház- 
megyei ügyész és egyházközségi felügyelő 
üdvözlő szavai után az újra megválasztott 
felügyelő szívből jövő és szívhez szóló 
háborús vonatkozású beszéddel újra elfog
lalta elnöki székét, ígérvén, hogy hitbuzgó 
őseihez híven fogja szolgálni evangéliomi 
egyházunkat A gyűlés kiemelkedő részét 
az esperesi jelentés képezte, melyet Németh
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teilen összeg. Pedig hol vannak még az 
erkölcsi veszteségek!

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház a múlt héten rendkívül 

fontos ülést tartott. Andrássy Gyula szólalt 
fel s hatalmas beszédben kifejtette, hogy 
nem helyesli a mostani helyzetet, mely 
szerint, jóllehet az egész nemzet létéről 
van szó, mégis csak a kormány intézi az 
ügyeket, anélkül, hogy az ellenzék a maga 
ellenőrző jogát gyakorolhatná. Azt indítvá
nyozta, hogy egy ellenőrző bizottságot 
válasszanak, mely fontos ügyekben a kor
mánnyal tárgyaljon s neki tanácsokat adjon. 
Tisza István miniszterelnök azonnal vála
szolt a beszédre s Andrássy indítványát 
elfogadta. Így tehát megválasztják az ellen
őrző bizottságot, melynek előreláthatólag 
tagjai lesznek: Andrássy Gyula, Apponyi 
Albert, Zichy János. A gyűlés további fo
lyamán a tisztviselők háborús segélyéről 
tanácskoztak s az erre vonatkozó javaslatot 
elfogadták. Az egész képviselőház egy volt 
abban a meggyőződésben, hogy ebben a 
rettenetes drága időben hathatós anyagi 
segítséggel kell támogatnia azokat a tiszt
viselőket, kik erejüket, idejüket, legjobb 
tehetségüket ajánlják fel a haza és nemzet 
javára.

A függetlenségi párt kettészakadása.
Gróf Károlyi Mihály a függetlenségi párt 
elnöke több párthivevel együtt nem helye
selte, hogy a függetlenségi párt az ellen
őrző bizottságban részt vegyen. Ezért az 
elnökségről lemondott s párthiveivel együtt 
a pártból kilépett.

A n a g y v i l á g b ó l .
Egy francia tábornok a háború vé

géről. Bourelle francia tábornok egy újság
ban azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy 
mikor érhet véget a háború. A tábornok 
végső következtetése az, hogy a háborút 
még ebben az esztendőben be fogják 
fejezni. Szerinte még a legelkeseredettebb 
franciák is meg vannak győződve arról, 
hogy a háború ősszel vagy legkésőbb ez 
év decemberében véget ér.

A szicíliai bányaszerencsétlenség. 
Szicíliában nagy bányaszerencsétlenség volt. 
Hir szerint három bánya teljesen elpusztult.

48 fokos hőség Romániában. A román 
fővárosban néhány nap óta olyan rettenetes 
a hőség, amilyen már évtizedek óta nem 
volt. Egyik délután 5 órakor 40 7 fok volt 
árnyékban, még nagyobb volt a hőség 
Jassyban, ahol a beérkezett jelentés szerint 
48 fokot ért el.

Mennyi muníciót szállít Amerika. A
fegyverek, muníció és egyéb hadianyag, 
melyet Amerikából az entente országaiba 
szállítottak, május hónapban 472 millió 
dollárral emelte a kiviteli forgalmat. Ez a 
szám 61 miliő dollárral haladja meg az 
eddigi egy hónapi forgalom legmagasabb 
számát. A szövetségesek aranyküldeményei 
nagy mennyiségben érkeznek Amerikába. 
Hat hónap alatt csupán angol számlára több 
mint száz millió dollár érkezett Kanadából 
és Angliából az Egyesült-Államokba

Két német nő erkölcsi eltévelyedése. 
A berlini büntető törvényszék erkölcsi 
eltévelyedés cimén egy évi és hat hónapi 
fegyházra ítélte Schulz Berta buetovi asz-

szonyt, egy gépész feleségét, aki leányával 
együtt hadifoglyokkal folytatott viszonyt. A 
leány hat hónapi fegyházat kapott.

Dánia a tüdőbetegekért. A dán Vö
röskereszt tüdőbeteg hadifoglyok számára 
tábort óhajt berendezni. Ha diplomáciai 
utón elintézi a hadviselő államoknál, hogy j 
tüdőbeteg hadifoglyaikat elbocsátják Dáni
ába, egyelőre 4000 ember számára rendez
nek be egy ilyen gyógytábort.

Az amerikai hadiszerszállitás. Hivata
los amerikai kimutatás szerint Amerikából 
1915 második felében 159-50 millió értékű 
muníciót szállítottak ki, ,mig 1913-ban 4 06 
millió értékű muníciót vittek ki; más hadi
szert 284-94 millió értékben vittek ki, mig 
1913 második felében csak 9151 millió 
dollár értéküt.

Mexikó. Az amerikaiaknak Mexikó ellen 
küldött első serege úgyszólván elpusztult. 
Pearsking tábornok tizenötezer főnyi had
testének eddigi veszteségét kerekszámban 
8.500 emberre teszik. Úgy látszik a háború 
elkerülhetetlen, jóllehet az antant minden
képpen meg akarja akadályozni. Persze, 
mert Amerika hadviselése esetén ők nem 
kapnának muníciót.

A H aran gszó  p erse ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 362 kor. 18 fül.

Üllen Lajos a harctérről 40 f, Bárki 
Ferencné Acsád 1 K, Sztik Gusztáv ev. 
leik. Felsőpetény 40 f, Vadas Sándor Mar- 
caltő 40 f, Urbányi Sámuelné Erdőkürt 1 K, 
Panks László Murányalja L40 K, Gergály 
József Oroklán 2 K, Jurina György Pilis 
40 f, Kuzma István ev. leik. Domonkosfa 
140 K, Mátyás Dávid főkalausz Győr 1-40 
K, Németh Márton Győr 1 K, Remport La- 
josné Kemenessömjén 28 f, dr. Sauer Ká
roly Szilberek L40 K, Gebauer Irma Sződ 
2 K, Allacher Mátyás Gálos 40 f, Hajmási 
Dániel Répczelak 3 60 K, Steíner József 
hentes Kapuvár 1 40 K, Stiedl András Páta 
40 f, Márvány Gyula Sobak 40 f, Vitális 
Gyula ev. alesp Breznóbánya 1 K, Nagy 
Sándor Bpest 3 60 K, Gaál Lajosné Mezö- 
komárom 2-20 K, özv. Mészáros Sándorné 
Pápa .40 f, Kozma Bálint Pápa 40 f, özv. 
Szigethy Vilmosné Rakolcz 2 40 K. 

összesen: 39286 K.

Vöröskereszt alapnak: Kovács János 
gátőr Szany 40 K.

Vak katonáknak: Sándor Sándorné 
Kapolcs 2 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Halász Sándorné Sajtoskál 40 f.

A jó kedvű adakozót szereti az Isten!

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik o tt a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

julius 16. vasárnap, 1. Móz. 1, 14—25.
„ 17. hétfő, 1. Móz. 3, 17-24.
„ 18 kedd, I. Móz. 8, 15-22.
„ 19. szerda, 19. Zsolt. 1—7.
„ 20. csütörtök, 104. Zsolt. 1—18.
, 21. péntek, 104. Zsolt. 19—34.
„ 22. szonibat, Máthé 26, 69—75.

Hadiárvát keresnek.
Zagora Gábor evang. vallásit csiz

madiamester örökbe fogadna egész
séges, teljesen árva, 8—12 év közötti 
evangélikus fiút és leányt. Cime: 
Rákosszentmihály (Pestmegye) József 
utca 35.

Jakab Sándot evang. vallásit oki. 
ácsmester felnevelésre magához fo
gadna egy 8 —10 éves fiú hadiárvát, 
őt gondosan nevelné, iparában kiké
pezné. Ajánlkozás az ő nevére, Be
led, Sopron-megye, intézendő. 1—2

Betüszedö-tanuló
fe lvéte tik  W E L L I S C R  B É L A  
k ö n yvn yo m d á já b a n  Szentgott- 

—  h árdon .

SÁNDOR, FERENCZ
TORONYORAGYARA

KÖRMEND.

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

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

bérmentve. 3
Számtalan elismerő bizonyítvány.

K üldesse a harctéren, avagy kór
házban levő h ozzátartozóinak  a 
H A R A N G S Z Ó  TI  N egyed-évre  

j 9 0  fill.-ért, m inden vasárnap állandó  
’ vigasztalót, hírvivőt, szórak ozta tó t  

küld annak, akit s z e r e t i

könyvnyomdájában Szentgotthárdon.Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü
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Te benned bízunk.
— A 90-ik zsolt. után szabadon. —

Te benned bíztunk Uram mindenha,
Te voltál hajlékunk, menedékünk.
A hegyek még nem voltak formálva, 
Oltalmunk voltál már Te minékünk.
Az ég és föld még semmiségben voltak, 
Te már örök, erős Isten valál,
A hajdankortól időtlen-időkig 
hatalmad, mint erős kőszikla áll.

Az emberélet arasznyi előtted,
Ezer esztendő is semmi csupán. 
Elragadod, mint árvíz a földet, 
Megsemmisíted uj nap virradtán. 
Minden álmunk és minden törekvésünk 
Múló virág, bús őszi hervadás,
Ha a Te kegyelmed nincsen vélünk, 
Az életünk örökös siratás.

De Te Uram, oly jó vagy és kegyelmes, 
Te megbocsájtod minden vétkünket; 
Bár napjaink száma nyoícvan esztendő, 
Nem méred ki soha éveinket.
Ha életünket harcokban töltjük,
Te nem késel, de könyörülsz rajtunk,
5  a mi lelkünk száíí-száll az égen által 
Hő imánkban mit feléd sóhajtunk,

Hü szolgáid leszünk hát mi is néked 
És Te nagy Isten légy vezérünk; 
Dicsőséged áradjon szerte rajtunk,
Ez adjon fényt, hatalmat minékünk.
Ha bánat ér, ha bu és baj szorongat, 
Ne engedj elbukni Te igazgass;
Örrökké áldjuk érte nevedet 
Erős nagy Isten, örök, hatalmas I

BÍRÓ LÁSZLÓ,

Nyomorúság idején.
Irta: Fábián Imre.

Ez a végtelennek tetsző világhá
ború sok régi dolgot életre keltett 
az elmúlt régi időkből. Vannak kö
zöttük olyanok, amelyeknek örülhe
tünk, hogy felfrissültek, életrekeltek, 
de ismét nagy számban vannak, 
amelyek méltán szomoritják a szem
lélődő lelket.

Ki ne látná örömmel, hogy a val
lásos érzés szinte megújult az emberi 
szivekben. A megürült templompadok 
szinte egészen megteltek s a lövész
árokban sokan megismerték Istent, 
a jóságos Atyát, aki mindenekre 
gondot visel. Bibliák, imádságos 

i könyvek olyan kezekbe kerültek, I

amelyek máskor soha nem lapoztak 
e könyvekben. Az összetartás, feleba
rá t segítő szeretet régóta nem látott 
szép példákat tárnak elénk. Sokan 
megtanulták népünk körében a nagy 
igazságot: »jobb adni, mint venni.« 
Az adományozott fillérek országszerte 
szép milliókat tesznek ki, amelyek 
sok nyomor enyhítésére alkalmasak.

Van azonban a háborúnak az előbb 
említett tulajdonságokkal ellenkező 
szomorú szüleménye is sok: köztük 
a babona.

A vizbeesett ember a habhoz iá 
kap, mondja a példaszó, ami magától 
értetődik is. Teremtő, jó Atyánktól 
belénk oltott ösztön egyenesen köte
lez bennünket arra, hogy veszély 
idején a kínálkozó segedelmet elfo
gadjuk. Azt azonban már balgatag 
embernek kell tartanunk, aki vízbe 
esvén a feléje nyúló mentő kar he
lyett a habba kapaszkodik. Ennyi 
józan ítéletet a legvégső veszedelem
ben levő embertársunkról is feltéte
lezhetünk.

Hogy nagyon sok embertársunk 
élete, léte forog nagy veszedelemben 
e napokban, azt mindenki jól tudja. 
Ez a rémes háború az emberi élet
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ellen az összes elképzelhető és el- ’ 
képzelhetetlen veszedelmeket életre 
keltette. A harctéren küzdőket és az 
itthon munkálkodókat ezektől a ve
szedelmektől semmi emberi hatalom 
meg nem szabadíthatja. Az Urnák 
szine elöl elfutni nem lehet. Ilyen 
helyzetben az ember hiába akarja 
megszerezni a segedelmet, azt csak 
kérnie és várnia lehet.

De mikor az ember épen nem 
hosszutürő, mikor a segedelemre várni 
olyan nehezen tudunk. Saul király 
útja könnyebbnek látszik, amelyen az 
endori javasasszonyhoz ment segít
séget keresve, mint Jóbé, aki mindent 
elveszítve — ami elveszíthető —- 
hamuba ült s békével hordozta kereszt
jét. Az Ur adta, az Ur vette el, ez volt 
meggyőződése, ezért tudott türelemmel 
várni Isten segedelmére. Érezte, hogy 
aki eddig megsegítette, most a legszo- 
morubb órákban is megsegítheti.

Kétségen kivül nehéz ut volt Jóbé: 
javainak romjai, gyermekeinek sírjai 
fölött fekélyes testtel. Mig Saulé 
Endorba szintén nehéz és egyúttal 
csúfos ut is volt. Jób az Urnái se
gedelmet talált, Saul Endorban Ítéletet, 
kárhozatot.

Népünknek egy része — sajnos 
protestáns népünknek is — egy ré
sze a háború megpróbáltatásaiban’ 
a babona karjaiba vetette magát. 
Mindig nagyra voltunk vele, hogy mi 
protestánsok az Igében a világosság 
szövétnekét tartjuk kezünkben, nem 
hódolunk a babonának. Az is bizo
nyos azonban, hogy az a lélek, mely 
a bibliát kezünkbe adta, nagyon jól 
ismerte gyenge, ingatag természetün
ket, azért adott lépten nyomon elénk 
tiltó parancsolatokat. >A te Uradnak 
Istenednek nevét hiába ne vegyed, 
mert nem hagyja az Ur büntetés 
nélkül, aki az ő nevét hiába veszi«, 
mondja a második parancsolat. »Akár 
férfiú, akár asszony legyen, ha azok
ban ördögi jövendőmondásnak lelke 
leend : megölettessenek minden okve- 
tetlen, kövekkel verjétek azokat agyon; 
az ő haláloknak ők magok az okai.' 
Ezt mondja tovább Mózes 111. könyve 
20. rész, 27. verse, nyilván azért, 
mert a második parancsolat tilalma 
ellenére is voltak lelketlen emberek, 
akik felhasználták embertársaik gyen
gébb hitét, hitetlenségét, kuruzsolással 
másokat megcsaltak, maguknak hasz
not szereztek.

»Ne menjetek a nézőkhöz és ne 
tudakozzatok a jövendőmondóktól, 
hogy magatokat azokkal megfertéz- j 
tessétek. Én vagyok a ti Uratok, | 
Isteniek.« Így szól Mózes III. könyve,
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19. rész, 31. verse azokhoz, akik 
inkább hisznek emberi balgatagsá
goknak, mint Isten beszédének.

Vannak most is sokan, akik lel
ketlenül felhasználják a szomorú je
lent, megcsalják a hitükben ingadozó 
embereket. Ismerünk vidéket, melynek 
jó része — hangsúlyosan protestánsok 
is — szinte bucsujárásra jár egy ilyen 
lelketlen hamis prófétához, aki nem 
fél az Istennek nevét is — a fentebbi 
intések dacára is — felhasználni 
együgyü balgatagságához.

A cári birodalomnak, Oroszország
nak volt eddig a nevezetessége, hogy 
nemcsak a népeit, hanem uralkodóját 
is egy varázsló vezeti. Náluk mindaz 
megmagyarázható, nincs kezükben az 
élet könyve, nem ismerik a világ 
ama világosságát, de mi protestánsok 
végetlen szomorú szegénységi bizo
nyítványt állítunk ki magunkról, ha 
kezünkben talán — bibliával — va
rázslókhoz járunk.

Nem az-e a bajunk, hogy a bibliát 
sokszor vastag porréteg takarja, hogy 
ahol a nagyapák bennehagyták a 
könyvjelzőt, az még most is ott ta
lálható ? Ha többet forgatnánk lapjait, 
jobban megismernénk Istent is — az 
embereket is.

Nem azok közé tartozol-e nyájas 
olvasó te is, aki az árral küzdve a 
hab után kapdosol — attól remélve 
a szabadulást — mig eltaszitod a 
kezet, amely feléd nyúl, hogy meg
mentsen téged ? Mert lásd, ez az erős 
kéz, amely bölcsődtől fogva vezetett: 
a nagy Istennek keze. Ez a kéz, ha 
lesújt is, felemel; ha megsebesít, meg 
is gyógyít. Jóbnak Istene vezet ben
nünket most is. Utjai, sokszor nem 
a mi utaink, gondolatai nem a mi 
gondolataink, mert amennyivel maga
sabb az ég a földnél, annyival ma
gasabbak az ő gondolatai a mi gon
dolatainknál. Eltávozhatik tőlünk az 
öröm, földi szerencse, de ha a hegyek 
megindulnak, a halmok megrendülnek 
is, az ö irgalmassága nem távozik 
el tőlünk. Azért »hívj engemet segít
ségül a nyomorúságnak idején, én 
megszabaditlak tégedet és te dicsőí
tesz engemet! *

A. kereszt.
Bertsch „Passionsbuch“ nyomán : 

Zábrák Dénes*).
A mi vallásunknak nagyjelentőségű 

symboluma, sokatmondó címere, zász
lója és hadi jelvénye ősidőktől fogva 
a kereszt. Miként a hóditó népek,

*) Az elhunyt jeles egyházi iró irodalmi 
hagyatékából.

németek, angolok, franciák valamely 
ismeretlen vidéken előre nyomulva 
nemzeti lobogójuk kitűzésével jelzik, 
hogy ők ezt az országot birtokukba 
vették, úgy a keresztény misszioná
riusok is, ha valamely pogány város
ban, vagy faluban lábukat megvetet
ték, a kereszt kitűzésével hirdetik, 
hogy ez a hely Krisztus birodalmához 
tartozik. így Marignola János, ferenc- 
rendi hittérítő a 14-ik század köze
pén, az általa megtérített pogányok 
jelenlétében a Comorin fok szikla- 
csúcsára egy nagy kőkeresztet állított 
fel eme felirattal: »India a Krisztu
sért» ; azután ünnepélyesen megkente 
azt olajjal és felszentelte.

Kolumbus Kristóf is a kereszt ki
tűzésével vette birtokba Spanyolor
szág számára az általa felfedezett 
újvilágot.

Hogyan lett a kereszt a kérész- 
tyénség symboluma és diadal jelvé
nye? Igaz ugyan, hogy már a Krisztus 
előtti időkben ismeretes volt a kereszt, 
mint jelkép, az egyptomiaknál, mint 
a Nilus kulcsa, mint az éltető nap 
sugarainak ábrázolója, az assyroknál 
és perzsáknál, az egyenlő küllőjü 
kereszt, körkerettel, vagy annélkül, 
mint a nap mindenüvé szétáradó ha
talmának jelképe, az elő- és hátsó 
indiai buddhistáknál, mint a négy 
világtáj jelzője, továbbá a régi etrusz
koknál és galloknál is. Ámde annak a 
keresztnek, melyre mi bűnbánó, segélyt 
kereső lélekkel, csendes áhítattal felte
kintünk nem ilyen emberi képzelődés 
és találmány az eredete, hanem egy 
történeti tény, az az egy golgothai 
kereszt, melyen Jézus Krisztus, az 
istenfia és emberfia amaz első nagy
pénteken fügött és meghalt.

Ez a kereszt nem jelvény volt, 
hanem kinzó, büntető eszköz, melyet 
a kegyetlen igazságszolgáltatás és a 
nemtelen bosszúvágy kieszelt. Nem 
is a rómaiak találták ki ezt a rette
netes eszközt. Mint manapság a mo
dern világ a gyilkoló hadifegyverek 
kitalálásában szinte kifogyhatatlan, 
úgy a régi világ is nagy ügyességet 
tanúsított a hóhéreszközök elkészíté
sében. A holt, vagy élő testek fel
akasztása ősrégi szokás. És ez a 
büntetési mód mindenkor gyalázattal, 
becsületvesztéssel járt, mert ezzel 
egyszersmind a holttesteket a raga
dozó állatok martalékául dobták oda.

Egyptomban már Kr. e. 2000 év
vel szokásban volt az akasztás, mint 
becstelenitő büntetés. Már József a 
börtönben ilyen halálnemet kénytelen 
a Fáraó fősütőmesterének mogjósolni. 
Izrael magával hozta azt Egyptomból

i^ ié . julius 2á.
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és alkalmazta azt úgy az ellenséggel 
szemben, valamint általában a gonosz
tevőknél, hozzátevén, hogy »átkozott, 
aki a fán függ.«

A tulajdonképeni keresztrefeszités 
a Kr. e. századokban különféle né
peknél, karthagőiaknál, phöniczieknél, 
görögöknél, rómaiaknál volt alkalma
zásban. Nagy Sándor Tyrus városá
nak bevétele után 2000 ifjút feszittetett 
meg. A rómaiak ezt a kivégzési 
módot a karthagóiaktól vették át és 
csakis súlyos esetekben, közönséges 
gonosztevőknél, gyilkosoknál, utcai 
és tengeri rablóknál, hamisítóknál, 
tolvajoknál és lázadóknál, vagy pedig, 
bűnösnek talált rabszolgáknál alkal
mazták. Spartakus alatt, Kr. e. 71-ben 
6000 fogoly feszittetett meg Capua 
és Róma között az utmentén. Janáus 
Sándor, makkabeus király (f 79. Kr, 
e.) a fellázadt Bethome város bevé
tele után nem kevesebb, mint 800 
foglyul ejtett zsidót feszittetett keresztre 
és a büntetés súlyosbításával azok
nak nejeit és gyermekeit szemeik 
előtt gyilkoltatta le. De annyi keresz
tet mégsem látott Izrael soha, mint 
Titus idejében, Jeruzsálem ostromakor, 
mikor Josephus elbeszélése szerint 
Titus már nem tálált helyet a felál
lítandó keresztek számára és nem 
talált elegendő keresztet az elfogott 
zsidók számára. Egy nap 500-at is 
megfeszittetett.

A rómaiak a T alakú keresztet 
használták. A Jézus keresztjének kö
zépső, főgerendája azonban, az egy
házi atyák véleménye szerint hosszabb 
volt és a keresztben álló gerenda 
felett kiemelkedett, már csak azért 
is, hogy a felírás az elitéit feje fölé 
függeszthető legyen. A kereszt sokkal 
alacsoayabb volt, mint mi azt kép
zelni szoktuk, mert az a római katona 
az elitéltnek száját az egy lábnyi 
hosszú izsópszárra tűzött spongyával 
könnyen elérhette.

A kegyetlen kivégzésnek kegyetlen 
bevezetése volt a megkorbácsolás, 
melyet a praetoriumban vagy a vesz
tőhelyre vezető utón hajtottak végre. 
Az elitéit keresztfáját, vagy legalább 
is annak főgerendáját, maga vitte. 
A fehér táblát, melyre az illetőnek 
bűne volt felírva, előtte vitték, vagy 
az elitéltnek nyakába akasztották.

Elől ment egy hírnök; egy tribunus, 
vagy centurio lóhátról intézkedett a 
kivégzési ügyben, melyet liktorok, 
vagy katonák hajtottak végre. Szokás 
volt az elitélteknek a megfeszítéskor 
kábító italt adni, hogy a rettenetes 
kínokat ne érezzék; de Jézus, aki 
tiszta öntudattal akart meghalni, nem 
fogadta el azt. Az elitéltet levetkez
tették, azután négy katona köteleken 
felhúzta őt a magasba és ráültette 
a keresztfa közepén alkalmazott fa
szegre, azután hozzákötözték kezeit, 
lábait a keresztfához s végül hosszú 
erős szögeket vertek kezein és lá
bain keresztül. Az elitéit ruháit a 
hóhérszolgálatot teljesítő katonák 
kapták.

Hogy az a nyomorult elitéit mit 
szenvedett ott a keresztfán, minő 
kibeszélhetetlen kínok tépték-szaggat
ták testének minden izét, mig végre 
12—24 órai, néha harmadnapig tartó 
halálküzdelem után a halál gyötrel
meitől megszabadította, azt én nem 
szándékozom leírni: csupán azt jegy
zem meg, hogy a kereszt kínjait a 
kereszttel együtt járó gyalázat is 
megkétszerezte. A zsidók jól tudták, 
miért szegeztetik keresztre Jézust. 
Mert ezzel a Jézus neve körül fűződő 
dicsfénynek utolsó sugarát is ki akar
ták oltani. A bitófán meghalt Messiás 
nem fog senkit a maga részére hó
dítani.

És mégis, imé — az a megbélyegző 
keresztimádásnak és diadalnak dicső 
jelvénye lett. A Krisztus isteni fen
ségének semmit sem ártott a gyalázat 
keresztje, sőt annál magasztosabb 
fényben tüntette ki az ő ártatlanságát, 
végtelen szeretetét s mennyei Atyja 
iránti gyermeki engedelmességét, mi
ként János mondja: »És mi láttuk 
az ő dicsőségét«; vagy miként az a 
római százados vallást tesz: »Bizony 
igaz ember, bizony Istennek fia vala 
ez.« Plátó már 400 évvel Krisztus 
előtt megmondta, hogy az lesz az igaz 
és tökéletes ember, akit gonosztevő
nek fognak tartani, akit megkorbá
csolnak, keresztre feszítenek és ha
lálra kínoznak, de aki elveihez mégis 
hű marad; mert csak akkor tűnik 
ki, hogy ő az igaznak nemcsak lát
szani akar, hanem valóban igaz is.

De mig egyfelől a kereszt Jézus

nagyságának és szeretetének tanúbi
zonysága, úgy másfelől annál szo
morúbb emlékoszlopa az az emberi el
vetemültségnek. Mert nem csupán a fa
rizeusok és Írástudók képmutatását, 
a római katonaság durvaságát, Pilá
tus gyávaságát és lelkiismeretlenségét 
és a zsidó nép háladatlanságát, vak
ságát állítja az pellengérre, hanem 
értésünkre adja, hogy ebben a bűnben 
és gonoszságban nekünk is részünk 
van, s hogy ennek az égbekiáltó 
igazságtalanságnak és hallatlan há
látlanságnak termőföldje bennünk is 
feltalálható. A kereszt minket is meg
szégyenít.

És mégis a kereszt, a mi üdvös
ségünknek legszebb jelvénye, mert 
Jézus kereszthalála nem csupán az 
emberi gonoszságnak, hanem az is
teni kegyelemnek is müve. Isten az 
ő egyszülött Fiát áldozatul adja mi
értünk, hogy akik őbenne hisznek, 
el ne vesszenek, hanem örök életet 
nyerjenek. Az a szeretet, melyet itt 
bámulva imádunk, erősebb a mi 
szivünknél, erősebb a halálnál; ez a 
kegyelem az a csudahatalom, mely 
minket uj életre ébreszt. A kereszt, 
a husvét reggelének és a mennybe
menetel ünnepének napfényében meg- 
dicsőülve és a Szentlélek által szi
vünkben meggyökereztetve az a diadal, 
mely meggyőzi a világot. Ezért mél
tán jelvénye a keresztyénségnek a 
kereszt, mely egészen más hangon 
szól hozzánk, mint az izlam félholdja 
és a többi vallási symbolumok.

Folytatjuk.

A honvéd kötelességtudás*).
Irta: Papp Géza tábori lelkész.

Karácsony felé járt az idő. Az ez- 
redünk néhány nap óta egy kis olasz 
faluban pihent a nagy doberdói csa
ták után. Még nem tudtuk biztosan, 
hogy a szent karácsonyi ünnepeket 
pihenőben vagy harcban fogjuk-e töl
teni. Az utolsó adventi hét első nap
ján egyik tiszttársam reggelire hivott 
meg magához és mindenféle jóval 
kedveskedett, amit hazulról kapott. 
Öten jöttünk össze egy fütetlen kis

*) Mutató a szerző „Egy tábori lelkész 
harctéri naplója“ c. könyvéből.

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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házikóba, amelyben kályha sem volt. 
Téliesen öltözve, köpenyben ültünk 
az asztal mellett, többnyire otthoni 
dolgokról beszélgettünk s ki-kinéztünk 
a szoba alacsony ablakán keresztül 
a kietlen vidékre, mely fölött sürü 
köd terjeszkedett. Közben a mellettem 
ülő, szives házigazdánk azt kérdezte 
tőlem, hogy meg tudtam-e szokni tel
jesen a harcteret? Én őszintén meg
vallottam, hogy sokkal jobban sze
retnék már otthon lenni és kijelen 
tettem, hogy azért, amig a köteles
ség a harctérre szólít, megnyugvással 
teljesitem itt is. Aztán elmondtam, 
hogy sok szomorú látványban van 
részem és lelki tekintetben nagyon 
nehéz a szolgálatom. Mert sokszor 
vigasztalan helyzetben kell vigasztal
nom, meg sajnálom az ártatlanul 
szenvedő honvédeket, különösen akkor, 
ha fölgondolom, hogy milyen önfel- 
áldozóan teljesitik kötelességüket.

Mikor a honvéd kötelességtudást 
említettem, a társaságból egyik tiszt 
a következő történetet mondotta e l:

— Hogy milyen kötelességtudó a 
honvéd, — igy kezdte elbeszélését, 
— arra én is tudok egy jellemző ese
tet. A negyedik doberdói ütközetben, 
mint tudjátok, Sz . . -nél voltunk. Az 
én zászlóaljam a rajvonal jobb szár
nyán a szomszéd ezreddel tartott össze
köttetést. Én mint zászlóalj-segédtiszt 
az őrnagyommal voltam egy fedezék
ben. Az olasz ágyutüz sok fedezéket 
szétvitt, fölgyujtott és a tábori tele
font is széttépte, úgy, hogy össze se 
lehetett kötözni. A szomszédos csa
patokkal és a tartalékkal küldöncök 
utján tartottuk fenn az összeköttetést. 
Később a küldöncök által való érint
kezés is megszűnt, mert a küldöncök, 
akik önként vállalkoztak a veszedel
mes szolgálatra, nem tértek vissza. 
Bizonyosan elpusztultak a rettenetes, 
gyilkos ágyú- és fegyvertüzben. .. 
Tőlünk négy lépésre egy fedezéket 
felgyújtott az ellenséges gyujtógránát. 
Szemünk láttára égett bele három 
bajtársunk, kiket lehetetlenség volt 
az olthatatlan tüzből megmenteni. 
Nyugtalanított bennünket, az is, hogy 
a küldönc nem jött vissza. Nem tud
tunk semmi bizonyosat arról, hogy 
mi történt a szomszéd csapatokkal. 
A szomszédos szétlőtt fedezékekből 
több tiszt átjött hozzánk; akik tarta
lékcsapatokat vezettek fel a rajvo
nalba, azok is benéztek egy pillanatra 
és csüggedten jelentették, hogy a tar
talék elfogyott. A helyzet csaknem 
megzavarta higgadtgondolkozásunkat, 
midőn egyszer csak a borzasztó grá- 
náttüzben feltűnt egy géppuskás tize

des vánszorgó alakja. Arcáról csur
góit a vér és tántorogva épen a mi 
fedezékünk felé tartott. Az őrnagy ur 
mindjárt fölismerte és nevén szólította. 
Amint közelebb jött, látszott rajta, 
hogy rettentően szenved. Részvéttel 
kérdeztük, hogy mi baja és mire van 
szüksége. A mi segítségünkkel nagy- 
nehezen lejött a fedezékbe és a fe
dezék oldalába fogódzva, akadozó 
hangon, úgy, hogy alig lehetett meg
érteni, ezt mondta:

— Őrnagy urnák alázatosan je
lentem . . .  a rajvonal. . . jobb szár
nyán. .. Tartalékot. . .

Itt elakadt a szava és elszédült. 
Elestében fölfogtuk, úgy, hogy nem 
ütötte meg magát és végigfektettük 
a fedezékben, az őrnagy ur fekvőhe
lyén. Az őrnagy ur a honvéd fölé 
hajolva kérdezte tőle, hogy hol fáj 
és mire van szüksége ? A sebesült 
nemsokára magához tért és fölemelve 
bánatos tekintetét, csak annyit felelt :

— Tartalékot. . kérek. . .
Az őrnagy urnák kigördült a köny 

a szeméből a sebesült honvéd e sza
vára, akinek borzalmas sebei és ször
nyű kinjai ellenére a védelmi vonal 
tartása s az ellenség feltartóztatása 
volt a legfőbb gondja.

Szivszorongva vártuk az őrnagy 
ur intézkedését, aki nyugalmát telje
sen visszanyerve, határozott hangon 
azt mondta:

— Fiam, te itt pihend ki magadat, 
amig mi visszajövünk. Tartalékom 
már nincs; de én és azok, akik a 
törzsemhez tartoznak, itt vagyunk, 
kézigránátunk is van még valamennyi, 
megyünk pótolni a tartalékot. «

Aztán felénk fordulva lángoló arc
cal még csak annyit mondott:

— Fiuk, nincs vesztegetni való 
időnk! Utánam!

Azzal kiugrott a fedezékből és mi 
is mentünk utána. Ebben a pillanat
ban egy jelentő küldönc szaladt elénk 
és örömtől sugárzó arccal mondta, 
hogy a honvédek az olaszok táma
dását véresen visszaverték.

Erre visszamentünk a fedezékbe s 
a sebesült tizedest, aki tizenhat seb
ből vérzett, első segítségben részesí
tettük. A hős honvéd neve Sós Ká
roly, született Sarkadon. Bihar me
gyében.

Mikor barátunk befejezte a történe
tet, valaki közülünk megjegyezte:

— Hány ilyen honvédtörténet van, 
amelyet nem jegyez föl senki sem, 
pedig érdemesek volnának arra, hogy 
az iskolás gyermekek olvasókönyvé
ben legyenek és a jövő nemzedék 
belőlük tanuljon hazaszeretetei.

, Ekkor egy őrmester lépett be a 
1 szobába s jelentette egyik főhadnagy- 
| nak, hogy J . . . királyi herceg, ő cs. 

és kir. fensége és N . . . város kará
csonyi szeretetadömánya L . .. -ba ér
kezett, ahová kocsikat kell érte kül
deni.

Aztán a beszélgetésünk más tárgyra 
terelődött.

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Ez az egy dolog pedig ne légyen 

ismeretlen előttetek, szerelmeseim, 
hogy egy nap az Ur előtt olyan, mint 
ezer esztendő és ezer esztendő olyan, 
mint egy nap. Nem késik el az Ur az 
ígérettel, mint némelyek késedelmes
nek tartják: hanem hosszutüréssel 
van irántok, nem akarván, hogy né
melyek elvesszenek, hanem hogy min
denek megtérésére hajoljanak.

2. Péter, 3, 8—9.

Vajha az Urnák minden népe pró
féta volna, és adná az Ur az ö lel
két ö beléjök.

4. Mózes, 11, 29.

Nem azt mondom, hogy képesek 
vagyunk önerőnkből valamit megítélni, 
úgy mintha az magunktól eredne; sőt 
inkább a mi képességünk az Istentől 
van, a ki tett képessé minket arra 
is, hogy újszövetség szolgái legyünk, 
nem betűé, hanem léleké; mert a 
betű megöl, a lélek pedig megelevenít.

2. Kor, 3, 5—6.

Isten az én királyom, a ki eleitől 
fogva szabaditásokat miveit e földön.

47. zsolt, 12.

Azért íme, megismertetem velők 
ez úttal, megismertetem velők az én 
kezemet és hatalmamat és megtudják, 
hogy az Ur az én nevem.

Jeremiás, 16, 21.

Szóla Jézus, és monda: Legyetek 
bátorsággal; én vagyok, ne féljetek!
És felelvén néki Péter, monda: Uram! 
ha te vagy, parancsold, hadd menjek 
hozzád a vizeken. Ö pedig monda: 
Jövel! És Péter a hajóból kilépvén, 
jár vala a vizeken, hogy Jézushoz 
menjen. Látván pedig a nagy szelet, 
megrémüle; és mikor elkezdett me
rülni, kiálta, mondván: Uram, tarts 
meg engem! Jézus pedig kezét rögtön 
kinyújtván, megragadá öt, és monda 
néki: Óh, kicsinyhitű, miért kételke
dői? És miután a hajóba lépett, a 
szél lecsendesült. A kik pedig a hajó- \ 
bán valának, előjővén imádták öt, 
mondván: Bizonyára Isten Fia vagy!

Máté, 14, 27—33.

.
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A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Nyolcadik fejezet.
Az igazi oskolam ester.

Folyt. 19.

Már a negyedik nap! Az alkonyat 
lassan aláereszkedik a hegyekről, a 
kis szobában félhomály dereng és 
mégis ott ül az ablaknál s a bizony
talan szürkületben belemerül egy 
könyv olvasásába. Már negyedik nap ! 
Máskor ilyen időtájban rendesen vette 
a kalapját s átment egy kis beszél
getésre. Most mintha lecövekelték 
volna. Az édesanyja, még győzködik 
a hímzéssel, de azután ölbe ejti 
kezét s szemüvegén keresztül hosszan, 
csendesen nézi a fiát.

— Nem mozogsz egyet?, . .  Egész 
nap szobalevegőt szívtál!. . .

— Itthon maradok, édesanyám, 
válaszolja lassan, azután ismét le
hajtja a fejét.

— Valami bajod v a n ? ...  Beteg 
vagy ? . . .  kérdezi az asszony s ag
gódva megsimitja fia homlokát.

— Semmi, semmi, anyám, csak 
kedvetlen, fáradt vagyok. Kölöncösek 
a kezeim, ólmosak a lábaim.

Lámpát gyújtanak, leeresztik a füg
gönyt, s mindegyik folytatja munkáját.

A múltkori mulatság óta még csak 
egyszer volt Qrünhutéknál. Első nap 
egyáltalában nem ment feléjük, pedig 
estefelé Lonci kisasszony érte kül
dött. Azt .felelte, hogy a feje fáj 
Másnap átment. Végre is, a kocsit 
meg kellett köszönnie. De éppen 
szerencséje volt, valami ismeretlen 
rokon üldögélt a nagy szobában s 
együtt beszélgetett az egész család. 
Negyed óráig ott maradt, azután, 
jóllehet szívesen marasztalták, aján
lotta magát. A szép Lonci leghódi- 
tóbb pillantásai is hiábavalók voltak. 
Azóta nem is látta őket.

Hiába áltatta magát, az egész os
tobaság nagyon kellemetlenül érin
tette. Eleinte nem tulajdonított neki 
valami különös jelentőséget, de hogy 
nem tudott a saját gondolatától me- 
nekedni, mindjobban belegázolt a 
tépelődésébe. Hát úgy látszik, mégis 
csak szerelmes vagyok a lányba, 
mondta magának. De abban a pilla
natban ellent mondott saját magának: 
eh, ostobaság! Hát mindenkibe sze
relmesek vagyunk, akitől valami 
rosszul esik? Nyomott hangulatomnak 
semmi köze sincsen a Lonci szép 
szeméhez. Egyszerűen bosszant, hogy 
az első jött-ment miatt nem vett 
észre s lefitymálta az állásomat. 
Persze, mit várhattam ? Az ilyen

falusi pénzes-zsák boldog, ha jogászt 
lát s valósággal beleszédül, ha egy 
óra hosszat társaloghat vele. Mit 
tud arról, hogy mindenki annyit ér, 
mint a mennyit dolgozik. Arra sem 
gondol, hogy a különféle foglalkozású 
emberek közt mégis csak az ér leg
többet, aki sokat használ embertár
sainak. Na, ha ez igaz, akkor éppen 
nem kell szégyenkeznie hivatása miatt! 
Az az ügyvéd vagyont gyűjt magának, 
hangzatos Ígéretekkel fogadja klienseit, 
azután nem ki-, hanem belegabalyitja 
a pörös ügyekbe, s a végén, akár 
nyer, akár vészit, hosszú költségjegy
zékkel búcsúzik el tőle. De a szegény 
tanitó ! Egyszerű kenyéren, szegényes 
életen dolgozik reggeltől estig s ad- 
dig-addig osztogatja a lelke kincseit, 
mig saját lelke szegényre fárad, 
addig-addig világit másoknak, mig 
egyszer csak önmagát megemésztve, 
sötétségbe vész el. Hát miért kellene 
neki szégyenkeznie ? Nincsen-e az ő 
hivatása éppen olyan magasztos, mint 
akárkié ?

De talán nem is gondolt a leány 
olyasmire ? Végre is fiatal, szép te
remtés, egy kissé hiú és elkapatott, 
könnyen előfordul az ilyesmi! Eddig 
már biztosan megbánta dölyfösségét. 
Lám tegnapelőtt is milyen kedvesen 
kérdezősködött s mennyire kereste a 
beszélgetésre az alkalmat.

Nem, nem! Jobb igy! Jobb most 
néhány napi szenvedés, mint később 
hosszú gyötrődés. Jobb most egy-két 
gúnyos mosolyt elhordozni, mint ké
sőbb száz és száz ember kacagását 
hallgatni.

De azért nem jött álom a szemére. 
Első nap fáradt volt a sok tanítástól 
és gyalogolástól, mégis égő szemek
kel feküdt ágyában. Lelke zúgott, 
szive tompán sajgott. Reze néha-néha 
ökölbe szorult, legjobban szeretett 
volna felugrani, elrohanni s agyon 
ütni valakit, vagy pedig halkan csön
desen odacsuszni az édesanyja ágyá
hoz, párnájára hajtani fejét és sirni, 
sirni hosszan, sokáig. Újra és újra 
megrázta fejét. Nem szerelem, csak 
sértett önérzet, nem féltékenység, csak 
a hiúság lázongása ! De azért három
szor felkelt s elindult a kabátjáért, 
meg csak visszatért könyvéhez. Csak 
legalább azt tudná : ha arra felé megy, 
megbbillen-e a fehér függöny a sarok 
ablaknál ?

Egyszerre egy puha kéz nehezedik 
vállára.

— No de most elég volt, fiam. 
Tedd félre a könyvedet, elmegyünk. 
Már úgy is régóta kellene jegyzőék
hez menni, gyere, menjünk.

Kedvetlenül húzódozik.
— Hagyjuk ma, ráérünk vele jövő 

héten is.
De az anya csak erősködik.
— Menjünk most. Nekem is jól es

nék egy kis beszélgetés. Ha nem 
jössz, inkább egyedül megyek.

Félrehúzza a függönyt s kitekint a 
sötét utcára. De azért engedi, hogy 
az anyja öltözzék. Mikor már indul, 
akkor neki készül ő is.

— Várjon, édesanyám.
A beszélgetés lassan indul. A jegyző 

bácsi elvégezte a politikáját, Annuska 
a házi eseményeket. Hát a bál ? . .  . 
Igazán, hogyan mulattak a bálon ?

Ez is megvolt. Azután ismét csönd 
fekszik a szobára.

— Hova gondol tanitó u r ? . .. 
kérdezi tréfálkozva Annuska. Biztosan 
valami szép lányra. Vagy talán: arra 
a szép lányra I. ..

Kissé előrehajol úgy mondja, de 
lassan elönti arcát a vér.

A tanitó nevetve rázza a fejét.
— Igazán nem gondoltam se csú

nya, se szép lányra.
— Hát miért olyan hallgatag?
— Sokat olvastam. Kóvályog 

agyamban a sok gondolat.
— Mesélje e l! Hadd legyünk mi 

is egy kissé okosabbak ! . . .  tréfálko
zik tovább a lány. Biztosan valami 
érdekes regény, vagy holdvilágos sze
relmi történet. Ugy-e maguk mindég 
ilyesmit olvasnak. Lássa, nekem nem 
engedi édesapa, pedig ugy-e édes 
néni. . .

A tanitó lebigyeszti az ajkát s ki
csinyéivé int a kezével.

— Ah dehogy is, unalmas história ! 
Képzelje egy oskolamesterről olvas
tam, egy egyszerű, igazi oskolames
terről. Ez csak nem lehet érdekes?. .

A leány arca még jobban kipirul, 
de arcvonásai hirtelen elkomolyodnak.

— De inkább, nagyon érdekes Mi 
történt vele ? . . .

— Biz az furcsa, feleli kis idő 
múlva Sárosy László, mert az én 
oskolamesterem úgy megnőtt, hogy 
kiütötte az iskola falát, kilyukasztotta 
a tömés falu ház zsuppos fedelét, de 
még akkor is csak nőtt-nőtt, nemso
kára a szomszéd városok, az egész 
ország, a szomszéd népek, az egész 
müveit világ ránézett, ráhallgatott s 
mindannyian felkiáltottak: ni csak, 
az igazi oskolamester!.. .

— Ilyennek kell magának is lennie!. . 
mondja a kis lány, de megijed sa
ját hangjától s hirtelen elhallgat.

— Ez engem is érdekel, — szól 
közbe a jegyző, — hát csak mondja, 
uram öcsém.
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— Nem tudok én mesélni! . . .  
mondja húzódozva.

— Ugyan mondd hát, — biztatja 
az anyja.

Azután elhallgatnak mindnyájan.
Folytatjuk.

T á b o r i p osta .
Édes fiam,

félreértetted azt a levelemet, mely
ben arról szóltam, hogy írjatok a 
saját sok-sok szenvedéstekről s ne 
leplezgessétek a sokféle megpróbál
tatásokat, melyekben részetek van. 
Nem gondoltam arra, hogy itthon 
levő szegény családotokat keserítsétek. 
Jól tudom, hogy közülük a legtöbb 
úgyis nap-nap után remegve éldegél 
és sirva imádkozik, de azt is látom, 
hogy sokan belefásulnak a szenve
désbe s megszokják a mindennapi 
gyötrelmet. Csak szépitgetés, mikor 
azt mondják: elapadt a könnyünk! 
Nem, a szivük kérgesedett el. A 
hosszan tartó, egyforma erősségű 
megpróbáltatásba beletörődött az em
ber és akármilyen különösen hangzik 
is : megszokta a háborút. Még elgon
dolni is borzasztó, pedig bizony úgy 
van. Különösen közel sodródnak ezen 
veszedelemhez azok, akiknek a háború 
valami uton-módon kedvező dolgokat 
is hozott, például anyagi megerősö
dést, könnyű boldogulást, gondtala
nabb életet. Hozzátartozójuk nincsen 
a harctéren, veszteség tehát ott nem 
vár rájuk, ellenben itthon nagy áron 
elkel a termésük s ha néhány lábas 
jószágot vásárra hajtanak, duzzadt 
pénztárcával mennek haza. Az élet 
is tovarohan örömével, bánatával, 
szennyével és tisztaságával. A gond 
mellett az élvezet és gyönyör is be- 
tekintget az ablakon s a kisértés és 
bűn eddig alig látott leplezetlen for
mában lép elénk. Valami különös 
könnyelmű hangulat ömlik el az em
berek gondolkodásán: eh, miért ne 
tennénk, miért lennénk szőrszálhaso
gatók, ki tudja, mit hoz a jövendő ? ! ...  
Mikor a legrettenetesebb harcok dúl
nak, az emberek akkor is olyan 
gondtalanul élnek, mintha az élet 
legcsöndesebb napjait élnék. Gondolj 
csak két esztendővel ez előttre. Az 
első nagy harcok idején visszafojtott 
lélegzettel, szivszakadva vártuk a 
híradást. Remegett a lélek, pattanásig 
feszült az idegszál, a hulla-hegyeknél, 
véres folyóknál öszpontosult minden 
gondolat. Nem mondták: nekünk
nincs félteni valónk I. . .  senkink sincs 
a háborúban! . . ,  hanem remegtek,

sírtak, imádkoztak!... Szemükön, 
arcukon, egész életmódjukon rajt 
borongott a mindent legázoló háború 
borzalmasságának árnyéka. És most?... 
Junius eleje óta rettenetes erővel 
tombol a harc. Sok ezer holttest 
fedi a véres harcmezőket sok-sok 
testvérünk elejtette a fegyvert, sok 
fogságba került, sok megsebesült. Az 
ellenség nagy darab földet hatalmába 
ejtett, mint valami feltartóztathatatlan 
áradat, aláhömpölygött a galíciai, 
bukovinai földekre s ott áll a Kár
pátok tarajánál! De hát meglátjuk-e 
mind ezt az itthon levők arculatján ? 
Szemükből elővillanik-e a félelem, 
az iszonyat, az alázatosság, a meg
térés, a bünbánat? Érzik-e, hogy 
ránk nehezedik az Ur ostorozó keze, 
hogy a megaláztatás utján magához 
vezet, magához hiv? Ezeknek a 
könnyen élőknek Írjátok meg, édes 
fiam, mit kell szenvednetek, írjátok 
meg, mit láttok, mit hallotok kinn a 
robbanó gránátoktól fényes, halál- 
hörgéstől hangos éjszakában — hadd 
tanuljanak komolyabb, tisztultabb, a 
nagy időhöz illőbb életet! Isten áldjon, 
édes fiam!

Szeretettel ölel édesapád.

Tanítók árváiért!
A sok-sok babérlevél mellé, mit a 

szeretet és hála hullat hős tanítóink 
sírjára, ma egész babér koszorút he
lyezünk. A vasi közép evang. egyház
megye legutóbb tartott közgyűlésén 
kegyelettel emlékezett meg a harc
téren hősi halált halt tanítókról s 
azok özvegyeiről, árváiról. Nem elé
gedett meg a szavakba foglalt meg
emlékezéssel, hanem kegyeletét segítő 
jócselekedetté tette s az árvák és öz
vegyek segítésére létesített alap javára 
négyszáz koronát szavazott meg. Egy 
koszorú hullott a hősök sírjára!

A múlt héten a következő köszö
nettel nyugtázott'adományok érkeztek: 
A vasi közép evang. egyházmegye 400'— K 
Schrikker László Győr . . 20-— „
A szakonyi nőegylet . . . '20’— „
Győrffy István Kemenesmagasi . 3’— „
Juhász Sándorné Budapest . 2 40 „
Győrffy Gizella Kemenesmagasi 2-— „ 
Kocsis Dávid Ostffyasszonyfa . 140 „
Stiedl András Páta . . . P— „
Márvány Gyula Sobak . . P— „
Szabó Lenke Kemenesmagasi . P— „ 
Múlt számban kim utatott gyűjtésünk

v o l t : ............................... 773P18 K
Mostani gyűjtésünk . 45P80 K
Eddig befo ly t: . . . 8182-98 K

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére I

A világháború eseményei.
Az a lelketlenséggel határos em

berpazarlás s céltalan kapkodás, mely 
az antant mostani hadviselését jellemzi, 
azt mutatja, hogy elérkeztünk a világ
háború végének kezdetéhez. Ellen
ségeink most már könnyelmű hazárd
játékot folytatnak. Nagy összegeket 
raknak egy-egy lapra. Jelszavuk a 
kétségbeesett kártyás jelszava: most 
vagy soha! Vérfagyasztó emberirtás
ról s municó-pusztitásról számolnak 
be a hivatalos és nem hivatalos harc
téri tudósítások. De ne ijedjünk meg 
a mostani francia, angol és orosz 
offenziva őrületes kitöréseitől! Had
vezetésünknek, mint eddig is láthat
tuk, gondja van rá, hogy az antant 
őrültsége sorainkban nagy kárt ne 
okozzon s le ne rontsa azt, amit hó
napokkal ezelőtt építettünk. A balkáni 
háború diadalmas befejezése, az ola
szok visszaverése, a gorlicei fényes 
győzelem, a németek belgiumi és fran
ciaországi nagy sikerei után mit vár
hatunk ellenségeink kétségbeesett 
újabb támadásaitól ?

Küzdelem az oroszok ellen.
Csapataink, egyesülve a német 

csapatokkal, Linsingen vezérlete alatt 
visszaverték az ellenséget Volhiniában 
a Sztochod folyó közelében és Luck- 
tól nyugatra útját állották támadásai
nak, úgy hogy minden előretörése 
meghiúsult és hétszáz foglyot veszí
tett. Nem használt semmit az orosz 
hadvezetőségnek azon embertelensége, 
hogy az elmaradozó orosz csapatokat 
kartáccsal hajtatta előre. Másnap a 
foglyok száma már kétezerre emel
kedett. Véres vereség érte az oroszt 
a Prut völgyében Mikulicinnél és a 
Ceremosz mentén Zabienél is. Az 
1478 m. magas Hordie-magaslaton 
hétszer verték vissza támadásait. Jul. 
12-én Bucsácnál próbált nagy sereg
gel szerencsét az orosz. Első táma
dásával be is hatolt első állásainkba. 
Azonban Bothmer gróf a vezetése 
alatt álló német, magyar és osztrák 
csapatokkal csakhamar kiverte első 
állásainkból és négyszáz emberét el
fogta. Másnap az orosz megismételte 
támadását Bucsácnál, de újabb vere
séget szenvedtek. Ugyanakkor a Kö
veibe vivő vasúttól északra orosz 
csapatok megszállották a Sztochol 
bal partját. De örömük nem tartott 
sokáig. Késő este katonáink megtá
madták s a Stochod vidékéről elűzték 
őket. Százhatvan emberüket pedig el
fogták. Az oroszok eddigi veszteségét 
az uj offenziva óta több mint félmillió
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emberre becsülik. Ez az Qka, hogy a 
v lefolyt héten csak a volhiniai északi 

és a galíciai déli szárnyon, valamint 
a Sztohod-szakaszon próbáltak sze- 

' rencsét.

Küzdelmünk az olaszokkal.
A hét elején elkeseredett harc volt 

olasz földön a Brenta és Etsch folyók 
között. A Cima Diecitől délkeletre 
nagy alpino-csapatok megtámadták 
ott felállított seregünket. De rosszul 

I jártak. A hetvenes magyar ezred egy 
I másik ezreddel oly heves támadást 
V” intézett az alpinik ellen, hogy azok

nak bizonyára elment a kedvük min- 
í den további támadástól. Bőséges ara

tása volt itt a halálnak. Több mint 
I nyolcszáz olasz halott feküdt árkaink 

előtt, jegyzi meg a hivatalos jelentés.
I Ugyanakkor a tiroliak is kitüntették 
' magukat. Más alpini-csapatok a Brand- 
I völgytől keletre elfoglalták a Corno 

hegyet. Azonban a bátor tiroli lövé
szek csakhamar lekergették őket 
és négyszázötvenöt emberüket elfog
ták. Másnap a Monte Rastán érte 

j őket nagyobb vereség. Itt ezer főnyi 
veszteségük volt. Julius 12-én és 13-án 
olasz földön, a Brenta és Etsch kö- 

I  zött volt ismét kemény harc. Vere- 
w séggel és súlyos veszteséggel hagy

ták el az olaszok ezt a vérrel ázta- 
, tott földet. Ugyanazon időben a Monte 
; Rastától északkeletre is volt harc. 
j Az ellenség egymásután tízszer táma
dott, vitéz katonáink tízszer verték

1916. julius 23.

vissza. Súlyos volt az olaszok veszte
sége. A mieink minden állásukat meg
tartották.

Az olasz lapok szóvá teszik az 
olasz katonaság roppant veszteségeit 
az utóbbi napokban s jelzik, hogy 
hadseregük abbahagyja a támadáso
kat és ezentúl »pozíciós háborút« 
folytat.

A németek harca a franciákkal és
angolokkal.

Angol és francia lapok egyre azon 
panaszkodnak, hogy seregeik nem 
haladnak előre, óriási áldozataiknak 
nincs semmi eredménye. Igazuk van. 
A lefolyt hét eseményei is ezt bizo
nyítják. Az angolok megrohanják a 
tronesi kis erdőt, de elfoglalni nem 
tudják s száz katonájuk fogollyá lesz. 
A franciák »fekete barátaikkal« 
Barleux vidékén megtámadják a né
meteket, de visszaverik őket s 152 
emberét elfogják. A Maastól keletre 
visszahódító kísérletet tesznek, de 
próbálkozásuk nagy kudarccal vég
ződik. Kapkodás mutatkozik itt is ép 
úgy, mint az orosz táborban. Julius 
11-én az Ancre-patak és a Somme 
között az uj angol milliós hadsereg 
támadást intézett a németek ellen. 
És az eredmény ? Megmondja a né
met hivatalos jelentés; »Az úttól 
északnyugatra, mielőtt közelharcra 
került volna a sor, halomra lőttük 
őket.« Tovább megjegyzi a jelentés : 
»A tüzérségi tevékenység az egész

harcterületen jelentékeny volt. Bellóy 
és Soyecourt között zárótüzünk le
hetetlenné tette az ellenségnek minden 
támadó szándékát.« Másnap ismét 
Verdunre került a sor. A Maas jobb 
partján a németek közelebb jutottak 
Souvillehoz, a verduni várcsoport 
utolsóelőtti erősségéhez. A kemény 
küzdelemben 29 tisztet és 2106 főnyi 
legénységet foglyul ejtettek.

Egyéb hírek.
A Ruszkije Szlovo értesülése sze

rint Románia erős csapattömeggel 
biztosította határát Oroszország felé. 
A hadiállapotba helyezett negyedik 
hadtest a legutóbbi napokban a ha
táron elfoglalta kijelölt helyét. — 
Jul. 9-én hajnalban »Novara« nevű 
cirkálónk az otrantói tengerszorosban 
öt angol hajót tüzérségi tűzzel meg
semmisített. A hajók mind égve sü- 
lyedtek el. A legénységből a Novara 
csak kilencet tudott megmenteni. — 
A »Deutschland« nevű első német 
kereskedelmi buvárhajó szerencsésen 
megérkezett Amerikába. Ilyen hajó a 
»Bremen« is. Ezek a hajók mintegy 
kétezer tonna tartalmúak, nem hadi 
hajók, hanem a kereskedelmet köz
vetítik Európa és Amerika között. — 
Az újabb orosz offenziva kezdetétől 
julius 1-ig 14.900 orosz tiszt, köztük 
17 tábornok és 2 ezredparancsnok 
és 248.000 főnyi legénység esett el.

I,

i

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Aranylakodalom. Svehla Gusztáv nyug. 

ev. lelkész és kiérdemült főesperes, nejé
vel, szül. Lipták Matilddal Breznóbányán 
junius 21-én tartották kedves családi kör
ben aranylakodalmi ünnepélyüket, melynél 
a szülőkkel 6 gyermek, 3 vő, és 12 unoka 
együtt ünnepelt. Ez alkalommal a breznó- 
bányai hívek az aranylakodalmosok emlé
kére 425 koronát gyűjtöttek jótékony alapra.

Felügyelő beiktatás. A somlószőllősi 
evang. gyülekezet egyhangú bizalommal 
megválasztott uj felügyelőjét, Schmidt Ká
roly, középiszkázi nagybérlőt f. h. 9-én 
iktatta be hivatalába Somogyi Károly lel
kész. Isten áldása legyen az uj felügyelő 
munkásságán és a gyülekezeten.

I t t ho nró l .
Húsz hónap múlva irt. Sokak megnyug

v ására  megemlitem, hogy lelkészi irodám
ban megjelent Németh Györgyné vaspöri |

asszony, ki húsz hónapig semmi életjelt 
sem kapott az uráról. Most végre megér
kezett a hir, hogy az ura orosz fogságban 
van, él és egészséges. Sok kártyát elkül
dözgetett, de egy sem érkezett kézhez.

1930 millió a negyedik hadikölcsön. 
A pénzügyminisztérium hitelosztálya a hi
vatalos aláíró helyek nagy részével elszá
molt és megállapította, hogy a negyedik 
hadikölcsönre összesen mintegy 1930 millió 
névértékű jegyzés történt.

Rettenetes orkán. Bécsújhely egy ré
szén rettenetes orkán rohant végig, mely 
jóllehet csak néhány percig tartott, mégis 
óriási pusztulást okozott. Majdnem minden 
háztetőt leszakgatott, emeletes házakat le
döntött, magas gyárkéményeket kettétört, 
emberekét, gyermekeket felemelt a levegőbe 
s holtan ejtette vissza őket a porba. 39 
halottja és 200-nál több sebesültje van a 
rettenetes forgószélnek. Két nappal utóbb 
Nagyváradon is nagy orkán rohant végig 
és sok kárt okozott.

A gazda milliós hagyatéka gimnázium 
építésre. Péter András szeghalmi gazda,

J az Alföld egyik legvagyonosabb gazdája, 
hetvenhét éves korában meghalt. Péter év
tizedekkel ezelőtt husz-harmincezer forintot 
érő vagyont örökölt, amelynek értéke azóta 
megsokszorosodott. Nagy vagyonának álta
lános örökösévé a szeghalmi református 
egyházat tette meg azzal a meghagyással, 
hogy vagyonából Szeghalmon gimnáziumot 
létesítsen. Az erre a célra hagyott vagyon 
több mint másfél millió korona.

61 gőzöst sülyesztettünk el júniusban. 
Júniusban a központi hatalmak tengeralat- 
járói 61 ellenséges kereskedelmi hajót sü- 
lyesztettek el.

Olajnyerés — kukoricából. A tudo
mány óriási gyakorlati haszna mindennap 
szembeötlőbb lesz. Már addig is sok hiá
nyon segített a tudomány. Most azt olvas
suk, hogy a nagy olajhiány is megszűnik, 
ugyanis arról van szó, hogy a magyar ten
geritermés olajtartalmát egyöntetű eljárás
sal kivonatolják Az uj bevételt az állam 
foglalná le a maga számára, ami évente 
170 millió koronával szaporítaná az állami 
bevételeket, akkor is, ha az ország évi
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tertgeritermésének csak negyedrészét dol
goznák föl olajnyerés céljából.

Az oroszok pusztítása. Az oroszoktól 
elfoglalt helységek lakossága rémülten ta
pasztalja, hogy az ellenség most egészen 
másképpen viselkedik, mint a korábbi meg
szállások alkalmával: a vad cserkeszek 
Jezierzany és Pozniki falvakban kétszáz 
parasztot megsebesítettek, az asszonyok 
és a lányok ellen merényletet követtek el ; 
egyetlen egy zsidónak sem sikerült meg
menekülnie. Zablotov városból tavaly ta
karodtak ki az oroszok és a hatóságok 
utána teljesen rendes életet teremtettek. A 
múlt héten ismét ágyudörgést hallottak, me
nekültek vonultak át a városka utcáin: a la
kosság erre úgy határozott, hogy abba
hagyja az építés munkáját és elmenekül. 
Külön vonatokon utaztak el, aki nem fért 
fel a vonatra, az kocsin menekült: egy-egy 
kocsiért háromszáz koronát kellett fizetni. 
Mindenki magával vitte, amit tudott, — 
amit ott kellett hagynia, azt elpusztította. 
Zablotov azóta az oroszok kezére került 
és azt hiszik, hogy az ellenség a várost 
felgyújtotta és lerombolta.

A gabona uj maximális ára. A kor
mány rendeletet bocsátott ki a gabona 
legmagasabb árairól. A rendelet szerint a 
kormány kétféle maximális árat állapított 
meg és pedig az első magasabb árak ér
vényben lesznek julius 16-tól december 
15-ig bezárólag és az alacsonyabb árak 
december. 16-tól a jövő évi termésig. A 
Duna jobb partján fekvő vármegyékben a 
gabonafélék legmagasabb árai december 
15-ig: búza 41 kor. 50 fillér, rozs 34 ko
rona, kétszeres 33 korona, december 16-tól 
a búza 37 korona 50 fillér, rozs 31 korona, 
kétszeres 20 korona. A sörárpa maximálsi 
árát a kormány az egész országban egy
ségesen állapította meg és pedig az első 
időszakban 42 korona, a másodikban 38 
korona. A legmagasabb ár métermázsánként 
értetődik. Aki a rendelet ellen vét, hat 
hónapi elzárással és 2000 korona pénzbír
sággal sújtható.

Uj tizkoronások. Az Osztrák-Magyar 
Bank julius 24-én uj tizkoronásokat bocsát 
ki, amelyek 150 mm. szélesek és 80 mm. 
magasak és egész terjedelmében vízjeles 
papíron kettős nyomtatással készültek, az 
egyik oldalon magyar, a másikon német 
szöveggel. A bankjegy két oldalának rajza 
és színe egymástól teljesen elütő.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház az uj adótörvényeket 

tárgyalta. A kérdéshez az ellenzék részéről is 
sokan szólaltak fel, Földes Béla, Batthyány 
Tivadar, Rakovszky István stb. Különösen 
a nagy bankok ellen intéztek heves táma
dásokat.

A kormány és az ellenzék között történt 
megállapodás szerint, a hadinyereségadóról 
szóló javaslat elintézése után a Ház még 
a szeszadóról, a bélyeg-, és illetékadóról 
és dohányadóról szóló kisebb adójavasla
tokat, továbbá a vármegyei tisztviselők 
mandátumának meghosszabbításáról szóló 
javaslatot tárgyalta és azután augusztus 
kilencedikéig elnapolta üléseit. Akkor kezdi 
majd meg a nagyobb adójavaslatok tárgya
lását.

_  tíÁiÚNÚSiÓ. ___

A n a g y v i l á g b ó l .
Kínában eltörölték a kasztokat és a 

rangokat. Li-Yuan-Hung, a kinai köztár
saság uj elnöke elhatározta a kasztok és 
rangok eltörlését. Az uj elnök a város köz
pontjába, egyszerű palotába fog költözni 
s a régi császári palotát múzeumnak akarja 
berendezni.

A franciaországi pusztító vihar. Cote-d, 
Or megyében felhőszakadás több község
ben óriási károkat okozott. A folyók kilép
tek medrükből és számos községben tel
jesen elpusztították a takarmánytermést.

A döntés kérdése. Egy svájczi lap irja, 
hogy valamennyi fronton megkezdődött a 
világháború döntő csatája. A következő 
két hónap meghozza a döntést. Az antant 
sorsa lesz Olaszország sorsa is.

Közel a békéhez. Egy másik svájczi 
lap szerint még soha sem állottunk oly 
közel a békéhez, mint most. Ennek az alapja 
nemcsak a nagyméretű emberveszteségek
ben, hanem más körülményekben is meg
található.

Németország termése. A né-met rozs
termés hozama általában jó, sőt némely 
helyen igen jónak mondható. A repcét már 
sok helyen learatták és ez az olajhiányon né
mileg javítani fog. A múlt esztendei rossz 
zabaratással szemben ez idén jó eredményre 
lehet számítani. A cukorrépa kielégítően 
fejlődik; a német burgonyatermés legalább 
is jó közepes hozamot ígér.

A termelés fokozása. A német gazdák 
gyűlésén határozati javaslatot fogadtak el, 
amelynek második szakaszában javaslatot 
tesznek arra vonatkozóan, hogy a német 
mezőgazdákat föl kell szólítani az élelmi
szerek termelésének növelésére és arra, 
hogy a háztartásokban, amennyire csak 
lehetséges, csökkentsék a fogyasztást. A 
gabonaellátás terén pedig szükséges a gaz
dák szerint, hogy a városoknak őrlő mal- 

'mok a liszttel és korpával ne kereskedhes
senek.

A francia háborús pusztítások. Malvy 
francia belügyminiszter vizsgálatott indítta
tott a harctéren történt pusztítások statisz
tikájának megállapítására. Tizenegy megyé
ből kérték be az adatokat. A tizenkette
dikből, az Ardennes-departementból nem 
szereztek statisztikát, mert az teljesen az 
ellenség kezében van. Megállapították, hogy 
eddig 2554 község van ellenség kezén — 
Franciaország községeinek összessége 36247 
— azonkívül 247 községet kiürítettek, mert 
közvetlen a tifzvonal mellett feküsznek. A 
megállapítások szerint 753 községben tör
tént pusztulás. Az elpusztult épületek kö
zül 56 olyan van, amelyeket a prefektusok 
mint műemléket jeleztek. Köztük az arrasi 
városháza és levéltár, Saint-Rémy temploma, 
az érsekség, a katedrális és a vároháza 
Reimsban. Gyárak, műhelyek, iparvállala
tok közül 330 pusztult el vagy károsult. 
E vállalatok mindössze 57633 embernek 
adtak kenyeret, akik most munka nélkül 
maradtak.

N ém etü l tudó
14 — 16 éves evang. vallásu jóravaló, 
szorgalmas cseléd  leány t keresek. 
Havi bére 16 K. Ajánlat küldendő 
Poós Józsefné  címére Rendes, up. 
Kővágőőrs. 1—3.

iOÍ6. julius 23.

Olvassátok a bibliát.
* Hol biblia a házban nincs,

Hiányzik ott a  legfőbb kincs 
Tanyát a  sátán- ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

julius 23. vasárnap, Jak. 3, 1—12.
„ 24. hétfő, Jud. 14-19.
„ 25. kedd, Pred. 5, 1 -6 .
„ 26. szerda, Máthé 12, 33—37.
„ 27. csütörtök, Márk 7, 31—37.
„ 28. péntek, Jeremiás 1, 4—9.
„ 29. szombat, Róm. 6, 3—11.

A H a ra n g szó  p er se ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 392 kor. 86 fill.

Pólón János Nagylak 6-40 K, Demetro- 
vics Józsefne Körmend 4 40 K, Rácz Sándor 
Ponyvád 2’40 K, Raposa Ferenc isk. gond. 
Felsőcsalogány, Csulik Györgyné Lajos- 
komárom 2—2 K, Gaál Józsefné Farád, 
özv. Oppel Károlyné Keszthely 1 -40—1-40 
K, Berky Sándor Felsőireg 1 K, Gáspár 
Józsefné Kiskunhalas, Papp-Váry Elemérné 
Bpest, Niklesz Károly Miklous 40—40 f.

Összesen: 415‘06 K.

Hadi árváknak: Bókkon Pálné Csönge 
1 K.

Hadifoglyoknak : Bókkon Pálné Csön
ge 2 K.

Vak katonáknak: Szabó Ferencné I
Kemenesmagasi 2 K, Bókkon Pálné Csönge 
1 K, Tóth György Kőszeg, özv. M. I.-né 
Kőszeg 80—80 f, özv. Fakó Sámuelné 
Csempeszkopács 40 f,

Rokkant katonák részére befolyt:
Bókkbn Pálné Csönge 1 K.

Pályázati hirdetés.
A magyarszombathelyi ev. anya

gyülekezethez tartozó Ászár leány
egyház kántortanitói állására pályá
zatot hirdet. Javadalom: 1. Lakás, 
mellékhelyiségekkel, gazdasági épüle
tekkel. 2. Gabona, 720 kgr. búza, 
675 kgr. rozs, 676 kgr. zab. 3. 20 
petrence széna és 20 petrence szalma, 
vagy ennek váltsága. 4. Tüzelő fa 4  ̂
öl, házhoz szállítva. 5. 3 kát. 1249 
□  -öl szántóföld és ennek munka- 
váltsága (70 kor.) 6. Minden sátoros 
ünnep első napján a perselypénz. 7. 
Stóla. 8. Temetői széna és sarju. 9.
2 akó bor, vagy ennek folyó ára. 
Ezenkívül a megfelelő fizetéskiegészi- 
tési államsegély.

Pályázhatnak oki. ev. férfitanitók. 
Határidő augusztus 1.

Magyarszombathely, 1916. jul. 15. Í 
Molnár Gyula

ev. lelkész, isksz. elnök.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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T A R TA LO M : Vándor: Ne vidd el napjai felébe! (Vers.) — Kapi Béla: Elnémult harangok. — Hering János: A reformáció 
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Kapi Béla: A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — Á világháború esem ényei.O rszág-V ilág ;

Ne vidd el napjai felében!
Erős volt a teste,
Vidám volt a lelke,
Virágosán indult 
Messzi harcterekre.

A mint magyar szokott 
Harcolt is vitézen,
Nem egy meleg napon 
Nem egy hideg éjen.

Gyenge most a teste, 
Szomorú a lelke.
Gyógyító írt keres 
Fájó, nagy sebekre.

Elhervadt a virág 
S orcájának pírja ;
Lehet, hogy az éltet 
Nem is soká bírja.

Nagy szomorú házban 
Fekszik a kórágyon 
S én mellette állva 
Mondom im ádságom :

— Te hatalmas Isten,
Ki vagy fent az égben, 
Kérlek, ne vidd öt el 
Napjai felében,

Vándor.

Elnémult harangok.
Irta : Kapi Béla.

Még a levegőben hullámzik a 
harang érc-szava, azután megindul 
körülötte a munka. Feszitő vasakat, 
emelő rudakat illesztenek melléje, 
leszedik ércfalához ütődő szivét, 
még néhány órai munka, azután 
egy zuhanás s földön fekszik az 
elnémult harang. Hull rá a virág, 
körülöleli a koszorú. Elhangzik a rö
vid búcsúztató beszéd, a nyári me
leg szél tovaviszi a meghatott em
berek reszketős hangú énekét, azu
tán megindul a harang. Ki a va
súti állomásra, onnan valamelyik 
ércolvasztó kemencébe, onnan az 
ágyuöntőbe. A toronyban elárvul
tán búgatja hangját a megmaradt 
harang.

Ez a történet vagy lejátszódott, 
vagy hamarosan lejátszódik minden 
gyülekezetünkben. Az ellenség ölelő 
gyűrűje ellen védekező nemzetünk
nek ércre van szüksége s harang
jainkat kérte. Büszkeséggel jegyez
ték gyülekezeteink jegyzőkönyvük 

!■ lapjaira, hogy egy értelemmel, egy 
1 akarattal, az első kérő szóra oda

siettek a haza oltárához. Nem vár
ták meg a parancsszót, nem várták 
meg, mig az állam elveszi azt, a 
mire szüksége van, hanem felaján
lották maguktól, önként, mint cse
lekedetekben megnyilatkozó hon
szerelmünk bizonyságát.

A leszerelt harang mellett kÖnybe 
borul minden szem. Átjárja a szi
vet a válás fájdalma, az az égető 
érzés, hogy valami kedveset, drágát, 
valami hozzánktartozót elveszítünk. 
Édes és keserű emlékek rajözzák be 
lelkünket. Ez a harang sem dűlt meg 
alkonyat szálltán. Mikor elfáradt a 
munkáskar, s a kicsiny gyermek oda 
húzódott az édesanyja öléhez, ez a ha
rang hivott hálaadó imádságra. Mi
kor felébredt a reggel, ez a harang
szó hajnali harmatesőként hullott 
az ébredő emberek leikébe. Hány
szor hivott a templomba! Hányszor 
hirdette a nagy ünnepek érkeztét! 
Hányszor kondult tompán, búsan, 
amint kedvesünket kisértük utolsó 
útjára. Minden hangjával jobban 
és jobban a szivünkhöz nőtt. Min
den nap kedvesebbé és drágábbá 
lett előttünk. És most elnémult a 
harang !
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De a fájdalom könnyét felszántja 
szemünkről honszerelmünk lángja. 
Tudjuk, hogy miért, tudjuk, hogy 
kinek adjuk oda. Hazánk védel
mére, nemzetünk oltalmára aján
lottuk fel, erre a szent célra adjuk 
oda. Fáj ugyan lelkűnknek, hogy 
a békességet hirdető harang ezután 
pusztulás és halál hírvivője lesz, 
de nem tépelődünk ezen a nehéz 
kérdésen, hanem elszántan, lelke
sen teljesítjük hazánk és nemzetünk 
iránt tartozó kötelességünket. Mi
kor odaadjuk harangjainkat, arra 
kérjük a jó Is ten t: állítsa meg az 
ellenség ostromát s a harangból 
öntött fegyverekkel védelmezze meg 
küzdő testvéreinket, hazánkat, bé
kés családi tűzhelyünket.

De mikor ránk borul a sok ál
dozatot követelő rettenetességnek 
éjszakája, akkor lelki gyötrődésünk 
nehéz sötétségében úgy halljuk, 
mintha újra megkondulna az elné
mult harang. Vájjon mit mond? 
Vájjon mire tanít?

Mikor a szabadságharc legendás 
korában veszélyben volt a haza, 
evangélikus egyházunk nagy püs
pöke : Székács József komoly szóval 
fordult a gyülekezetekhez. Röviden 
szólt, de minden szavából kicsengett 
a mélyen átérzett honfiúi meggyő
ződés szava. Nem lehet gondolkodni, 
nem szabad habozni, ha fáj is a 
s z ív , oda kell adni a harangokat! 
Mert „harangok nélkül is imádhat
juk az Istent, de ágyuk nélkül 
nehezen mentendjük meg a hazát. 
Es ki pótolja otthon a harangot?

A szószéken a pap, az iskolában 
az oktató, a családban az apa 
érc-szava.“

Nézzétek, ugyanezt a szót intézi 
hozzátok az elnémult harang. Arra 
int, hogyha neki le kellett is száll
nia a toronyból, csengjen éjszaka 
és nappal az élő hit harangjainak 
szava. Lelkész, tanító, családfő ki
csiny és nagy, asszony és férfi, 
szegény és gazdag mind-mind 
ugyanazon lélekkel hívják a gyü
lekezetei imádkozásra, Isten dicső
ítésére, bünbánatra, megtérésre. 
Hogyha kevesebb harang kondul is, 
legyetek többen, akik meghallják, 
akik Istenhez térnek. És még arra 
int az elnémult harang, legyen 
minden imádkozásunkban ott a 
buzgó könyörgés: tegye Isten ke
gyelme a békesség harangjait a 
békesség biztosítóivá. Vezessen 
minket közelebb ahoz a sírva áhí
tott naphoz, melyen újra örömün
nepre szólalnak meg a harangok

s melyen a békéért elmondott 
hálaimádságban egyesül milliók 
vérző szive.

A reformáció százados 
évfordulóiról.
Irta: Hering János.

A jövő esztendőben, 1917 október 
31-én lesz a reformáció négyszáz 
éves évfordulója. Hármat tehát már 
Isten segítségével megért egyházunk: 
1617-et, 1717-et és 1817-et.

Az első évfordulót, 1616-ot meg
előző időkben a magyar protestan
tizmus virágkorát élte, mert ha küz
deniük is kellett őseinknek vallásuk
ért, még a fegyverrel való küzdelemben 
is felül maradtak, amint ezt az 1606-iki 
bécsi béke is mutatja, melyben Bocs- 
kay István, erdélyi fejedelem teljes 
vallásszabadságot vívott ki az akkori 
magyar királytól, egyúttal német csá
szártól, hitfelei számára. A kath. pap
ság ugyan tiltakozott a bécsi béke 
ellen, de hiába, mert az ország leg
nagyobb része, köztük a nemesség is, 
három család kivételével, protestáns 
volt s igy nem akadt, aki támogatta 
volna a tiltakozókat. Ez időben még 
a király helyettese, a nádor is evan
gélikus volt. Nagy fényt adott a ma
gyar protestantizmusnak Bocskay 
utóda, az uj erdélyi fejedelem Bethlen 
Gábor, aki 1613-ban nyerte el ezt a 
méltóságot. Ez a nagy protestáns 
férfiú a tudományoknak nagy barátja, 
iskolaépítő, emellett olyan nagy te
kintély, hogy külföldi uralkodók ke
resik barátságát és szövetséget köt
nek vele.

Azonban neki volt kortársa a hí
res katholikus főpap, Pázmány Péter, 
aki 1616. óta a királynak is tanács
adója lett s mint ilyen megindította 
a visszatérítő mozgalmat. Ugyanebben 
az 1616-ik esztendőben nagy veszte
ség érte a protestánsokat, mert meg
halt a nádor, az evang. Thurzó György, 
kinek méltó utóda nem akadt. Nagy 
baj volt ez, mert akkor már Bécsből 
megint kikezdték a magyar alkotmányt 
és vallásszabadságot, úgy annyira, 
hogy Bethlen Gábor is kénytelen volt 
1619-ben fegyverhez nyúlni a ma
gyarság és protestantizmus védelmére.

Hanem még 1617-ben, az évforduló 
évében úgy érezték a protestánsok, 
hogy erősek és az elmúlt száz esz
tendőre visszatekintve Isten iránt ér
zett hálával ünnepelték a százados 
évfordulót országszerte. Különösen a 
bányavárosokban és Thurzó nádor

özvegyének, Czobor Erzsébetnek bir* 
tokán, Bittsén folytak le fényes ün
nepségek.

De már ez időben előrevetette ár
nyékát a jövő sok szenvedése. A sé
relmek egymást érték, úgy hogy amint 
előbb mondtam, 1619-ben Bethlen is 
kénytelen volt fegyvert fogni; a cseh 
és osztrák protestánsokat egész nyíl
tan üldözték ; a csehek is fellázadtak, 
szövetkeztek. Bethlen Gáborral s ez
zel megindult a harminc éves háború, 
mert közben a német protestánsok 
is fegyvert fogtak vallásukért. Olyan 
háború volt ez, hogy régi feljegyzé
sek szerint Németország lakossága 
15 millióról 3—4 millióra olvadt. A 
cseheket már 1620-ban legyőzték; de 
Bethlen Gábor győzött, a németek is 
kivívták hosszu-hosszu harcok után, a 
hős svéd király, Gusztáv Adolf segítsé
gével a vallásszabadságukat, 1648-ban.

Nálunk azonban hiába volt Bethlen 
Gábor győzelme, mert mire újra el
jött a száz éves évforduló: 1717, 
addigra a magyar protestantizmus 
földig volt alázva

Főuraink, akik akkor már nagyrészt 
megint visszatértek a katholikus val
lásra és a főpapok, mindent elkövet
tek, hogy a protestantizmust kiirtsák. 
Az évfordulót megelőző évtizedekben 
négyszáznál több prot. lelkészt tettek 
földönfutóvá, gályarabbá, több mint 
900 templomukat elvették, a népet 
katonaság hurcolta a kath. templomba, 
aki nem engedelmeskedett, világgá 
kergették. S mit tehetett egyebet sze
gény üldözött földnépe: elbujdosott 
a hegyekbe, erdőkbe s lett belőle el
keseredett szegény legény, betyár. 11. 
Rákóczy Ferenc ugyan 1705-ben fegy
vert fogott vallásért, szabadságért — 
katonáinknak 9/10 része protestáns 
volt, leginkább az üldözött, bujdosó 
földnépe közül — de 1711-ben le
győzték s ettől fogva az igaz magyar
nak és protestánsnak hallgatnia, sőt 
bujdosnia kellett a hazában.

Ebben az időben a prot. lelkészek 
kath. püspököknek voltak alárendelve, 
házasságot csak kath. pap előtt le
hetett kötni; prot. mesterember nem 
léphetett be céhekbe, úgy hogy egész 
életében nem válhatott belőle önálló 
iparos. Olyan hely is volt, ahol még 
vásárolni sem volt szabad prot. ipa
rostól. A kath. ünnepeket a protes
tánsoknak is meg kellett tartani; köny
vet külföldről behozni, vagy külföldre 
járni tanulni, nem lehetett.

így aztán 1717-re a magyar szabad
ság, a protestantizmus el volt temetve. 
Ünnepelni nem volt kedve senkinek, 
de nem is volt mit.
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Ám a protestáns egyház kibírta az 
elnyomatást. A hívek ugyan elfogy
tak, csak azok maradtak meg, akik 
igazán szivük szerint ragaszkodtak 
hitükhöz, de ezek aztán kitartottak. 
Különösen a népnek a szívóssága 
volt bámulandó, ez várt, várt, türel
mesen várt a jobb jövőre.

Sok minden keserűség, siralom kö
zött aztán, mindig közelebb-közelebb 
jött a harmadik jubileumi év: 1817. 
Megelőzőleg, 1780—1790-ig egy tü
relmes, felvilágosult uralkodó, II. Jó
zsef enyhítette a protestánsok sorsát 
s az ő általa elrendelt türelmet öccse 
és utóda, II Lipót alatt, törvénybe is 
igtatták. Ez a törvény nem adta ugyan 
vissza minden jogunkat, de legalább 
egyházunk szabadabban lélegzett.

Azonban a külföldi nagy mozgal
mak hatása alatt újabb megpróbálta
tások szakadtak reánk. Ugyanis abban 
az időben tört ki az első francia for
radalom, és ekkora franciák 1793-ban 
még a királyukat is, XVI. Lajost, le
fejezték. Erre a többi királyok meg
ijedtek és szabadság, türelem eltűnt 
mintha elfujták volna. Magyar alkot
mány, vallásszabadság újra csak pa
piroson voltak meg, mert azt mond
ták, hogy nálunk is minden zavarnak 
ez a kettő az okozója, sőt hogy maga 
a reformáció sem egyéb, mint for
radalom és lázadás. S mikor kitudó
dott, hogy Martinovits és társai, 
köztük a kiváló protestáns tudós: 
Hajnóczy József mozgalmat akartak 
indítani a zsarnokság ellen, akkor el
fogták s 1795-ben Budán lefejezték 
őket.

A régi protestáns-sérelmekhez újab
bak is járultak s papok és katonák 
megint elkezdték a prot. földnépét a 
katholikus vallásra kényszeríteni.

A türelmetlenségnek e számos jele 
között annál nagyobb meglepetést 
keltett, hogy I. Ferenc király 1817-ben 
mégis megengedte Ausztriában és 
Magyarországon is a reformáció 
háromszázados évfordulójának meg
ünneplését. A protestánsok e nem 
várt engedékenység felett való örö
mükben, a legméltóbb módon igye
keztek megülni a nagy napot. S jól
lehet azidőben forgatták föl Napoleon 
császár háborúi a világot, úgy any- 
nyira, hogy nálunk 1811-ben az ál

lamháztartás is csődöt mondott, — 
ami abban nyilvánult, hogy akinek 
ma száz forintja volt, az másnap 
arra ébredt, hogy csak húsz forintot 
ér a bankója — amiből következőleg 
nagyon sokan elszegényedtek : az év
forduló emlékére a protestánsok mé
gis több pénzbeli alapítványt tettek, 
beszédeket és más alkalmi iratokat 
nyomattak ki. Általában pedig, olyan 
méltóságteljes komolysággal, olyan 
szépen ünnepelték országszerte a nagy 
napot, hogy még a katholikusok is, 
akik mindenfelé nagy számmal jelen
tek meg ez ünnepeken, csak kedvező 
véleményt alkothattak maguknak szép 
vallásunkról.

Azóta megint nagyot fordult a vi
lág kereke. Ä protestantizmus és vele 
együtt a felvilágosodás, haladás, al
kotmány kivivta a maga helyét világ
szerte s ma már hazánkban is min
denki háboritlanul követheti vallását, 
ha az az állam érdekeivel nem ellen
kezik. -

Ma már kívülről, egy-két esetet 
nem említve, nem bántanak bennünket, 
ámde belső bajaink megmaradtak, sőt 
nőttek is. Több oka van ennek. Pél
dául az, hogy kevesen vagyunk, sze
gények vagyunk, a sok üldözés köz
ben elhagytak bennünket a nagy urak, 
kik régen szószólóink voltak. De na
gyobb baj ezeknél, hogy most, ami
kor már szabadon gyakorolhatjuk 
szép vallásunkat, híveink közül sokan 
nem tudnak hívek maradni s vagy 
maguk hagyjál^ el egyházukat, vagy 
gyermekeiket adják oda más egyháznak.

Mindezek ellenére már jó egyné
hány esztendeje készülődik egyházunk 
a negyedik évforduló méltó ünneplé
sére. Az ünnepi istentiszteletek mel
lett az egyetemes egyház is, a gyám
intézet is gyűjtést rendelt el, hogy az 
összegyüjtendő pénzből valamilyen ma
radandó emléket állíthassunk. Olyant, 
amely egyrészt egyházunk életerejét 
hirdetné, másrészt pedig eszköz volna 
egyházunk még jobban való erősí
tésére.

Ha közben a világháború ki nem 
tör, ez a gyűjtés bizonyára fényes 
eredménnyel járt volna. Azonban még 
a mai nehéz viszonyok mellett sem 
szabad hallatlanná tenni egyházunk 
kérő szavát s tehetségünkhöz képest

azon kell lennünk, hogy a gyűjtés 
minél jobban sikerüljön. Igaz vallá
sosságunk mellett ezzel kell megmu
tatnunk, hogy méltók vagyunk nagy 
őseinkhez s meg tudjuk becsülni azo
kat a nagy szellemi kincseket, me
lyeket küzdő apáink vérük árán is 
megvédtek s épségben reánk hagytak.

T á b o r i  p o sta .
Édes fiam,

bevallom, hogy a helyes levélírás 
kérdéséről csak most érkezett soraid 
olvasása közben kezdtem gondolkodni. 
»Csak írjanak, mindennap Írjanak, — 
mondod leveledben. Szinte azt mond
hatnám : mindegy, hogy mit Írnak, 
csak lássam, hogy írnak. «■ így gon
dolod te, édes fiam. Én meg érzem, 
hogy csak azért Írtad le ezeket a so
rokat, mert mindig helyesen megirt 
leveleket kaptál itthonról. De hány 
küzdő testvérünk nem kap elégszer 
levelet. A sok munkával elfoglalt itt
honiak azt hiszik, hogy nekik csak 
válaszolniok kell az érkező levelekre. 
Ha azután bármily okból késik a ti 
leveletek, ha a világháború zivatará
ban néhány rózsaszínű kártya elkal
lódik, akkor szegény vitéz katona 
hosszú ideig irás nélkül marad, mert 
hiszen nincs mire válaszolni. Ezek
nek valóban szól a te intelmed: Ír
janak, sokszor Írjanak! Hozzá lehet 
tenni: ne várják meg a táborból ér
kező levelet, hanem Írjanak minden 
második, harmadik nap egy-két so rt! 
Megpróbáltatások közt nagy öröm, a 
szenvedések közepette nagy megnyug
vás, mikor híradás érkezik otthonról. 
Mintha a rettenetes zenéjü, tűzesőt 
okádó éjszakán fehér szárnyú galamb 
repülne keresztül s zöldelő olajágat 
vinne szájában. Csak azután arra is 
vigyázzanak az itthonlevők, hogy mit 
imák. Bizony ez sem mindegy! A 
szegény küzdő katona lelke tele van 
aggodalommal, rémlátó tépelődéssel. 
Az otthonról érkező sorokban megnyug
tatást keres, sokféle aggodalmának 
elcsöndesitését. Helytelen dolog tehát, 
ha az asszonyok harctérre küldött 
leveleikben folytonosan a sok munka, 
a nehéz megélhetési viszonyok miatt 
panaszkodnak, ha a gyerekek minden

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.) 88
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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jelentéktelen betegségét, röpkemulásu 
torokfájását sietnek megírni. Mennyi
vel többet ér az a rövid soros biz
tatás : ne félj, édes uram, mig az Is
ten velünk van, meggyőzzük a sok 
munkát! Meg a gyerekekről: ne ag
gódj miattuk! mindegyik egészséges 
s jól viseli magát!. . .  így védhetjük 
a távolban küzdők lelki nyugalmát. 
Nem kell azért, sőt nem is szabad 
valótlant írni, a levélírás követelése 
egyszerűen abból á ll: kevesebbel ter
helni távollevő kedveseinket és többet 
elhordozni egyedül; dolgozni, szen
vedni, aggódni és virrasztani olyan 
csendesen, mint a milyen a csillag- 
szemű, tanutlan éjszaka. Azt is helyes
nek tartom, mikor minden tábori lapra 
rájegyeznek egy rövid bibliai verset. 
Mennyi vigasztalás és bátorítás van 
azokban! Százszorosán jól esik, mi
kor a sokat szenvedő katona kedvesei 
szavából hallja kicsendülni az örökké
való Isten szavát. Ez a rövid bibliai 
vers megoldaná egyszersmind a levél 
ama feladatát, hogy az a megnyug
tatás mellett vigasztaljon és erősítsen. 
De a szeretet gyengédségének is ad
junk néhány szót. Tudom, nagyon 
szomjuhozzák a lelkek övéik szere- 
tetét. Otthon sohase beszéltek róla, 
mert a magyar ember mindig tartóz
kodó érzelmei nyilvánításában, de 
akkor a szeme tekintete, a hangja 
lejtése szó nélkül is megmondta, amit 
a szive érezet. De most jól esik hal
lania a gyengéd szeretet szavát, a 
csendes biztatást, hogy a megszakadt 
boldogságnak lesz még folytatása, 
hogy az otthon lévők gondolata át
száll a felszántott halotti mezőkön 
s körülöleli a fáradt harcos megté
pett alakját. Ne cicomázzák, ne te
messék szóvirágokba, hanem éreztes
sék, hogy a hü szivet tiszta szeretet 
dobogtatja.

De a ti irástokra is volna meg
jegyzésem, édes fiam. Gondoljatok 
arra, hogy az itthonról küldött kár
tyák közül is sok elvész. Azért ne 
lássatok rémeket, hanem várjátok be 
türelemmel az értesítést. Legyetek kí
méletesek, ne riasztgassátok az úgy 
is remegő lelkeket, ne illessétek szem
rehányással, negyanusitgassátok őket. 
Szeretetet, gyengédséget, biztatást ol
vassanak ki irástokból, legyen ez is 
vigasztalásuk nehéz kereszthordozá
sukban.

Itthon, hála Isten, meg vagyunk 
mindnyájan jól. Csak az asztalnál 
üres a helyed, de lélekben mindig 
magunk között érzünk. És ha imád
kozás közben meglátjuk Istent magunk 
felett, megnyugodva hajtjuk álomra

fejünket s igy sóhajtunk: »a te or
cádat világosítsd meg, Uram, a te 
szolgádon és taníts meg a te rende
léseidre^ (119. zsolt. 135. v.)

Isten őrizzen meg, édes fiam !
Szeretettel ölel édesapád.

R jó bajtárs.
Volt nekem egy jó bajtársam, 
Jobb már nem is lehetett,
A trombita hangjára,
Jött velem a csatába 
S mellettem lépkedett.

És egy golyó jött repülve,
— Óh vájjon kit ér a vész ! ? — 
Őt érte a gyors halál,
Ott fekszik a lábamnál,
Mint testemből egy rész.

Kezet akart még nyújtani,
A mint éppen céloztam.
Óh nem foghatok kezet:
Maradj s nyerj örök éltet, 
Kedves jó bajtársam.
„Ich hatf einen Kameraden“ kezdetű 

szép német csatadalból fordította :
VÉRTESI ZOLTÁN.

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
íme napok jönnek, mondja az Ur 

Isten, s éhséget bocsátók e földre; 
éhséget, de nem kenyér után, s szom
júságot, de nem viz után, hanem az 
Ur beszédének hallgatása után. S 
vándorolni fognak tengertől tengerig, 
és északtól fogva napkeletig. Futkos
nak, hogy az Urnák beszédét keres
sék, de nem találják meg.

Amos, 8, 11—12.

És a ti lábatokkal egyenesen jár
jatok, hogy aki sánta, mindenestől 
fogva el ne tóvelyedjék az útról, ha
nem hogy inkább meggyógyittassék.

Zsid. lev. 12, 13.

íme a mi Istenünk, akit mi tiszte
lünk, hatalmas, hogy kiszabadítson 
az égő, tüzes kemencéből, és a te 
kezedből is, óh király, kiragad min
ket. Ha ki nem ragad is, tudd meg, 
óh király, hogy mi a te istenedet 
nem tiszteljük, és az állóképet, me
lyet felállittattál, nem imádjuk.

Dániel 3, 17—18.

Eltöröltem álnokságaidat mint fel
leget, s mint felhőt bűneidet; térj 
én hozzám, mert megváltottalak.

Esaiás 44, 22.

Ne ítéljetek, és nem Ítéltettek; ne 
kárhoztassatok, megbocsássatok és 
nektek is megbocsáttatik.

Lukács 6, 37.

A lélek is és a menyasszony ezt 
mondják: Jövel; a ki hallja is ezt 
mondja: Jövel; és a ki szomjuhozik, 
jöjjön el; és a ki akarja, vegye az 
életnek vizét ingyen.

Jel. könyve 22, 17,

A  k e r e s z t .
Bertsch „Passionsbuch“ nyomán :

Zábrák Dénes*).
Folytatás.

A kereszt mint magasztos jelvény al
kalmazást talált már az apostolok utáni 
korban. A »keresztvetés«, melynél a 
homlok, mint a test főrésze, a mell, 
mivel a szívből jönnek a gonosz gon
dolatok, és a száj, melyből a gonosz 
beszéd kiárad, megérintetik, nagyon 
régi keletű. Isteni tiszteleti ünnepé
lyek, felszentelések, kiváltképen pedig 
a keresztség alkalmával, valamint a 
bünbeesettekből az ördögnek kiűzé
sével a keresztvetés képezte a külső 
jelvényt. Ámde akkor még a kereszt- 
imádásról és keresztünnepekről nem 
volt szó. A őskeresztyének katakom
báiban még nem találunk feszületeket.
A kereszt, mint külső jelvény, külö
nösen azóta jött szokásba, mióta 
Konstantinus császár Maxentiussal 
vívott csatája előtt (312) álmában az 
égen egy lángoló keresztet látott, eme 
körirattal »e jelben győzni fogsz«, 
és zászlóira a keresztet himeztette.

A kereszt tisztelete nagy lendületet 
nyert 326 óta, midőn Heléna császárné 
jeruzsálemi zarándoklása alkalmával 
állítólag feltalálta a Krisztus kereszt
fáját. Ä szent sir közelében, igy szól 
a rege, három keresztet találtak és a 
feliratot is, mely csupán az egyik 
keresztre illett és a mely egy halá
los beteg asszonynak csudálatos meg
gyógyítsa által a valódinak is bizo
nyult.

Heléna a keresztnek csupán egyik < 
darabját hozta magával és foglaltatta 
ezüstbe. A többi rész, mint szent 
ereklye a jeruzsálemi főtemplomban 
maradt és csak a püspök ajándékoz
hatott abból egyes forgácsokat a fe
jedelmeknek és nagyvárosi templo
moknak. Nemsokára azonban egész 
kereskedés fejlődött ki azokból. Érre 
vonatkozólag idővel két ünnep kelet
kezett ; a keresztfeltalálás ünnepe má
jus 3-án és a keresztfelmagasztalás j 
napja szept. 14-én, amikor is a ha-

*) Az elhunyt jeles egyházi iró irodalmi 
hagyatékából.
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gyomány szerint a keresztet vissza
foglalták a perzsáktól, akik azt 631 -ben 
zsákmányul magukkal vitték.

A kereszt jelvénye mind nagyobb 
tiszteletnek örvend. »Ez az egykor 
annyira megvetett jelvény, mondja 
Chrysostomus János (f 407.) a leg
rettenetesebb büntetés átkos eszköze, 
most a legkeresettebb és legünne- 
peltebb lett, melyet fejedelmek és alatt
valók, férfiak és asszonyok, hajado- 
nok és férjes nők, rabszolgák és sza
badok, sőt még koronás fők is gyé
mántjaik felett hordanak.«

A 4-ik század vége óta a kereszt 
már az oltároknak rendes ékessége, 
majd a templom bejárata és a ku
pola fölé, valamint a diadalív alá is- 
azt teszik. A megfeszített Üdvözitő- 
nek, tehát a feszületnek legrégibb áb
rázolása, melyet ismerünk, Nagy Ger- 
legytől származik, aki azt, mint ró
mai püspök (590—604) Theodolinda, 
longobárd királynénak ajándékozta. 
Majd mindinkább szokássá válik a 
keresztnek körmenetek alkalmával 
elölhordozása, a sírokon felállítása, 
innét származik a f, mint az elha
lálozás jele. A kereszt előtt kiterjesz
tett karokkal megállni, vagy térdre 
borulni, a bünbánat jeléül tekintetett. 
Felállították azt az utakon, sőt a go
nosztevőknek menedékül is szolgált; 
aki a keresztfát átkarolta, azt nem 
volt szabad bántani. Kéziratok, okle
velek, orvosi rendelvények élén a 
a kereszt állott. Egy, vagy három 
kereszt azt jelentette: Isten nevében! 
Használták névaláírás helyett jegyül 
olyanok, akik irni nem tudtak. A gö
rög császárok piros, a byzancziak 
zöld, a régi angol királyok arany ke
reszttel Írtak alá, amikor a kereszt az 
igazságot és megbízhatóságot jelen
tette. A keresztes háborúk óta hadi
jelvény volt a hitetlenek ellen foly
tatott háborúban. A kereszt előtt tet
ték le az esküt; kereszttel kezében 
terjesztette kérelmét az alattvaló a 
fejedelem elé. A templomok kereszt
alakban épültek. Szinte természetes, 
hogy a kereszt használatához igen 
sok babona és önző számítás is fű
ződött. Ezt alkalmazzák az úgyneve
zett »istenítéleteknél.«A vádlottak az
zal bizonyíthatják ártatlanságukat, ha 
sokáig meg tudnak állni kiterjesztett 
karokkal a kereszt alatt. Eszköze lesz 
a szellemüzésnek, a varázslatnak. Há
zak és ólak ajtaja fölé helyezik azt, 
hogy távoltartsák a gonosz lelkeket 
és kártékony erőket. Az emberek há
tára, vagy egyéb test részére keresz
tet vésnek, vagy égetnek, vagy a 
hüvelyk-körömmel a homlokra kar

colnak ; a szegek sebhelyeit öntestü
kön mutatják be az önkinzók.

A kereszttel való visszaélést osto
rozza Claudius turini püspök (f 839.) 
és eltávolítja azt a templomokból. Az 
Ur azt mondta, hogy hordozzuk az 
ő keresztjét, nem pedig, hogy imád
juk. Még inkább kikeltek a kereszt- 
imádás ellen az albigensek és még 
utóbb Wicliff János követői, a lol- 
lardok.

Ezután jött a reformáció, mely a 
kereszttel űzött bálványimádásnak 
véget vetett és a nagy közönségbe 
tisztultabb fogalmakat csepegtetett. 
Luther behatolt a kereszt igazi jelen
tőségébe. Ő keményen elitélte a pá- 
pás lelkészeket, akik a keresztet inkább 
ezüstben, mint szivükben és életükben 
hordják. »Hogy azt tiszteletben tartják, 
úgymond helyes, de hogy arra reá 
feküsznek, templomot építenek, lelkűk 
üdvösságét benne helyezik és az igazi 
keresztet e mellett figyelmen kívül 
hagyják, az helytelen.« Ezek a világ 
bölcsei — mondja más helyütt, azt 
hiszik, hogy a keresztet akkor hor
dozzuk, ha a szent keresztnek egy 
darabját arany keresztbe, vagy a 
szentségtartóba foglaljuk, azután a 
pap felölti a karinget, stólát tesz 
nyaka körül és azt az arany, vagy 
ezüst keresztet a templom körül 
hordozza és a népnek csókolásra 
nyújtja, hogy filléreket áldozzanak. 
Oh balgatagok! Hogy az ilyen szem
fényvesztő játékot és bálványozó té
velygést elkerüljem, inkább hamuvá 
égetném azt a szent keresztet, ha egy 
darabja birtokomban volna. Mert 
Krisztus nem azt mondja: vedd fel 
az én keresztemet, hanem a te ke
resztedet és hordozd azt. Hagyd az 
én keresztemet, amelyen én sok kínt 
és gyalázatot elszenvedtem; csak 
arra ügyelj, hogy te is türelemmel 
szenvedj a vállaidra sulj'osodó ke
reszt alatt.«

De ámbár Luther a leghatározottab
ban rosszalja az állítólag csodatevő 
keresztekhez való babonás zarándok- 
lást és a kereszt-forgács imádást, és 
azt mondja: Jobban szeretném, ha 
mindazt az izzadó és vérző keresz
teket kidöntögetnék, amelyek ennyi 
tévedésnek és bajnak letek okozói, 
— mindazáltal a megfeszített képies 
ábrázolásának, isteni tiszteletnél a 
feszület alkalmazásának, valamint 
reggel, este és megijedéskor a kereszt
vetésnek nem ellensége. így maradt 
meg a kereszt az ev. istentiszteletben 
mind e mai napig. A ref. egyház 
gyökeresen ki akarta azt irtani. Zwingli j 
azt tartja, hogy aki háztetőjén nem '

akar gólyafészket megtűrni, égesse el 
azt; ép igy eltiltandó mindaz, ami 
babonára ád okot és Isten igéjéből 
meg nem okolható. Különösen küzd 
ellene Faréi V. 1560-ban. »A Krisz
tus keresztjének igazi használatáról« 
cimü iratában, mely a keresztnek 
mindennemű tiszteletét és a neki tu
lajdonított csoda erőt, merő bálvány
imádásként ítéli el. Ennek folytán az 
ev. egyházban megmaradt az oltári 
kereszt és a lelkész keresztvetése 
némely szertartásnál, mig ellenben a 
a reformátusoknál a kereszt jelvénye 
egészen eltűnt; még a tornyokra is 
kereszt helyet a kakast tették, mely 
óv a Krisztus megtagadásától, újab
ban inkább a csillagot, mint a hajnal 
hirdetőjét, sírjaikat pedig egyszerű 
fejfákkal jelezték meg.

Mi pedig azt mondjuk, hogy Isten
nek lélekben és igazságban való 
imádása megóv bennünket a feszü
letnek, mint valami varázserejü fétis
nek imádásától, még akkor is, ha 
az ilyen külső jelvényeket szenthelye
inken megtűrjük.

(Folytatjuk.)

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Nyolcadik fejezet.
Az igazi oskolam ester.

Folyt. 20.

Egy kis szünet múlva megszólal 
Sárosy László.

— Hát csak annyi az egész, hogy 
sokat hányódott, vetette a sors ha
ragja jobbra-balra, kinevették, bolond
nak tartották, mások meg istenítették, 
lángésznek hirdették, de ő megmaradt 
élete végéig szegény, egyszerű osko
lamesternek. Égből hullatott láng 
lehetett lelkében, mert minden fa
gyasztó hidegben felmelengett a lelke 
s minden sötétségben tulvilági vilá
gosságra szegeződött a szeme.

Csöndesen kezdte Sárosy László, 
mintha csak magának beszélne, de 
azután lassanként megércesedett a 
hangja s lendületet kaptak mondatai. 
Mikor eddig elmondta, megállt s kö
rülnézett, azt gondolta, talán ennyi 
is elég. De amint figyelő hallgatóira 
esett tekintete, nem várva biztatást, 
lassan tovább mondta.

— Csodálatos ember volt az a 
Pestalozzi. Ahogy bezárult az édes
apja holtteste fölött a koporsó, az 
édesanyja szive, meg öreg hü dajká
jának hűséges lelke lettek nevelői. 
Azt csak megértjük, hogy valakire

| az édesanyja nagy hatással van. Azt 
* hiszem: a gyermek érintetlen fehér
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leikébe senkise jegyez annyi betűt, 
mint az édesanya keze. Tanuló évek
ben, kamasz időnkben el-elfelejtke- 
zünk róla, de később keresztül hatol 
minden idegen hatáson, mint ahogyan 
a csillogó napsugár aranyos verő
fénybe öltözteti a sötét zivatar felhőt. 
Hát ezen nem csodálkozunk. Hanem 
hogy az emberiség egyik legnagyobb 
tanítómesterének lelkét egy öreg 
cselédleány gazdagítja, azon annál 
inkább csodálkozunk. Képzeljék e l: 
Bábi volt a neve.

Lélegzetet vesz, meg egy pillanatra 
elgondolkodik. A jegyző lassan köz
beszól, talán csak, hogy mutassa, 
mennyire odafigyel.

— Nem baj, Bábi, vagy Marinka. 
Nem a néven, hanem a lelkületen 
fordul meg minden. Talán ha ennek 
a jóravaló Bábinak adott volna az 
isteni gondviselés gyermeket, abból 
is derék, nagy embert nevelt volna. 
Ki tudja, melyik hatott rá jobban: 
apja, anyja, vagy a Bábi?

— Az apja orvos volt, — szól 
közbe Sárosy. De én nem is kicsiny
lem a Bábi érdemeit. Sőt inkább 
biztosra veszem, hogy több lett az 
ö életében, mint a saját édesapja.

— Hát azután ? . .  .
— Nem tanult valami jól. Nem is 

sorolták a tehetséges gyerekek közé. 
Úgy látszik az értelmi képességén is 
rajt borongott az a sárgás fehérség, 
mely beteges szint rajzolt keskenyre 
szabott arcára. Nem is igen játszott 
a többivel, inkább félősen visszahú
zódott. A tanárai is könnyedén le
gyintettek kezükkel: eh, hiszen még 
a helyesírás szabályait sem tudja !. . .  
És mégis nagy ember lett. Egyszerre 
diadalmas szárnyalással indult neki, 
olyan formán, mint a világhódító 
hősök, kik egy elszánt küzdelemmel 
mindent hatalmuk alá akarnak hajtani.

A jegyző megint felhasználja a 
félperces csöndöt s közbeszól.

— Lássa, ez érdekelne engem. 
Hogyan lesznek gyenge, tehetségtelen
nek látszó gyerekekből, egyszerre 
izmos, erőteljes emberek ? Ma még 
alig bírnak saját lábukon állni, hol
nap meg már százakat, ezreket ve
zetnek és erősítenek ? . . .

Sárosy László elgondolkodva néz 
maga elé. Egy ideig hallgat, azután 
lassan, meggondoltan mondja:

— Talán az magyarázza, hogy a 
tehetségek különböző időben fejlődnek. 
Az egyik lekési az iskolapadjait s 
jóllehet teste az ötödik osztályosok 
közt görnyed, lelke mégcsak az első 
osztályosokkal betüzget.

— Az, az, — szól közbe a jegyző. 
De meg talán az is belejátszik, hogy 
hozzákerül-e a lelke igazi hivatásához ? 
Megtalálja-e azt a munkakört, ame
lyet természete kíván, ami után egész 
szívvel vágyódik? Hát ez a Pestalozzi, 
mindjárt tanítónak készült?

A tanító fejét rázza,
— Nem! Pap akart lenni, meg ha 

jól emlékszem gazdálkodott is. Persze, 
hiszen első csalódása az volt, hogy 
egy birtokába sok pénzt beleölt és 
valósággal tönkrement.

— Na ugy-e, — folytatja a jegyző, 
az ilyen ember megszenved a hiva
tásáért, megpróbál ezt, azt, azután 
mikor odajut az igazi munkakörhöz, 
boldog és megbecsüli az t! . . .

Kis köhécselés után megszólal az 
asszony is.

— Sok attól függ, talán nem is 
sok, hanem minden, hogy micsodán 
keresztül nézi az ember az életet. 
Mikor gyerekkoráról beszéltél, akkor 
gondoltam rá. Értelmi képessége 
gyenge, fejletlen volt, de a szive. . .

— Bizony úgy, édes anyám! A 
szive gazdag volt s ezen a .gazdag 
szivén keresztül nézte a világot. Min
den csalódása, koplalása, éjszakai 
virrasztása, talán még gyerekkori 
emlékei, pajtásai gúnyolódásának lei
kébe visszatérő csufnevei is arra va
lók voltak, hogy szivét fogékonnyá 
tegyék jövendő, nagy hivatására.

— És mi történt vele azután ?
— Mikor tönkrement, tanító lett. 

Azt mondta: nem tud más lenni. 
Szivére szállt a szegény nép nyo
morúsága, az anyagi és szellemi el
maradottság, a durvaság, tudatlanság, 
erkölcstelenség. Azt mondta: keres
tem az eszközöket, melyekkel az em
bereket felemelhetem. Az embereket 
erőtleneknek találtam. Lehetetlen volt, 
hogy azzá legyenek, miknek emberi, 
isteni és polgári hivatásuknál fogva 
lenniök kellene. Szeme csak ezt a 
nyomorúságot látta. Füle csak az el
nyomott, eldurvult lelkét jobb élet utáni 
nyögését hallotta. Szive körülölelte a 
a szegény népet, az elhagyott, nyo
morgó százakat, ezreket! . . .

— Hát nem iskolában tanított?
Sárosy egy kissé elpirult.
— De igen, csakhogy azon kivül 

a nép tanítója is volt. Összegyűjtötte 
a koldusgyermekeket, az elhagyott, 
rongyos árvákat, szegényeket s taní
totta őket. írás-olvasáson kivül a 

• mezei munkában, ipari foglalkoztatás
ban is gyakorolta őket. Megtanította 
őket kézimunkára, fonásra s e mellett 
nemcsak tanítójuk, hanem édesapjuk 
volt. Velük élt, velük aludt, velük

evett. Azaz, inkább velük koplalt. 
Nem igen volt ennivalójuk s ziman- 
kós téli napokon dideregve húzódtak 
össze a fütetlen szobában. Az ő me
leg, jó szive volt egyetlen meleg
ségük.

— Jaj, de jó ember lehetett! .. . 
sóhajt halkán Annuska, azután újra 
odateszi kezét Julcsa asszony ölébe.

. Foly tatjuk .

A világháború eseményei.
Heves harcok dúlnak a harctér 

minden vonalán. Az antantbeli ha
talmasságok jelszava most az egy 
időben való erős támadás. Fékevesz
tett dühvei folyik a küzdelem nyu
gaton, keleten, északon és délen. 
Azonban a középponti hatalmaknak 
van gondjuk rá, hogy a közös ellen
ségeiket, hol itt, hol ott foglalkoztassák 
erősebben, és ekképpen kényszerítsék 
őket együttes támadás helyett külön 
védekezésre. Verdun ostroma lekötötte 
s erősen megtizedelte Franciaország 
és részben Anglia haderejét. A mi 
olasz offenzivánk lehetetlenné tette 
Itáliának az együttes támadásban 
való részvételét. A franciák és ola
szok vészkiáltása folytán Bruszilov 
oroszai előbb avatkoztak bele az 
újabb véres munkába, mint azt az 
antant hadi tudománya kifundálta.. 
Egyrészt ezen okos hadi taktikának, 
másrészt seregeink ellenálló képes
ségének és katonáink páratlan vitéz
ségének köszönhetjük, hogy ellensé
geink a nagy stílusban megindult 
közös támadással mindeddig semmire 
sem mentek. Sok százezer emberüket 
elvesztették és mindössze csak egy- 
egy helyi sikert értek el, ami csekély
ség azzal szemben, amit a területükből 
elfoglaltunk. A kétéves elkeseredett 
harc eddigi eredményét az antant 
együttes nagy offenzivája, úgy látszik, 
nem fogja megzavarni.

Küzdelem az oroszok ellen.
Az orosz nem törődve óriási vesz

teségeivel, nagy erővel támad majd 
mindennap a Pruttól fel Riga vidé
kéig. A hét elején Lucktól délnyugatra 
uj nagy támadásba fogott. De szö
vetséges csapataink minden támadását 
visszaverték. Ugyanígy járt Bukovi
nában és Kelet-Galiciában. Lábát 
magyar földre tenni még nem merte. 
Nem feledte el, hogy mi történt vele 
a múlt évben. Egyébiránt az ország 
határát erős, vitéz hadsereg védi.

A Kárpátok közelében csak Labie- 
nél és Tartarovnál jelentek meg ju-
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y
lius 19-én az oroszok, de minden 
eredmény nélkül. A helyzet azóta sem 
változott, a Kárpátokat veszedelem 
nem fenyegeti. Bruszilovrtak úgy lát
szik, csak az a szándéka, hogy sere
gének oldalát biztosítsa a Kárpátok 
felöl, ha Lemberg és Kővel ellen 
indul.

A Sztripa mentén némi szünet 
után ismét megmozdult az orosz, 
de vesztére, mert derék csapataink 
csakhamar visszaszorították. Ugyan
akkor megtámadta a Moldava nevű 
helység közelében állásainkat, de 
minden eredmény nélkül. Egyes orosz 
osztagok a Prut nyugati partján 
igyekeztek előrenyomulni, csapataink 
azonban visszaüzték őket a folyó 
túlsó partjára s háromszáz emberüket 
elfogták. A folyó nyugati partja meg
tisztult az ellenségtől. Néhány nappal 
később Deladintól nyugatra szenvedett 
az orosz vereséget.

Julius 18-án a németek a tengeren 
intéztek nagy sikerrel támadást az 
oroszok ellen. Német vizi repülőgépek 
a revali kikötőben veszteglő orosz 
hajórajt és a parton épült katonai 
telepeket bombázták kivaló eredmény
nyel. A német repülők sértetlenek 
maradtak.

Riga közelében az oroszok állan
dóan támadják Hindenburg frontját, 
de eredmény nélkül.

Küzdelmünk az olaszokkal.
Az olasz harctéren szünet nélkül 

szól az ágyú, állandó a küzdelem.

Azonban az ellenség oktalan erőlkö
désének az elmúlt héten sem volt 
semmi eredménye. Kadorna azzal 
mentegetődzik, hogy az olasz táma
dások sikertelenségét a védők szívós 
ellenállása okozza. A Borkola-szoros 
olasz részén levő állásunk ellen há
romszor intézett erős támadást az 
ellenség. Mind a háromszor vissza
vertük, nagy veszteségeket okozva 
neki. A fegyvernemek között itt már 
a kögörgeteg is szerepel. Ugyanekkor 
az olaszok Tripoliszban is vereséget 
szenvedtek. Mizrata mellett Nouri 
bég 200 tisztjüket és 6000 főnyi le
génységüket elfogta s 24 ágyújukat 
elvette. Seregük futva mepekült a 
harctérről.

A Borkola-szoros előtt az olaszok 
néhány nappal később ismét veresé
get szenvedtek.

A németek harca a franciákkal 
• és angolokkal.

A nyugati harctér a lefoly héten 
igen élénk volt. Valóságos harci 
förgeteg dúlt úgy az Ancretől, mint 
a Sommetől északra és délre, Az 
angolok óriási hadserege elhagyta a j 
lövészárkokat és teljes erővel rontott | 
egyesülten a franciákkal a németekre. 
Az elhatározó főütközet több kisebb j 
csata után julius 20-án zajlott le a j 
Somme mindkét partján. Előtte való 
nap a bajor hadosztály fényes győ
zelmet aratott a Grommelles vidékén. 
Csata után az ellenség kétezer hul
lája borította a teret s négyszáznyolc- |

vanegy foglyot hagyott hátra tiz 
tiszttel.

Másnap negyven kilométeres fron
ton kétszázezer emberrel támadtak 
az angolok és franciák. Támadásuk 
eleinte némi (a jelentés szerint »so
vány«) sikerrel járt: a német hadosz
tály első vonalát mintegy három 
kilométer szélességben hátraszoritot- 
ták. De ezután megindult a németek 
elhatározó bősz támadása. Az ellen
ség ereje csakhamar meggyengült 
rohama semmivé lett, s végül csúfos 
vereséget szenvedett. Az ütközet he
lyén több mint kétezer angol holtes
tet számláltak össze A foglyok szá
ma 1200.

Egyéb hírek.
Szaszonov orosz külügyminiszter 

idegkimerültség következtében vesze
delmesen megbetegedett és szanató
riumba vonult. Elmebeli állapota 
zavart. Péterváron komolyan aggód
nak miatta. — A Novoje Vremja 
szerint az antantnak Görögországban
265.000 francia, 125.000 angol és
26.000 szerb katonából álló serege 
van. — Az olasz lapok keveselik 
azt, amit a franciák és angolok vé
geznek. Szerintük igy nem lehet a 
németeket Belgiumból és Franciaor
szágból kiszorítani^' ahol mindent be
hálóztak védelmi vonalakkal.

e g y h á z  k ö r é b ő l .
A bezi-i (Győr-m.) evang. egyház- 

község aranykönyve az 1916-ik év első 
► felében a következő kegyes adományok 

adataival gyarapodott: Oltárképre : Latesz 
Józsefné úrnő 10 K, Hima Mári hajadon 5 
K, a folyó évi konfirmandus növendékek 
94 K adományoztak. Ugyanezen célra Ko
vács János a harctérről 6 K küldött. A 
templom kijavításának költségeire : Németh 
Mártonná szül. Németh Zsófia 100 K, Né
meth Gábor és neje Kovács Eszter 300 K, 
Gecsei Zsigmondné sz. Varga Rozália és 
testvérei Varga Anna, Julia és Zsófia 60 K 
adományoztak. Pap Ferenc és neje Bősze 
Zsuzsánna az oltárra 4 szál viaszgyergyát 
a csillárokba pedig 30 szál gyertyát adtak. 

 ̂ Isten áldása legyen a nemes szivü adako
zókon és adományaikon.

Kérelem. Akik egyházkerületünknek 
auguszt. hó második felében Nagykanizsán 
tartandó közgyűlésére akár a M. Ä. V. akár

a D. V. vonalaira kedvezményes jegyet 
akarnak, azok a kiinduló és csatlakozási 
állomás jelzésével s költségekre 1 K be
küldése mellett forduljanak Madár Mátyás 
egyházkerületi aljegyzőhez Felpécz (Győrm.) 
A kiállítási költségekből fennmaradó összeg 
jótékony célra fordittatík.

I t t honró l .
Kiegyezési tárgyalások Budapesten.

j Stürgkh Károly gróf miniszterelnök több 
osztrák miniszterrel és nagyszámú szak
előadóval Budapesten tanácskozást tartott 
a magyar kormánnyal a gazdasági kérdé
sekre vonatkozólag.

A szerajevói gyilkosság újabb bűn
részese. A szerb állami levéltár aktái kö- 

| zött a bolgárok Nis bevételekor megtalál- í  ták a Ferenc Ferdinánd királyi herceg és 
felesége meggyilkolása tervének terjedelmes 

| tervezetét, a merénylet végrehajtására ki- 
I szemelt tisztek névsorával. A neveket kö

zölték azokkal a fogolytáborokkal, ame
lyekben szerb tisztek is vannak. Így sikerült 
a grődiki fogolytáborban, Salzburg mellett 
kipuhatolni Radovics ezredest, mint bűn
részest, Ferenc Ferdinánd királyi hercegnek 
és feleségének meggyilkolásában. Az ezre
des kihallgatása bizonyosságot szerzett a 
dolog iránt. Radovics ezredest letartóztat
ták és egyelőre a salzburgi helyőrségi fog
házba vetették, ahonnan Szerajevóba fogják 
szállítani, hogy ott dolgában ítéljen a had
bíróság. Radovics ama szerb tisztek közé 
tartozik, akik Sándor szerb király és Draga 
királyné meggyilkolásában is részesek 
voltak.

Szerbiai fogoly katonáink franciaor- 
szágban. Francia lapok jelentése szerint 
a touloni kikötőbe 750 magyar és osztrák 
hadifoglyot hoztak. Ezek Szerbiában estek 
hadifogságba és legnagyobb részük sebe
sült vagy beteg.

A magyar birodalom népesedése má
jus hónapban. A Statisztikai Havi Közle-
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mények májusi füzete szerint a házasságok 
száma 6319 volt; élveszületett 29908, meg
halt 38801 egyén, tehát népességünk 8893 
lélekkel fogyott.

Megnyílt a bécsi hadikonyha. Bécsben 
megnyílt az első három hadikonyha, mellyel 
a bécsi hatóság a tömegnyomort enyhíteni 
akarja. A becsináltleves adagja tiz, a kel
káposzta főzelék húsz, a tészta adagja har
minc fillérbe kerül. A közönség hatalmas 
tömegben jelentkezett és a konyhák a leg
nagyobb könnyűséggel szolgálták ki. Az 
étel a hírek szerint jóizü volt.

Megérkezett a saját temetésére. Ezt 
a kis hírt nem annyira az érdekessége ked
véért közöljük, hanem hogy ez által is a 
legnagyobb óvatosságra intsük olvasóinkat. 
Weber Antal szászsebesi gazdálkodó fele
sége táviratot kapott a kolozsvári I. hely
őrségi kórház parancsnokságától, hogy a 
férje hirtelen meghalt. A családtagok Ko
lozsvárra érkeztek és megtették az intézke
déseket a halott eltemetése iránt. Közben 
megérkezett Weber apósa is, aki megdöb
benve mesélte el, hogy a halottban nem 
ismer rá a vejére. A temetési menet meg
indult, amikor hirtelen megérkezett a ha
lottnak vélt Weber, aki a csapatosztagnál 
értesült arról, hogy a családja megérkezett 
a temetésére és útközben a saját temetési 
menetével találkozott. Amikor Weberné 
meglátta halottnak hitt férjét, felsikoltott 
és az édesanyja zokogva simogatta fiát. 
Az ifjú férj a neki szánt koszorút elhelyezte 
á halott koporsójára, akit szintén Weber 
Antalnak hívtak és innen keletkezett a té
vedés.

A n a g y v i l á g b ó l .
A spanyol király terve. A svájczi la

pok szerint Alfonz spanyol király a mos
tani offenziva abbahagyása után a hadvi
selő feleknek fegyverszünetet fog javasolni.

Titokzatos tűz egy amerikai arze
nálban. Titokzatos tüzeset történt egy 
nagy arzenálban. A tűz következtében négy- 
százezer kis gránát elpusztult.

Leégett a görög király nyári palotája. 
Borzalmas tüzkatasztrófa elpusztitotta a 
görög királynak a fővárostól északra mint
egy húsz kilométer távolságra, Tatoi hely
ségben levő nyári palotáját, melyben a 
király családjával együtt tartózkodóit. A 
királyi párnak a tűzvész elől el kellett 
menekülni. A tűz a tatoi erdőben keletke
zett, innen átcsapott a királyi palotára, 
amely a szomszédos kaszárnyákkal együtt 
leégett. 323 ember életét vesztette. A tüzet 
állítólag gyújtogatás okozta s Venizelosz, 
az antant párti politikus rendezte.

Uj német hadikölcsön. A birodalmi 
kincstári hivatalban megkezdték a szeptem
berre várható uj hadikölcsönre az előkészítő 
munkát. Lehetséges, hogy az uj hadiköl
csönre uj kölcsönformát választanak.

Azsirszükséglet korlátozása Ausztriá
ban. A kormány rendszabályokat fontolgat 
meg a szirszükséglet korlátozása és sza
bályozása ügyében.

Óriás hőség Newyorkban. Newyork 
városán és területén oly hőséghullám vonult 
át, amely árnyékban negyven fok meleg. 
Mintegy kétszáz ember belehalt a hőségbe. 
Súlyos égi zivatar azonban több embert 
megölt.

Ötvenezer munkás sztrájkja egy 
amerikai lőszergyárban. A pitsburgi lő
szergyárakban és bányákban újabb ötven

ezer munkás sztrájkba lépett. A sztrájk 
nyolcvanhat kisebb és nagyobb olyan üze
met érint, amelyek hadianyagot gyártanak 
az entente részére. A sztrájkolok nyolcórai 
munkaidőt követelnek.

Nem szabad németül imádkozni 
Oroszországban. Odessa főkormányzója 
— egy pétervári távirat szerint — kiutasí
tás fenyegetésével megtiltotta, hogy a lut
heránus templomokban német nyelven 
tartsanak istentisztelet.

Nagyszabású orosz összeesküvés. 
Pétervárt a rendőrség nagyszabású össze
esküvést fedezett föl, amely nagyállásu 
személyek ellen irányult. A meggyilkolásra 
kiszemelt államférfiakról, akik közt Stürmer 
miniszterelnök is van, névsort találtak az 
összeesküvőknél. Eddig 58 személyt tar
tóztattak le Az összeesküvőknek jól be
rendezett lőszerraktáruk volt.

Csábitó olasz parancs. Egy elfogott 
olasz altisztnél talált parancs a cs. és kir. 
hadsereg minden elfogott katonájáért 20 
lírát, minden altisztért 30 és minden tiszt
ért 60 lírát igér , A katonákat a következőkre 
figyelmezteti! Óvatosan járjatok el, mint a 
vadászaton, igyekezzetek az ellenséges 
járőröket körülkeríteni és a parancsnokot 
felkoncolni. A többi erre nyomban meg
adja magát. Ti ugyan ezáltal elveszítitek a 
30, illetve 60 lírát, amely a parancsnokért 
járna, de annál könnyebben fogtok sokszor 
húsz lírát keresni, amennyi a behozott 
katonákért jár. Szép hősiesség!

A kenyérfogyasztás korlátozása Fran
ciaországban. Franciaországban német 
mintára megtiltják a friss kenyér árusítását.

Vándorló munkáscsapatok — hadi
foglyokból. Oroszországban oly irányú 
mozgalmat indítottak, hogy a kormány 
nagyobb munkáscsapatokat alakíthasson, 
amelyek egyik faluból a másikba, egyik 
birtokból a másikra vándorolnának. E csa
patokhoz a hadifoglyok közül válogatnák 
a munkásokat, akik a földmives iskolák 
tanítóinak vagy gépészeknek a vezetésével 
és arató, vető, valamint egyéb gazdasági 
gépekkel fölszerelve járnának dolgozni és 
sorra útba ejtenék azokat a helyeket, ahol 
a háború miatt hiány van a munkáskézben. 
A vándorlócsapatok nem hagynák ki a 
nagybirtokokat sem. Egy-egy hadifogoly 
ellátáson kívül tizenöt rubel havi fizetést 
kapna.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

U travaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára VteonKÖtéSben I kor. 20 fill.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra 1 
Küldjük a táborba!

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kinca 

■ Tanyát a sátán ütö tt ott,
De Isten  nem lel hajlékot.

julius 30. vasárnap, Róni. 1. 6, 3—11.
„ 31. hétfő, Márk 16, 14—18.

aug. 1. kedd, Apóst. csel. 8, 26—40.
„ 2. szerda, Máthé 3, 13—17.
„ 3. csütörtök, Apóst. csel. 19, 1—7.
„ 4. péntek, Máthé 3, 4—12.
„ 5. szombat, Apóst. csel. 10, 44—48.

Küldesse a harctéren, avagy kór
házban levő hozzátartozóinak a 
H A R A N G S Z Ó T I  Negyed-évre 
90  fill.-ért, minden vasárnap állandó 
vigasztalót, hírvivőt, szórakoztatót 
küld annak, akit szeret!

Pályázati hirdetés.
A magyarszombathelyi ev. anya

gyülekezethez tartozó Ászár leány
egyház kántortanitói állására pályá
zatot hirdet. Javadalom: 1. Lakás, 
mellékhelyiségekkel, gazdasági épüle
tekkel. 2. Gabona, 720 kgr. búza, 
675 kgr. rozs, 676 kgr. zab. 3. 20 
petrence széna és 20 petrence szalma, 
vagy ennek váltsága. 4. Tüzelő fa 4 
öl, házhoz szállítva. 5. 3 kát. 1249 
□-öl szántóföld és ennek munka- 
váltsága (70 kor.) 6. Minden sátoros 
ünnep első napján a perselypénz. 7. 
Stóla. 8. Temetői széna és sarju. 9. 
2 akó bor, vagy ennek folyó ára. 
Ezenkívül a megfelelő fizetéskiegészi- 
tési államsegély.

Pályázhatnak oki. ev. férfitanitók. 
Határidő augusztus 1.

Magyarszombathely, 1916. jul. 15.
Molnár Gyula

cv. lelkész, isksz. elnök.

N ém etü l tudd
14 — 16 éves evang. vallásu jóravaló, 
szorgalmas cseléd  leányt  keresek. 
Havi bére 16 K- Ajánlat küldendő 
Poós Józsefné címére Rendes, up. 
Kővágóőrs. 2—3.

B etűszedő-tanuló
fe lvé te tik  W E L L I S C R  B É L A  
k ö n yvn yo m d á já b a n  Szentgott- 

—  h árdon .  —

A dakozzunk  a  H arang szó  terjesztésére I
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A Harangszó persjelyg,

R király a nemzethez.
Háború megindulásának második 

évfordulója alkalmával a király a 
következő' kiáltványt intézte a 
nemzethez:

Második évfordulóját érjük 
azoknak a napoknak, amelyekben 
ellenségeink engesztelhetetlen ér
zülete harcra kényszeritett bennün
ket.

Mélyen fájlalom bár, hogy 
ilyen hosszú ideig tart az emberi
ségre súlyosodé nehéz 'megpróbál
tatás, fölemelő elégtétellel tölti el 
keblemet, ha arra a kemény tusá
ra visszatekintek, amely a monar
chia megtörhetetlen erejébe vetett 
bizalmamat újra meg újra igazolja.

Az ellenséges túlerő folyton 
megújuló támadásait dicső szövet
ségeseinkkel vállvetve hősiesen 
visszaverő bátor fiaihoz méltón 
otthon is azt a lelkesült kötelesség
érzetet tanusitja a nemzet, amely 
egyedül méltó a mai nagy és ko
moly időkhöz. A győzelem kivivá
sára irányuló egyetlen nagy elha
tározásban egyesülve, férfias el
szántsággal hoz meg a dicsőséges

és állandó béke kiküzdésére szük
séges minden áldozatot. A haza 
javára szükséges rendszabályok 
helyes megértésével viseli el a 
gazdasági életnek a háború igé
nyelte korlátozásait és hiusitja meg 
ellenségeinknek a békés lakosság 
létének rendszeres veszedelmezte- 
tésére irányuló gonosz szándékait.

Szivem atyai együttérzéssel oszt
ja meg minden egyes hivemnek 
olyan állhatatos lelkierővel viselt 
gondjait: a gyászt az elesettekért, 
a harcban álló szeretteik miatt 
való aggodalmat és az áldásos 
békemunka megzavarását, az ösz- 
szes életviszonyok érzékeny snlyos- 
bodását. De a mögöttünk lévő két 
hadiév lélekemelő tapasztalataira 
támaszkodva, teljes bizalommal 
nézek a lassanként kialakuló jövő
be abban a boldogító tudatban, 
hogy derék nemzetem valóban 
megérdemli a diada't és a hívőnek 
azzal a reményével, hogy az Úr
isten kegyelme és igazságossága 
nem fogja tőlünk a győzelmet 
megtagadni.

Szükségét érzem, hogy ezekben 
a komoly, de reményteljes emlék

napokban kifejezésre juttassam, 
hogy büszke örömmel tölt el a 
nemzetnek soha nem lankadó haza
fiul áldozatkészsége és hogy hálás 
szívvel ismerem el a végleges si
kert biztositó elszánt magatartást.

A kereszt.
Bertsch „Passionsbuch“ nyomán: 

Zábrák Dénes*)-
Folytatás.

Emlékezzünk meg még röviden 
arról az illatos legendakoszorurdl is, 
melyet a keresztény kedély idők foly
tán a Krisztus keresztje körül font.

A kereszt, mely Isten bárányának 
áldozati oltárul szolgált nem közön
séges fából, hanem a paradicsom 
közepén álló »jó és gonosz tudásának 
fájából« készült, mely Ádámra és az 
ő egész nemzetségére nézve »a ha
lálnak fája« lett. Erről a rege a kö
vetkezőket beszéli: Mikor Ádám már 
930 esztendős, életunt, halálra szánt 
aggastyán lett, felébredt benne az 
elvesztett éden emléke és az eljátszott 
boldogság vágya ellenállhatatlan erő-

*) Az elhunyt jeles egyházi iró irodalmi 
hagyatékából.
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vei ragadta meg szivét. Megbízta 
tehát fiát, Sethet, hogy menjen el 
kelet felé a tenger partjához és ott 
kiterjesztett kezekkel imádkozzék a 
szent Istenhez apjáért. A fiú teljesiti 
atyja kívánságát és Isten meghallgatja 
őt. Egy angyal jelenik meg neki, és 
elviszi őt a paradicsom kertjébe. Itt 
letör egy ágat arról a végzetes fáról, 
melynek gyümölcséből apja és.anyja 
Isten parancsolatja ellenére ettek s 
aminek folytán e nyomorúság völ
gyében bujdosókká lettek. Ezt az 
ágat elviszi Seth haldokló atyjának, 
akinek szive erre megvigasztalódik 
és csendesen meghal. Seth pedig el
ülteti az ágat, melyből egy hatalmas 
fa fejlődik ki és növekszik egész 
Salamon király idejéig. Ekkor a fát 
levágják, hogy ezredéves törzsét a 
templomépitésnél felhasználják. Az 
építő mesterek azonban félredobják 
a fát, mely felhasználatlanul ott fe
küdt a földön egész addig, mig Pilá
tus idejében a »zsidók királyát« ha
lálra nem ítélik. Mikor pedig az ácsok 
az elitéit számára keresztnek való 
fát keresnek, megtalálják ezt az elfe
lejtett törzset és abból faragják ki 
a názárethi próféta keresztfáját. így 
lett »a halálnak fájából« »életnek 
fája“, mely visszaszerezte az elveszett 
paradicsomot. A keresztet pedig azon 
a helyen állították fel, ahol egykor 
Ádám eltemettetett.

Rege csupán, de mily mélységes 
igazság rejlik benne ! A bűnnek átka, 
mely Ádám óta az Ádám fiaira ne
hezül, mely ezt a földet verejtéknek 
és fáradságnak, küzdelemnek és köny- 
nyeknek, koporsóknak és sirhalmok- 
nak, elszórt halotti csontoknak tövises 
mezejévé tette, imé, eltemettetett annak 
keresztfája alatt, aki mi érettünk 
átokká lett és az átok áldássá, a 
tövis rózsává, a halál életté változott. 
A bűn, a gond, a köny és halál 
okozta minden szenvedés egyedül itt, 
és máshol sehol a kerek világon 
nem találja sírját!

Mi történt tovább a kereszttel ? 
Közel 300 esztendő múlt el és a 
golgothai kereszt, úgy látszik végkép 
eltűnt a földről. Nem tudott róla senki. 
Chrisostomus, aranyszáju szent János, 
e kiváló keresztyén egyházi szónok, 
azt mondja, hogy az Ur mennybe
menetele alkalmával keresztjét is ma
gával vitte a mennyekbe, de egykor, 
mint »az emberfiának jelvényét« ma
gával hozza azt az ítélet nagy napján. 
Ámde a legenda másként beszéli el 
azt. Eszerint ugyanis, mint fentebb 
említettük, Heléna császárné, Nagy 
Constantin anyja, hosszas kutatások

után végre feltalálta a keresztet, mely
nek egyik felét nagy ünnepélyek közt 
Kómába szállította. Annak szegeiből 
abrincsot kovácsoltak, mely ettől fogva 
a római császárok koronáját ékesí
tette. Másik fele pedig a jeruzsálemi 
szentsir templomában maradt, ahova 
még ma is elzarándokolnak a hívek 
a szent kereszt tiszteletére.

Ezt a keresztet vitte Jézus vállain 
a Qolgotha felé, a »via dolorosa«-n, 
a még ma is látható »fájdalmak 
utján.« A durva tömeg gyűlölettől 
eltelve kiáltozza: feszítsd meg! fe
szítsd meg! De egy csapat asszony, 
akik a prófétának áldását sokszor 
tapasztalták, vagy önmagán, vagy 
gyermekein, vagy rokonain, akiket 
Jézus meggyógyított, megvigasztalt 
és Istenhez vezetett, sírva követi a 
menetet s egyik közülük, Veronika, 
a kereszt súlya alatt összeroskadó 
mesterhez a katonák sorain keresztül 
utat tör magának s fejkendőjét nyújtja 
oda neki, mellyel az homlokáról le
törli a verejtéket, s hálából a gyen
géd szeretetért az Ur reányomja a 
kendőre arcképét, melyet Verona 
haláláig legdrágább kincse gyanánt 
őrzött.

Ennek a legendának is mély jelen
tősége van. Aki egyszer hittel a szen
vedő Üdvözitőnek szelíd arcába te
kintett, annak szivébe kitörölhetetlenül 
bele nyomódik az ő képe, az megta
lálta Krisztusban békességét.

E megható szép jelenet mellett egy 
másik, setét, visszataszító kép is 
tűnik szemünkbe, a »bolygó zsidó
nak« komoly és megrázó legendája.

Ahasverus, jeruzsálemi varga, aki 
ott a Gabbathán a Barrabás szaba
don bocsáttatását és Jézus halálát 
követelő néptömegben a leghangosab
ban kiabált, az Urnák elitéltetése 
után azonnal hazasietett és egész 
családját összegyűjtötte a ház ajtajá
ban, amerre Jézust hurcolni fogják.

A menet megérkezik. Jézus az éj
jeli virrasztás, a reggeli kinoztatás és 
a kereszt súlya alatt már-már leros
kadva, az Ahasverus háza előtti kő
padon óhajt egy pillanatra megpi
henni. Ámde a dühös házi ur, hogy 
az ellenséges indulatu néptömeg ked
vét megnyerje, a töviskoszoruzta 
szenvedőt lángoló dühvei és szitkok
kal taszította vissza küszöbéről. Az 
Ur újra felveszi a keresztet, komoly 
és szent tekintetével, a dühöngő ar
cába néz és igy szól: »Ám legyen! 
Én megyek, hogy nemsokára meg
pihenjek, de te ne találj nyugalmat, 
mig én vissza nem térek.« E pilla
nattól fogva Ahasverust egy nyugta

lan lélek szállja meg, űzi, hajtja őt. 
Leteszi gyermekét karjai közül, megy 
a tömeggel Golgotára s mikor az 
Ur vérrel és sebekkel megrakott fejét 
lehajtja, ő búcsút véve népétől és 
gyermekeitől, nyakába veszi a nagy 
világot. Mint egy második Kain, bo
lyong és bujdosik városról városra, 
országról-országra, keresi, de sehol 
nem leli a nyugalmat. Ott küzd Je
ruzsálem ostrománál az első sorok
ban, beleveti magát a csaták tüzébe, 
de az óhajtott halált nem találja meg. 
Vándorbotot vesz kezébe, elmegy 
Szicíliába, beleugrik a tűzhányó hegy 
kráterébe, de hiába, egy földrengés 
ismét kiveti őt és mint az Aetna tüze, 
úgy égeti lelkét a kinzó önvád, mely
től szabadulni nem tud. Megjelenik, 
mint hóhér a martyrok kivégezteté
sénél ; azok a megfeszített dicsőségét 
zengve, boldogan kimúlnak, ő neki 
azonban tovább kell hordoznia a 
gyűlölt életet. A tenger habjai közé 
dobja magát, hiába, a hullámok ismét 
kivetik a partra. Ott van a világtör
ténet minden nagy eseményeinél 
és bolyong tovább, hányódik-vetődik 
a népek'sokadalmában, de meghalni 
nem tud.

Valóban megrázó legenda, mely a 
Megváltót magától eltaszitó zsidó nép 
keserves hányattatását ábrázolja a 
világtörténetben s annak a nagy 
igazságnak teljesülését bizonyítja, hogy 
a Krisztust megtagadó hitetlenség 
nyugalmat, lelki békességet soha, 
sehol nem talál.

»Térjetek meg, mert elközelített az 
Istennek országa.« (Folytatjuk.)

4 kereskedelmi buvárhajó.
A múlt heteknek a rendesnél is 

nagyobb izgalmai voltak. Ameriká
ban kikötött egy német kereske
delmi hajó s szép csendesen meg
kezdte milliókat érő festékanyagá
nak kirakását. Az antantbeliek 
megdöbbenve néztek össze. Honnan 
jött? Hogyan jö tt? Hiszen ők min
den utat elálltak! Hajóik állandóan 
cirkálják a nagy óceánt! Hiszen 
váltig azzal dicsekszenek, hogy 
blokád alatt tartják Németországot 
s elvágják az egész világtól! És 
most mégis kiköt a német hajó az 
amerikai kikötőben.

A rejtélyes kérdés megoldása 
egyszerű: a német kereskedelmi 
hajó messze útját a tenger alatt 
tette meg. Ahol az angol cirkálók 
jártak, ott is biztosan haladt a 
hullámok mélyében.
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Azon a napon, amelyen a Deut
schland Baltiinoréba érkezett, meg
tudta a nyilvánosság, hogy Német
országban külön hajósvállalat ala
kult, amely azt tűzte ki céljául, hogy 
a buvárhajót használja fel a tenge
rentúli s elsősorban az Amerikával 
való kereskedelmi összeköttetés 
helyreállítására. Hogy miképpen 
jött rá a német találékonyság erre 
az eszmére, annak igen egyszerű 
a magyarázata. A hadicélokra szol
gáló német buvárhajókat oly töké-

I letes kivitelben fogják építeni, hogy 
2400 tonna a befogadó képességük. 
7000 lóerőt képvisel a géperejük, 
a v í z  színén 2 2 ,  a viz alatt pedig 
14 tengeri mérföld a sebességük s 
akciósugaruk 12.000 kilométer. Egy 
ilyen buvárhajó tehát könnyű szer
rel átkelhet az Atlanti Óceánon, 
átmehet Európából Amerikába, sőt 
vissza is térhet anélkül, hogy akár 
üzemi anyagot, akár pedig élelmi
szert kellene időközben fölvennie. 
Miért ne lehetne tehát az ilyen 
buvárhajókat a kereskedelem cél
jaira is átalakítani?

így született meg az a gondolat, 
hogy az Anglia túltengő tengeri 

* hatalma által elzárt óceáni keres-
J kedelmet buvárhajókkal kíséreljék

meg legalább részben lebonyolítani. 
Kiszámították, hogy a vállalkozás 
nemcsak a német hatalmat és di
csőséget növeli, hanem üzletnek is 
beválik. Az amerikai szövőipar 
festőanyag hiányában pusztulásnak 
indult, mert az angol blokád miatt 
megszűnt a német festékanyag ki
vitel, amire eddig Amerikának csak
nem egész szövőipara támaszkodott. 
Ezzel szemben Anglia szövőipara 
éppen a háború alatt szinte hihe
tetlen módon föllendült. Kézenfekvő 
dolog tehát, hogy nincs az a pénz, 
amelyet az amerikaiak meg ne 
adnának az oly annyira hiányzó 
festékanyagért. Ez az üzlet egyik 

> oldala. A másik az, hogy Német
ország az uj hajóösszeköttetés révén 
Amerikából pótolhatja azt a nyers 
anyagot, aminek a háború alatt 
hiányát érzi. Kaphat onnan elsősor
ban gumit, azután nikkelt és ptatinát.

A brémiak a múlt év őszén 
részvénytársaságot alapítottak a

kereskedelmi buvárhajó-tipus meg
építésére. A társaságnak csak egy 
millió márka volt az alaptőkéje, de 
az érdekelt kereskedők és iparosok 
hét millió márka hitelt nyújtottak 
neki. A terv tovább való fejleszté
sét és végleges megvalósítását 
azután a Nord-deutscher Loyd és 
a Deutsche Bank vették kezükbe. 
Most már gyorsan ment minden. 
Október elsején a Germania-gyár- 
ban megkezdték a Deutschland 
építését s elhatározták, hogy egye
lőre összesen két darab kereskedelmi 
buvárhajót építenek.

A hajók mindegyike ötnegyed 
millió márkába kerül. Mindenik 
hajó 750 tonna árut rakodhat. Mű
szaki berendezése olyan, hogy 
egyfolytában hatvan órát maradhat 
a viz alatt. Teste úgy van mére
tezve és páncélozva, hogy 100—120 
méter mélységig lgmerülhet a viz 
alá és az összeroppanás ellen még 
mindig kétszeres, sőt háromszoros 
biztosságot nyújt.

A Deutschland-ot elindulása előtt 
megtekintette néhány meghívott 
vendég, aki csodálattal beszél arról, 
amit a hajó belsejében látott. Az 
egyik ezeket mondotta e l :

— Amikor beértünk a hajó bel
sejébe, alig mertük elhinni, hogy 
ez viz alatt járó hajó gyomrában 
vagyunk, világos nagy termek ál
lottak előttünk és nem ment a fe
jükbe, hogyan fogja ez a nagy al
kotmány kibírni a viz^rettentő nyo
mását. A kapitány megnyugtatott 
bennünket, hogy ő már kipróbálta 
a teljesen megrakott hajót: elment 
vele jó nagy távolságig, lesülyedt 
igen nagy mélységig s a hajó 
minden porcikája kitünően műkö
dött. Fényesen bevált az egyensú
lyozó szerkezet is, a hajó biztosan 
és irányát megtartva haladt a víz
ben. König kapitány azután a 
gépterembe vezetett bennünket. A 
mit itt láttunk, az a legkiválóbb 
szakembert is méltán meglephette 
volna. A falak mellett köröskörül 
mindenféle géprészek állottak, a 
melyek arra valók, hogy mint a 
kapitány mondotta, ha útközben 
szükségessé válnék, e gépekből 
egy egészen uj motort lehet a

legrövidebb időn belül összeállítani. 
„Nem lesz rá szükség“ vágott a 
magyarázó szavakba az első gé
pész. A gépházból egy keskeny 
kis átjárón, amelyen egy ember 
éppen hogy keresztül fért, a rak
tártermekbe jutottunk. Egy rácsos 
folyosó vitt rajtuk végig. Rengeteg 
láda volt fölhalmozva jobról is, a 
padlótól föl egészen a fedélzetig, 
tele mint a német ipar oly termé
keivel a melyeket az uj világ se 
tud nélkülözni. A raktár terméken 
túl következett a hajó konyhája, 
egy össze-vissza két négyzetméter 
alappal biró kis kamara, de föl
szerelve minden szükséges eszköz
zel. A szakács éppen akkor volt 
javában elfoglalva az ebéd elké
szítésével. A konyhától jobbra egy 
kis lépcső a kapitány kajütjébe 
vitt bennünket, a melynek íróasz
talán ott állott Henrik herceg sa- 
játkezüleg aláirt arcképe. A herceg 
ugyanis néhány nappal azelőtt 
szintén megtekintette a hajót s 
meleg szavakkal elbúcsúzott a 
személyzettől. Visszatérve ugyan 
azon az utón, amelyen bementünk, 
csakhamar ismét a hajó fedélzetén 
voltunk, a melynek legénysége 
már készülődött a nagy útra. Júni
us 23-án indult el a hajó Brémából 
nagy titokban s mi aggódva szám
láltuk a napokat, mikor kapunk 
hirt róla. Mikor négy-öt napig sem
mi hir sem jött, biztosak voltunk 
benne, hogy a hajó, átment útja 
nehezebb részén s elérte az óceánt. 
A diadal érzése kapott meg ben
nünket, a mikor julius 10-én vég
re távirat érkezett, jelentvén, hogy 
a Deutschland szerencsésen Balti- 
moréba érkezett.

A hajó rakománya orvosszer és 
festékáru volt, melynek Brémában 
számított értéke közel hat millió 
márka. A rakomány szállítási dija 
IV4 millió márka, tehát a hajó 
teljes beszerzési ára. A rakomány
nak Amerikában való eladásából 
mintegy hatvan millió márka be
vételt remélnek elérhetni.

Időközben elindult, mint a táv
iratokból már tudjuk, a második 
kereskedelmi buvárhajó, a Bremen 
is, a melynek állítólag julius 16-án,

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.) 89
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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vagy 17-én kellett volna Braziliába 
érkeznieí. De ezideig nem jött róla 
hir. Lehet különben, hogy ennek 
a hajónak más hely a rendeltetése.

A többi öt kereskedelmi U-hajó 
is befejezéshez és az induláshoz 
közel áll. De építeni fognak több 
ilyen U-hajót is. Azóta a Deutsch
land eltűnt az amerikai kikötőből. 
A part közelében angol, francia 
hajók őrködtek, sőt 50 kilométer 
távolságon hálókat is húztak, hogy 
a tengeralatti kereskedelmi hajót 
elfoghassák. De azóta semmi hir.

Lélegzet visszafojtva, szivszo- 
rongva várja mindenki: mi történik 
a német hajóépitészet uj remeké
vel? Kivágja-e magát az ellenség 
élelő halálos gyűrűjéből, vagy ál
dozatul esik? Bármelyik történjék, 
újabb babérággal gazdagodott a 
német nemzet dicsőségfája.

T á b o r i p o sta .
Édes fiam,

tegnapi hosszú levelemben min
den szükségest megírtam s ha Íráso
mat a jó Isten kegyelme oda segíti 
kezeidhez, bizonyára néhány napra 
elcsöndesedik nyugtalan lelked há
borgása. Most éppen csak azt a 
gondolatomat akarom papirosra 
vetni, mi villámként cikázta be 
agyamat, mikor kora délután be
töltötte kis szobámat a Tóth Fe- 
rencné búgó sírása. Mert most 
jött meg az irás, hogy az ő jó fia 
ott veszett a volhyniai harcokban. 
Pedig olyan volt, mint a sudár 
tölgy s a szive, mint a salaktalan 
tiszta arany. Szegény asszony fel
sírt : n em ! nincsen is Isten a felhők 
felett, ha volna, akkor az én fiam 
nem halhatott volna meg! Lám a 
Földesné hármat bocsátott el, még 
sincs baja egynek se ! . . .

Hát csak ennyi történt, édes 
fiam. De azóta úgy elgondolkodom 
azon a gyarló emberleiken, mely 
Isten létét s a benne helyezett 
hitet attól teszi függővé, hogy 
kedvező, vagy kedvezőtlen dolog 
történik-e vele ? Ha jól megy sora, 
akkor van Isten és van hite, de 
ha nehéz szenvedés vár rá, akkor 
csak zúgolódó szava van, meg 
ökölbe szorított keze. Hát mikor 
tanuljuk meg, hogy nem arasznyi 
földi létünk, hanem lelkünk örök
kévalósága szerint intézi az Ur 
sorsunkat? Nem múló életű öröm
pillanatok szerzésével, hanem lel
künk, jobb életünk munkálásával

mutatja isteni kegyelmét. Mikor 
tudjuk elszakitani tekintetünket a 
rögtől ? Mikor tudunk felemelkedni 
csillagos magasságig? Mikor tudunk 
úgy hinni, hogy hitünknek nem 
állítunk emberi feltételekben kor
látot, hanem azt feltétlen bizalom
mal és feltétlen engedelmességgel 
kötjük össze ? és vájjon mikor ért
jük meg, hogy rólunk van szó, 
nem pedig a szomszédunkról, hogy 
Isten bölcs tervei szerint jár el s 
ezek nem egyeznek meg mindig a 
szenvedés emberi mérték aként 
való eltartásával? Még sokat, na
gyon sokat kell imádkoznunk és 
sokat kell Isten akaratát fürkész
nünk, mig megtanuljuk az irás 
szavát: „csöndesedjél el az Úrban, 
várjad őt és ne boszankodjál azo
kon, kiknek szerencsés életük va
gyon.“ (36. zsoltár 7.) De ez az 
elcsöndesedés csak akkor lesz meg, 
ha várjuk az U rat! Nem várod 
édes fiam, te se hiába!

Szeretettet ölel
édesapád

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Nyolcadik fejezet.
Az igazi oskolamester.

Folyt. 21.

Mintha csak magának ismételné 
el a szavakat.

— Jó, jó ember volt, de bizony 
koplalt mellette a Pestalozziné asz- 
szonyság.

— Hát volt felesége?
— Volt bizony, Annuska kisasz- 

szony, még egy selyemszőrü cirmos
cicája is volt. Ha azután kevés volt 
a háznál a .tej, reggeltől estig koplalt 
a jó tanító, de a cica mégis kapott 
tejet.

Annuska duzzogva felhúzza a vállát.
— Mit bánom a cicát. Azt mondja 

meg, hogy milyen volt a felesége?
— Hát milyen lett volna ? Kopottra 

vásott a ruhája, a keze meg kérges 
lett a sok kerti munkától. Nem volt 
ám nagy tollas kalapja, meg nem 
kapott minden esztendőben divatos 
uj ruhát I. ..

A duzzogás még egyre ott játszik 
az üde leány arcon, mint mikor le
hellett finom bárányfelhő-fátyol suhan 
keresztül a verőfényben csillogó ég
kéken.

— No ni csak, éppen úgy mondja, 
mintha valami lusta, öltözködő kis
asszony lennék!... De én nem is 
azt kérdeztem, hogy milyen volt az

asszony orra, meg a kis ujja, körme, 
hanem hogy milyen a szive, lelke ? 
Méltó volt-e ahoz a derék, nagy 
emberhez ?

— A jobb keze volt. Sokszor erő
sebb, mint az ura. Mikor az csüg
gedve vergődött a kétségbeesés po
rában, lehajolt hozzá és felemelte. 
Sokszor igazán rettenetes helyzetben 
lehettek. Nyomta őket az adósság, 
az ajtón hangosan zörgetett a holnap 
gondja, az ablak alatt meg vihán- 
colva futkároztak a gyerekek : ötven, 
hatvan, sokszor nyolcvan, hát azok
nak ki ad enni, meg kicsoda ruházza 
őket, ugyan kicsoda, Uram Isten ! .. . 
De az asszony nem sopánkodott, 
nem csüggedezett fejlógatva, hanem 
biztosan, bátran ment előre. Mindig 
úgy képzelem : legalább is egyszerre 
lépett az urával, vagy egy fél lépés
sel még előbbre.

— így van jól, — szól közbe 
Julcsa asszony, — szeretem az ilyen 
egész asszonyt. Mit is ért volna, ha 
mig az ura zuzza-marja magát a 
hivatásában, ő az utca ablakban 
páváskodik ?. . .

— Na és mi volt azután ? . . .  kér
dezi az öreg jegyző s lassan újra 
megtömködi pipáját.

— Más helyre kerül s ott folytat
ják a nyomorúságot. Azaz csak mi 
látjuk nyomorúságnak, ők csoda szép 
életnek látták, mert dolgozhattak s 
hasznára lehettek a szenvedő embe
riségnek. Azután elkezdett írni. Pa-

. pirosa sincsen, innen-onnan össze
szedett csomagoló papirosra írja 
gondolatait, de mikor az iskolai és 
családi nevelésről szóló eszméi 
szárnyra kapnak s alacsony szobája 
ablakán kirepülnek a nagy világba, 
akkor visszafojtott lélegzettel lesik 
szavát s mig ő korgó, üres gyomorral 
ül asztala mellett, tudósok, művészek, 
az emberiség legkiválóbb képviselői 
tapsolnak neki. Egy előkelő társaság 
köszönő iratot küld a szegény osko
lamesternek s nagy arany éremmel 
tiszteli meg. A diplomát elteszi, de 
az aranyérmet. . . Hiába! enni is 
kell az embernek !.. .

— Eladta! . . mondja csöndesen 
Annuska s kiérzik szavából, mennyi 
tiszta, őszinte érzés vap szivében.

— Na igen, eladta! És belekapott 
egy másik munkájába. Nem ismerem, 
de azt olvastam, hogy gyönyörű szép. 
Az édesanyák nevelő munkájáról szól. 
Azt mondja: az édesanyáktól függ 
a legtöbb, az ő kezükben és szivük
ben van elhelyezve gyermekeik jö
vője, sőt községük boldogulása. Az 
igazi édesanyát senki sem pótolhatja



ezen a világon. Ha betölti hivatását, 
a legdrágább kinccsel gazdagítja az 
emberiséget. Ha betöltetlenül hagyja 
hivatását, hiába állítunk iskolákat, 
hiába nevelünk tudós tanítókat, hiába 
hozunk áldásos törvényeket, minden, 
minden hiábavalóság marad. Jó édes
anyákat kell nevelnünk s tiszta életű, 
biztos erkölcsű otthonokat kell terem
tenünk. Mert nemcsak az iskolában 
nevelődnek a gyermekek, hanem a 
szülői hajlékban is.

A jegyző előre hajol székén, pipá
jával meghosszabbítja kezét, úgy erő- 
sitgeti szavait.

— Ez az igazság! Nem vagyok 
ugyan pedagógus, de azért mindig 
azt állítottam, hogy az iskola magában 
csak félmunkát végez. Be kell hatolni 
a házakba, át kell gyúrni a családo
kat, a község egész lakosságát. . .

— Hát azután mi lett vele ?. . .  
kérdezi Annuska s elgondolkodva 
függeszti szemét a beszélőre. Úgy 
látszik őt nem annyira a pedagógiai 
rendszer, mint inkább az ember, 
asszony, meg a kis cica sorsa érdekli.

— Más helyre kerül s ott is cso
dálatos lelkesedéssel dolgozik. Nyolc
van gyereket gyűjt össze. Testük 
ványadt, lelkűk beteg, szemükben 
titokzatos láng lobog. Tenger sok 
nehézséggel megküzd. A szegénység 
nagy, a gyermeki lélekbe rejtett gyar
lóság még nagyobb. De ő mindegyik
kel felveszi a harcot. Éjjel nappal 
gyerekeivel van, minden testi és 
lelki erejét nekik szenteli. Azt írja 
egyik barátjának: kezem és szemem 
egyformán rajtuk pihent. Nem volt 
semmim senkim, se barátom, se 
háztartásom, se cselédem, ők voltak 
mindeneim. Ha egészségesek, ha be
tegek voltak, mellettük álltam. Velük 
aludtam. Én voltam az utolsó, aki 
lefeküdtem s az első, aki felkeltem. 
Még ágyban is imádkoztam és ta
nultam velük. Minden percben kettős 
veszedelem fenyegetett s csak nagy 
erővel tudtam legyőzni ruhájuk és 
testük szennyét.

Annuska összerázkódik, mintha 
irtózat dideregtetné testét.

— Istenem, szegény ember 1. . .
Sárosy László mosolyogva nyug

tatja meg rajt tekintetét, azután hir
telen egyenesen hozzá intézi a szót.

— Nem is mondom tovább, mert 
bizony még sírva fakad.

Talán meg is történik, mert hirte
len piros vérhullám futja be a kis 
lány arcát s megremeg keskeny ajka.

— Csak csufolkodjék, mintha bi
zony szégyen lenne egy jó embert 
sajnálni!
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— Egyet mégis elmondok, — foly
tatja a tanító. Egy nap rettenetes 
tűzvész tör ki. Égő házak lobognak 
az éjszakában s a tűztengerbe me
rülő utcasorokból rémes kiáltozás, 
gerenda pattogás, repülő zsindely 
durranása hallatszik ki. Mikor azután 
elcsöndesedik a vész, az üszkös ro
mok közt sirva bolyongnak a szegény 
koldus és árva gyerekek. Hát ezekkel 
mi lesz? kérdezi Pestalozzi. Hogyan 
gondoskodjék róluk, mikor az eddi
gieknek is alig van ennivalójuk? De 
megint, hogyan hagyhatná őket el
veszni a nagy nyomorúságban ? Gye
rekei elé terjeszti a kérdést. Azok 
ujjongva tapsolnak: igen, igen, csak 
hadd jöjjenek! . . De akkor többen 
leszünk!. . .  Nem baj, kiáltják az 
apróságok, majd kevesebbet eszünk 1... 
Úgy is lett, a kis búgyros, meg bu
gyor nélküli gyerekek beállítanak s 
még zsúfoltabb lesz a ház. Kisebb 
karéjt szelnek nekik a kenyérből, 
kevesebb tejet merítenek a bögréből, 
de azért megélnek. Na ne féljen, 
Annuska kisasszony, jutott a kis 
cicának is. Biztos lehet, hogy inkább 
Pestalozzi apa nem evett.

— Meg a felesége, — mondta a 
kis lány s elgondolkodva nézi a pis
logó lámpa lángot.

— Hát azután ?. . .
— Nem is mondom tovább. Ide- 

oda járkálás az egész. Egyik helyről 
a másikra verődik, mindenütt dol
gozik, alkot, teremt, szennyből tisztit, 
bűnből kiemel, megjavít, emberré 
nevel. A vége pedig nem is lesz 
egyéb : szegényes elmúlás s egyszerű 
sírkő arany vésésü betűkkel. Azután, 
azután nincs tovább. . .

— De van, — mondja a jegyző s 
megremeg a hangja. Nem a síremlék, 
hanem a munkálkodás gazdagsága 
mutatja az élet értékét. Ha templo
mot építenének sírja fölé, nagyobb 
lenne-e az által? És ha kicsi sírkőre 
vésték is a nevét, nem marad-e em
léke örökre az elismerés szárnyán, 
hogy mig élt, másokért élt tiszta, 
nemes életet s mikor kialudt lelke 
tüze, akkor is ráhagyta az emberi
ségre az igazi oskolamester képét.

— Hát a felesége kapott-e szép, 
virágos s ir t? .. .  kérdezi Annuska.

— Az előbb halt meg, — feleli 
Sárosy.

— Mindegy az, kis lányom, — 
mondja Julcsa asszony s gyengéden 
végigsimitja a leány haját. A hitvesek 
élete nem külön fut, hanem a fér
jükkel együttesen. Mint láthatatlan 
erecske beleszivárog a férfi életmun
kájába, gazdagítja s megtisztitja an
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nak tartalmát. Férfiak életét a könyvek, 
asszonyokét a szivek őrzik.

Az öreg jegyző már harmadszor 
veszi el szájától a pipát.

— Látja, ilyennek képzelem a ta
nítói munkát. Elhiszem, hogy az 
aszfaltos utcáju városokban elég, ha 
szép »a« betűket tanítanak, meg 
számtant, földrajzt, de nálunk itt a 
hegytüremlésekben, higyje el öcsém- 
uram, nekünk is olyan Pestalozzi 
féle kellene, aki kiragadja a gyere
kekkel együtt a felnőtteket is a bűn
ből s rossz szokásokból.

— Talán nem is a bűnből, inkább 
a tehetetlenségből s együgyüségből.

— Meg a kiszipolyázó emberi 
gonoszságból!. . .

Azután másról folyik a szó. Sok 
mindenről beszélgetnek s olyan kel
lemesen telik az idő, hogy észre se 
veszik, mikor zökkenik át az óramu
tató az éjfélen. Annuska is tele van 
jókedvvel, még énekel is, pedig más
kor ugyancsak kéreti magát.

Mikor bucsuzkodnak, hirtelen le
szakít az egyik cserép virágról egy 
szálat s mosolyogva odanyujtja Sá
rosy Lászlónak:

— Tessék, nyirkutasi Pestalozzi ur, 
mély hódolattal a szép elbeszélésért.

Sárosy László nevető szemmel 
felkapja a tréfát s mély meghajlással 
feleli :

— Mintha a toscánai nagyhercegné 
fenséges keze adná, hódolattal foga
dom. De alázatosan beismerem : sem
mi sincs bennem a nagy oskolames
terből . .  .

— Persze, egyedül is megeszi az 
ebédjét. . .

— Meg, meg, csak legyen.. .
— Nincs nyolcvan rongyos koldus 

gyereke. Nem várnak magától kenye
ret, ruhát.. .

— Bizony nem 1 ..
— Még csak egy árva cicája sincs...
— Még az sincsen.
— Na várjon, én is hozzájárulok 

a maga jövendő nagyságához: neve
lek magának egy kis fekete orrú 
cicuskát. De azután megbecsülje, 
mindennap adjon neki tejet.

Sárosy László tréfásan, mélyen 
meghajol.

— Öh hercegasszony, mindennap 
kávét adok neki s nyu'prémes bun
dában járatom a télen.

Julcsa asszony mosolyogva hall
gatja a jókedvű évődést s asszony 
lelke mélyén valami csöndes gondolat 
ébredez. Aranyos, ezüstös pikkelyek
kel lehet kiverve a szárnya, drága 
gyöngyökkel lehet szegélyezve a széle, 
mert fényesség sugárzik róla az édes-
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anya szemébe s mosolygás az ajka 
szélére.

Reggel a tanitó szobájában a földre 
hullatott papiros darabkák közt egy 
meghervadt virág hever. Ahogy a 
seprű keféje végigfut a fehérre súrolt 
padlón, egy-egy szirom elmarad nyo
mában. Olyan, mint egy hulló véres
k ö n n y c s e p p .  Foly tatjuk .

L áb ain k  s z ö v é t n e k e .
Hordoztalak titeket sas szárnyakon 

és magamhoz bocsátottalak titeket. 
Mostan azért ha figyelmesen hallgat
tok szavamra és megtartjátok az én 
szövetségemet, úgy ti lésztek nékem 
valamennyi rfép közt az enyéim: mert 
enyim az egész föld. És lesztek ti 
nékem papok birodalma és szent nép. 
Ezek azok az igék, melyeket el kell 
mondanod Izráel fiainak.

2. Mózes 19, 4—6.

A békesség Istene légyen veletek 
mindnyájatokkal!

Róm. 16, 33.

Az Ur megőriz téged minden go
nosztól, megőrzi a te lelkedet. Meg
őrzi az Ur a te ki- és bemenetejedet, 
mostantól fogva mindörökké!

121. zsolt, 7 - 8 .

Mi összeillése van Isten templomá
nak a bálványokkal? Mert ti élő Is
ten temploma vagytok, a mint meg
mondotta az Isten: Lakni fogok köztök, 
és járni fogok köztök; és leszek az 
ö Istenük, és ők az én népem lesznek.

II. Kor. 6, 16.

Téged vártalak Uram, te hallgass 
meg, Uram Istenem ! Mert azt gondo
lom : csak ne örülnének rajtam; mi
kor lábam inog, ne hatalmaskodnának 
ellenem! És bizony közel vagyok az 
eleséshez és bánatom mindig előttem 
van. Sőt bevallom bűneimet, bánkó
dom vétkem miatt. De ellenségeim 
élnek, erősödnek; megsokasodtak ha
zug gyűlölőim. A kik jóért rosszat 
fizetnek; ellenem törnek, a miért én 
jóra törekszem. Ne hagyj el Uram 
Istenem, ne távolodjál el tőlem; Siess 
segítségemre, óh Uram, én szabadi
tóm.

38. zsolt, 16-23 .

A kitartás megpróbáltatást, a meg- 
próbálás pedig reménységet, szül.

Róm. 5, 4.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HARANGSZÓRA.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

A világháború eseményei.
Julius 25-én volt két éve, hogy 

megszületett a most dúló irtózatos 
háború. Szerbia már megakarta adni 
külügyi hivatalunk követeléseinek 
teljesítésével a bennünket megillető 
elégtételt. De megérkezett Belgrádba 
az utolsó pillanatban Szaszonov 
orosz külügyminiszter hírhedt hatezer 
szavas távirata, mely kijelenti, hogy 
Oroszország Szerbiát el nem hagyja, 
Szerbia utasítsa vissza azt a magyar 
és osztrák jegyzéket, mely a trón
örökös és neje meggyilkolásáért 
elégtételt követel.

Szerbia szótfogadott. A rémes há
borút fölidézte. De méltó büntetés
képpen magára maradt s megtört a 
véres harcban. Oroszország magán 
sem tud segíteni, hogy gyámolithatta 
volna Szerbiát? A nagyszájú Szaszo
nov bukott emberré lett, hogy ad
hatott volna jó tanácsot Pasicsnak?

A szerbek által felidézett véres 
bonyodalom ezelőtt két évvel indult 
meg. A háború lelketlen megindítói 
elbuktak, Szerbia megsemmisült, mi 
azonban — hála a jó Istennek! — 
töretlen erővel s dicsőséggel álljuk 
a ránk erőszakolt harcot s a fegy
vert le nem tesszük, mig hazánk 
teljes biztosságát ki nem vívjuk!

Küzdelem az oroszok ellen.
Az oroszok háromszázezer ember

nél többet vesztettek az utolsó küz
delmekben, ez az oka annak, hogy 
véres harcaik közben meg-megállnak, 
mintha uj erőt gyüjtenének; a meg
kezdett utat abba hagyják, mintha 
máskép szeretnék végezni. Óriási 
erővel támadnak erre-arra, de döntő 
győzelmet aratni sehol sem tudnak. 
A legtöbb helyen véres vereség éri 
őket. A lefolyt héten viszavertük tá
madásukat a Priszlop-nyeregtől észak
ra emelkedő magaslatokon, Volhini- 
ában Lobacsevkánál és Galíciában 
a Dnyeszter mellett. Támadásaik 
célja Bródy és Lemberg városok 
megközelítése. De csapataink, vissza
vonulva a támadás túlereje elől, 
megtalálták a legalkalmasabb terepet, 
ahol a siker biztos kilátásával száll
hatnak szembe az ellenséggel.

Az Erdős-Kárpátok gerincén védő 
seregünk átkelt a Fekete-Cseremoszon, 
elfoglalta a tőle északra emelkedő 
magaslatokat s az oroszok többszö
rös ellentámadását mindannyiszor 
visszaverte. Más csapatok a leszni- 
ovi országúton verték meg az oro
szokat s ezer emberüket elfogták.

A hét végén az oroszok Bródytól 
északra sok vér árán némi tért 
nyertek. Vitéz csapataink legtöbb 
törekvése most e szakaszon az el
hódított kis terület visszahóditása.

Julius közepén kezdette meg az 
ellenség ujjabb offenziváját Volhini- 
ában. A nagy erővel megindult tá
madásnak eredménye julius 28-ig 
Hőfer szerint csak annyi, hogy had
seregünk 80 méteres arcvonala 15 
kilométernyire visszaszorult. E cse
kély nyereséghez is az ellenség iszo
nyú áldozatok árán jutott.

Szaszonov a világháború lelketlen 
fölidézője bukott emberré lett. Stür
mer miniszterelnök lett utóda a külügy
miniszteri székben, ki bizonyára foly
tatja a megkezdett ember-irtó munkát. 
De talán lesz majd változás abban, 
hogy Oroszország .lemond nagyravá
gyó terveiről és útját állja a vesze
delmes imperialista törekvéseknek.

Örömmel vesszük a hirt, hogy 
török katonaság érkezett az északi 
harctérre. Együtt akarnak velünk 
harcolni közös ellenségünk, az orosz 
ellen.

Küzdelmünk az olaszokkal.
Az olasz harctér megélénkült a 

múlt hét elején. A Val Sugánától 
délre igen heves küzdelem fejlődött 
ki. Az olaszok nagy erővel támadtak. 
De vitéz csapataink csakhamar visz- 
szaverték őket. E diadalmas harcok
ban különösen a kassái, a nagyvá
radi, az aradi és a temesvári csa
patok tüntették ki magukat. Ugyan
akkor Paneveggio vidékén is vereség 
érte az olaszokat. Épugy eredmény
telen volt minden támadásuk az 
Isoncó-fronton Santa Luciánál, a 
podgorai hidsáncnál és a Monfalcone- 
gerincen. A véres munkát rövid pi
henés követte, amidőn az olaszok 
halottaikat temették el. Csak a Sugá- 
na-völgyben közel 1300 sebesültjük 
és halottuk volt.

Pihenés után ismét Paneveggio 
ellen rontott koncentrált erővel az 
ellenség, óriási tüzérségi támadás 
után háromszoros roham következett 
nagy erővel, nagy elkeseredettséggel, 
de minden eredmény nélkül. Csapa
taink vitézül megállották helyüket. 
Minden állásuk változatlanul birto
kukban maradt.

A németek harca a franciákkal 
és angolokkal.

A németeknek nagy győzelme a 
Somme és Ancre vidékén adott irányt 
a lefolyt héten a nyugati harctér 
operációinak. Az óriási erővel meg-
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indult ellenséges támadás nem keve
sebbet akart, mint áttörni a németek 
hadállásait s benyomulni Németor
szág szivébe. Azonban a német csa
patok ércfala nem engedett. Az an
gol-francia offenziva teljesen megbu
kott. Húsz hadosztály, közel kétszáz
ezer harcossal állott ki, negyvenezer 
méternyi vonalon omlott össze a 
német hadállások előtt. E számok 
eléggé mutatják egyrészt az antant 
súlyos vereségét, másrészt a németek 
fényes győzelmét. De mutatja az a 
körülmény is, hogy utána az ango
lok és franciák sokkal sürgősebb 
dolguknak ismerték csapataik kiegé
szítését és újjászervezését, mint a 
támadás folytatását.

A nyugati harctéren történtekre 
nézve jellemző, hogy a nagy csata 
után a német császár egész vezér
karával együtt elhagyta a nyugati 
harctért és a keleti harctérre utazott, 
mintha azt mondta volna: az angol
francia támadás lezajlott, itt veszede
lem többé nincs, nézzük meg, mit 
csinál az orosz ?

Több napi szervezkedés után az 
angolok és franciák újabb támadást 
indítottak a Somme folyó vidékén, 
de ismét rosszul jártak, kárba ve
szett minden erőlködésük.

A miniszterelnök katonáinkról.
Tisza István gróf miniszterelnök 

jul. 28-án reggel érkezett haza a ke
leti határszélen tett útjáról. Este nyolc 
óra tájt a munkapárti körbe ment, 
ahol nagyobb csoport előtt sok érde
kes dolgot mondott el a keleti fonton 
tett tapasztalatairól. A miniszterelnök 
bejárta Kőrösmezőtől az egész ma
gyar határt és a harcvonalat is egész 
a kirlibabai frontig.

A katonák kedve — mondotta a 
többi között — rendkívül lelkes. Ke
mény legények a mi katonáink, sokan 
közülök sok erős harcban vettek részt, 
de a küzdelemnek, a fáradságnak 
semmi nyoma rajtuk. Csapataink min
denütt tetterős elszántsággal, lelkes
séggel néznek az uj harcok elé. A 
tisztek és csapatok között példás jó 
viszonyt tapasztaltam. Az oroszok 
egyetlen magyar községbe sem jutot
tak el eddig. Itt-ott, az erdős hegyek 
között becsuszkált néhány orosz, de 
közülök egy sem jutott el egyetlen 
községbe sem. mert hamarosan el
fogták őket. Az egész keleti harc
vonalon mindenütt megfelelő erők 
vannak és bizalommal tekinthetünk 
a további fejlemények elé.

A háború kétéves eredménye.
A második háborús év végén egy

egyszerű statisztikai kimutatást ad ki 
a berlini hivatalos távirati ügynökség 
a háború eddigi eredményéről. Ez a 
száraz kimutatás azonban ékesebben 
szól az antant államférfiainak legha
tásosabb szónoklatainál. Össze van 
állítva itt le nem tagadható pontos
sággal, hogy két esztendei dicsőséges 
küzdelemmel mit értek el a harctere
ken a középponti hatalmak, mit hódí
tottak, mennyi foglyot ejtettek s meny
nyi zsákmányt vettek el az ellenség
től. Megmondják ezek a számok, hogy 
ellenségeink országaiból 431.000 négy
szögkilométert tartunk megszállva, 
mig ők mindössze 22.000 négyzet- 
kilométert foglaltak el ezalatt az idő 
alatt. A hadifoglyok összes száma 
több mint két és fél millió s ezek 
közül Ausztriában és Magyarországon 
több mint kilencszázezer van. A hadi
zsákmány száma is ilyen nagy : 11.036 
ágyút, s másfélmilliónál több kézi 
fegyvert vettünk el ellenségeinktől. 
Ezek a rengeteg nagy számok, me
lyek teljes mértékben megmutatják a 
hosszantartó, modern háború bor
zasztó arányait, egyúttal soha el nem 
múló módon tesznek tanúságot kato
nai dicsőségünkről s már magukban 
véve is biztosítékai annak, hogy en
nek a háborúnak a sorsa már eldőlt, 
ezen ellenségeinknek semmiféle erő- ' 
feszítése sem változtathat.

Olvassátok a bibliát
Hol biblia a házban nincs, 

eHiányzik ott a legfőbb kincs 
"Tanyát a sátán  ütött ott,

De Isten nem lel hajlékot.

aug. 6. vasárnap, Róni. 1. 6, 19—23.
„ 7. hétfő, Máthé 7, 13—23.
„ 8 kedd, Apóst. csel. 2, 37—41.
„ 9. szerda, „ „ 9, 1—9.
„ 10. csüt., „ „ 16, 11—15
„ 11. péntek, „ „ 16, 25 —34.
„ 12. szombat, Jeremiás 29, 10—14.

Tanítók árváiért!
A legszorgosabb, nehéz munkaidőt 

éljük. A munkásnak minden izom
ereje s lelkének minden figyelme ott 
van a gazdaságnál, ahol kora reggel
től késő estig folyik az erőteljes, meg
feszített munka. Minden maroknyi 
gabonát megbecsül a takarékos lélek 
s hazatakaritja a keveset is. De azért 
itt-ott csak elhull egy-két kalász s a 
száraz, learatott földön röpdösve száll 
az égi madár. Ó is megél, róla is 
gondoskodik a mennyei Atya.

Megindított nemes célú mozgal
munknál egy-egy maroknyi kalászról 
adunk számot. Nem nagy a múlt hé

ten összejött összeg, de kedves és
drága, mert a szív nemes érzése
hozta a szeretet oltárára. Bárcsak 
máshol is akadnának ilyen melegen 
érző emberbarátok, kik az ügyet ke
zükbe veszik s akadnának jó szivüek, 
kik egy-egy kalászt, egy-egy buza-
szemet elhullatnak az árvák és özve
gyek táplálására

Múlt héten a következő adományo
kat vettük, melyeket ezennel hálás
köszönettel nyugtázunk:
Fadgyas Gyula, községi jegyző 

gyűjtése Bakonytamási . . 2060 K
A vasi felső ág. hitv. evang. egy

házmegyei tanító egyesület ado
mánya . . . . . . 18-— „

Schöll Lajos, hidasi ev. lelkész
g y ű j té s e .............................. 6 70 „

Unger Károlyné, Körmend . . 6’40 „
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ............................. 8182-98 K
Mostani gyűjtésünk . . 5T70 K
Eddig befolyt: . . . 823468 K

A H a ra n g sző  p erse ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 415 kor. 06 rill.

Strobl Mihály Lajoskomárom, N. N. 
Répczelak 3—3 K, Klinczkó Pál ev. lelkész 
Csanádalberti, László István Sikátor 2—2 
K, özv. Tamaska Lajosné Nagykanizsa 1-40 
K, Obá! Mihály ny. körjegyző Vashidegkut 
1 K, özv. Povázzay Mihályné Tótkomlós 
40 fillér.

Összesen: 42786 K.

Pályázati hirdetés.
A káldi evang. leányegyházközség 

üresedésben lévő rendes tanítói állásra 
pályázatot hirdet.

Fizetés: 140 kor. készpénz, 12 mm. 
őszi gabona, 138 méter kemény tűzifa, 
6 hold szántóföld és az ahhoz járó 
megfelelő államsegély. Tankötelesek 
száma: 20—30. — Lakás és iskola 
uj, modern, szép, nagy konyha- és 
gyümölcsöskerttel, 5— 10 akó bort 
termő szőlővet. Vasúti állomás hely
ben.

Pályázhatnak nem katona és a ka
tonai szolgálat alól bizonytalan időre 
fölmentett tanítók, továbbá nyugdíjas 
tanítók és okleveles tanítónők is, akik 
mint kisegítők alkalmaztatnának havi 
100 korona készpénz fizetéssel.

A kellően felszerelt kérvények aug. 
hó végéig adandók be alulírott lel
késznél.

Kissomlyó, — Vas-megye, p. h. — 
1916. jul. 31.

Tompa Mihály
1—2 ev. lelkész.
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Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyászrovat. Nemesen eltöltött munkál

kodás után pihenni tért néhai Schneller 
Vilmos volt kőszegi ev. lelkész özvegye, 
Biberauer Zsófia. 8ö évet élt Isten kegyel
méből s Isten áldása volt kedveseinek s a 
közelében élőknek. Pröhle Henrik pozsonyi 
ev. lelkész az elhunytban anyósát gyászolja. 
Áldott legyen emlékezete!

Egyházkerületi közgyűlés. A dunántúli 
evang. egyházkerület folyó évi közgyűlését 
augusztus 23-án Nagykanizsán tartja Gyu- 
rátz Ferenc püspök és Dr. Berzsenyi Jenő 
egyházker. felügyelő, főrendiházi tag elnök
lete mellett.

I t thonró l .
A király ajándéka. Unger Samu sop

roni polgárnak, kinek 9 katonafia küzd a 
harctéren, őfelsége kitüntetésül névaláírá
sával ellátott bronzszobrát küldte meg.

Háromszáztizenhét rokkant érkezett. 
A múlt héten ismét háromszáztizenhét 
orosz fogságba került magyar és osztrák 
rokkant katona jött vissza, nagyobbrészt a 
taskendi és az oreli fogolytáborokból. A 
keleti pályaudvar díszesen fel volt lobo
gózva és mikor a vonat lassan begördült, 
katonazenekar játszott.

Talán a legmeghatóbb volt Zseni Benő 
halasi gazdálkodónak a családjával való 
találkozása: ez a Zseni két évvel ezelőtt 
vonult be és most tért vissza; a felesége, 
meg három kis gyermeke várták. Mikor a 
katona leszállód a vonatról, az egyik gyer
meke, egy hat éves kis leány, ajándékot: 
tajtékszipkát és cigarettatárcát nyújtott át 
neki és egy kis papirost, amelyen ékes 
írással a következő felirat vo lt: „A mi 
szeretett apikánknak — a megspórolt pén
zünkből.“

A fölmentések megszorítása. Néhány 
lap azt a hirt terjesztette, hogy a kormány 
a fölmentések megszoritásával foglalkozik. 
A kormány álláspontja általában az, hogy 
a katonai fölmentések határa betelt és 
újabb fölmentést nem engedelmez. Csak 
a legritkább esetekben, az igazi nélkülöz
hetetlenség bizonyításával szemben tesz a 
kormány az újabb kérvények elbírálásánál 
kivételt, de itt is fönnáll az az elv, hogy 
csak az idősebb népfölkelőkről lehet szó. 
Így az első hat fiatal évfolyamból senki 
sem menthető föl. Ami a fölmentettek be
hívását illeti, ez iránt még nincs végleges 
intézkedés. Á hadvezetőség, mely a katonai 
felügyelet alatt álló vállalatoknak bizony
talan időre fölmentett alkalmazottaiból egy 
részt már eddig is bevonultatott, hir szerint 
az ősszel a fölmentettek nagyobb részét, 
fokozatosan behívhatja katonái szolgálat
tételre. Egyik forrás szerint legközelebb 
várható a fiatalabb évfolyambeli fölmentet
tek részleges behívása.

Hazajött meghalni. Vlád Sándor vég
zett középiskolai tanuló két év előtt a 
sorozáskor kiszökött Romániába. Közel 
másfél évig hirt sem hallottak róla, előkelő

román rokonai. Néhány nappal ezelőtt a 
ma már 21 éves fiatal ember halálos be
tegen megjelent Predeálon és arra kérte a 
brassói határrendőrkapitányság ottani ki- 
rendeltségét, eszközölje ki számára, hogy 
hazájába hazatérhessen meghalni. A szem
látomást utolsó napjait élő tüdővészes ifjú 
kérelmét a brassói határrendőrség nyomban 
felterjesztette a belügyminisztériumhoz, de 
a fiatal ember utolsó kívánságának teljesí
tésére már nem volt idő. Meghalt Predeál 
román részén, az ország küszöbén, melyet 
hütlenül elhagyott.

Olasz hajók pusztulása. Egy olasz lap 
statisztikát közöl, amely szerint júniusban 
a Földközi-tengeren huszonnyolc olasz hajó 
sülyedt el, összesen 38.925 tonna tartalom
mal. A hajók között két személyszállító 
gőzös volt 28.441 tonna tartalommal. A 
legutolsó hivatalos német statisztika szerint 
a németek júniusban hatvanhat hajót sü- 
lyesztettek el.

Az orosz arat és pusztít. Az oroszok 
mindent elpusztítanak, ahová eljutnak. A 
Pruthtól délre learatták a termést, ahol 
pedig erre nincs idejük, elpusztították.

A n a g y v i l á g b ó l .
Bombarobbanás egy amerikai ünne

pen. Szan-Franciszkóban egy ünnepségen 
bombarobbanás történt, amely hat embert 
megölt és huszonkilencet megsebesített.

Nagy szerenssétlenség Berlin kör
nyékén. Berlin környékén a felső Spreen 
súlyos szerencsétlenség történt. Egy sze
mélyszállító gőzös összeütközött egy kirán
dulókkal sűrűn megrakott motorcsónakkal, 
melynek bennülöi közül többen életüket 
vesztették. Harminc halottja van a szeren
csétlenségnek.

A papír drágasága Angliában. Bir- 
minghamban és Wowerhamptonban a hír
lapok a nagy papírárak következtében 
kétszeresére emelték föl előfizetési dijukat.

Meddig tart még a háború ? Egy 
olasz lap megkérdezte az entente-hatalmak 
római katonai attaséit a hadihelyzet felől. 
Volkonszki herceg, orosz katonai attasé 
szerint a háború befejező részéhez jutott 
ugyan, de még messze vagyunk a végétől, 
az ententenak sok és nehéz feladata van 
s az orosz offenziva eddig inkább csak 
erkölcsi eredményeket ért el. Lamb ezre
des, angol katonai attasé szerint Anglia az 
eddigi két év alatt hallgatott és most, úgy 
lehet, két évi akció előtt áll. A háború 
végét semmiesetre se látja közelinek.' 
Francois ezredes, francia attasé szerint a 
német ellentállás rettentően erős, de annyit 
már miudenesetre elért az entente, hogy 
Németország nem dobálhatja kénye-kedve 
szerint katonáit egyik frontról a másikra.

A kiéheztető terv reménytelensége. 
T íz semleges diplomata különböző német 
területekre utazott, hogy saját tapasztalá
sából nyerjen meggyőződést a vetés állá
sáról. Általában kedvező, részben meglepő 
eredményeket állapítottak meg és ehhez [

mérten fogják kormányaikat a kiéheztető 
háború kilátástalanságáról informálni.

Az angol hadsereg gyomra. A londoni 
Daily Telegraph közli, hogy egy millió 
angol katonának hetenkint 365 millió font 
húsra, 91 millió font szalonnára, hatvan
nyolc millió font sajtra, befőttre és cukorra, 
huszonkét millió doboz sűrített tejre és 
tizennégy miliő font teára van szüksége.

Pályázati hirdetés.
A szénái (Komárom m.) ág. hitv. 

evang. egyház kántortanitói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom : Lakás, 
mellékhelyiségekkel, kerttel; készpénz 
24 korona; gabona 24 mérő búza, 
14 mérő zab ; 9 köbméter fa, melyből 
az iskola is fütendő; 28 petrence 
széna; 472 hold föld s annak munka- 
váltsága (60 60 K); perselypénz min
den sátoros ünnep délutánján ; stola; 
ezen kivül megfelelő államsegély. 
Határidő augusztus 15.

Szend, 1916. julius hó 30-án.
Piri Károly

1— 2  ev. lelkész, isksz. elnök.

Pályázat.
A kemenesmagasi-i községi és Tu

lok A. alapítványi kisdedóvoda el
halálozás folytán megüresedett rendes 
óvónői állásra pályázatot hirdet. Ja
vadalom : a törvénybiztositotta fizetés 
készpénzben; természetben nyújtott 
lakás, mely két szobából, egy kony
hából, kamrából s a szükséges mel
lékhelyiségekből áll; továbbá 100 □  
öl nagyságú konyhakert szabad hasz
nálata. Pályázati határidő folyó évi 
augusztus 20-ika. A kérvény-iratok 
következő címre küldendők: Szabó 
István, óvodai felügyelőbizottsági el
nök, Kemenesmagasi, Vas-megye.

Hirdetés.
Igen előkelő kereskedő-család, jó 

házból származó teljes árva 12—14 
éves szép, erőteljes, egészséges evang. 
leánykát magához venne. Nem cseléd
nek — házi leánynak tekintené, — 
sőt később adoptálás is valószínű.

| Ajánlatok szerkesztőséghez. j —5
Nyomatott Wellisch Béla viilamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díják, kéziratok és minden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Yasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  F ábián  I m re :  Szövetkezzünk. — Z á b rá k  D é n e s :  A kereszt. — Egy amerikai iró a cár tábori életéről. — N o v á k  
R e z s ő : Harangok költözése. (Egyházi beszéd.) — Lábaink szövétneke. — Kapi B é la : A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — A világ

háború eseményei. — Ország-Világ.

S z ö v e tk e z z ü n k !
Irta Fábián Imre.

A legtöbben közülünk ismerik az 
öregembernek és egyetérteni nem tu
dó fiainak históriáját. Az öregember 
halálos ágya elé hivatva fiait, kiket 
korábban az egyetértés nagy haszná
ról meggyőzni nem tudott, eléjük he
lyezett egy kéve venyigét. A kéve 
venyigét kibontotta, azután felhívta 
fiait, hogy vegyenek belőle egy-egy 
szál vernyigét, törjék 1̂ azt. A fiuk 
természetesen könnyen eleget tettek 
a kívánságnak, könnyen eltördelték 
a venyigeszálakat. Akkor azonban 
beköttette velük újból a kévét s igy 
szólította fel őket, hogy a benne levő 
szálakat törjék el. Természetes, hogy 
a kévét semmi erőfeszítéssel se tud
ták eltörni.

Tanulságkép ebből az öreg azt 
kötötte gyermekei lelkére, hogy ha 
egyetértenek, olyan törhetetlen erőt 
tudnak kifejteni, mint az a bekötött 
venyige kéve, ha egyet nem értenek, j 
úgy meg semmisülnek, mint az oldott : 
kéve egyes szálai.

Hogy milyen mélységes igazság 
rejlik ebben a kis mesében, e rémes j

világháború, annak tapasztalata szol
gáltatja számunkra róla a bizonyítást. 
Törökországot holt embernek tartotta 
már a világ, különösen jóétvágyu an
gol és orosz ellenfeleink. Minket, 
Ausztria-Magyarországot gazdag be
tegembernek, akinek zsebeit holta 
után jó lesz kifosztogatni Szerbiának, 
Olaszországnak — nagy étvágyú 
orosz szomszédunkról itt ismét nem 
felejtkezve meg. A Bánság, Erdély és 
egyéb részei áldott hazánknak inge
relték az étvágyat. Németországon 
meg Franciaország, Belgium talált 
harapásra alkalmas részeket. —■ Szé
pen elgondolták mindezt, csakhogy 
belevásott a foguk, némelyiké meg 
épen ki is csorbult, úgy hogy harap
ni avval többé alig lehet.

Hogyan történhetett meg a csudá
latos eset, hogy ez a rengeteg erejű 
kaj n ellenség ki nem rabolhatott 
bennünket? — Csak úgy, hogy mi, 
a kiszemelt áldozatok egymással 
szövetkezve, mint az öreg ember jól 
bekötött kévéje, úgy fogadtuk a tá
madást. Pedig az ellenfél is kötött 
kéve volt ám ! Csakhogy rosszul be
kötött, düledező kéve, azért kellett a 
gőfehengernek visszafelé fordulnia.

Eddig rendben is volnánk. Csak 
az a baj, hogy amint ott az ellen
séggel szemben a jól bekötött kévé
nek példáját állítjuk a világ elé, ad
dig itthonunkban, itt a front mögött 
sokszor az oldott kéve példája ele
venedik meg életünkben. Értem az 
alatt a mérhetetlen drágaságot, mely 
egyre nagyobb mérveket ölt, mellyel 
szemben védekezni nem tudunk.

Szó sincs ró la! a  háború minden 
téren más helyzetet teremtett. Egyes 
árucikkek a háború miatt nehezen 
beszerezhetők, mások csak nagy költ
séggel állíthatók elő. Mindez maga 
után vonja az árak bizonyos emelke
dését. Az nem is lehet máskép! De 
az már nem a háború szükségszerű 
folyománya, hogy egyes árucikkek a 
békeidőbeli áraknak ötszörösére, 
hatszorosára emelkedtek, E mögött 
már egyes kufárlelkü embereknek a 
lelketlensége rejtőzködik, mely a há
ború zavarosában halászni akar.

Az államhatalom e kinövéseket 
teljesen letörni nem tudja. A még 
olyan szigorú törvényeket is kiját- 
szák a lelketlen kufárok. Közben 
pedig százaknak, ezreknek verejtékkel 
megszerzett fillérei gonosz emberek
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zsebeiben milliókká szaporodnak.
Pedig, ha fiaink az ötszörös ellen

ség túlerejét feltartóztatják, az itthon 
levőknek otthonukban nem szabad 
csataveszteseknek lenniök a mérhe
tetlen áruzsorával szemben. Segítsé
get azonban nem mástól kell várnunk, 
hanem Isten után magunknak kell 
magunkon segítenünk.

Mit is mond az a kis mese ? Miért 
nem tudták a fiuk a venyigét eltör
ni, mikor az kévében volt s mért 
tudták azt játszva eltörni, mikor a 
szálak egyenként voltak?

Azért vagyunk mi is gyengék, 
mert, mint egyesek állunk szemben 
a lelketlen kereskedelemnek rossz 
akaratával. Nem mindenütt van ám 
ez igy széles e hazában. Nem min
denütt kellett ám honfitársainknak a 
múlt télen koronájával fizetni a pet
róleum literjét, 20 deka számra hor
dani a boltból a konyhasót, könyö
rögve szerezni itt-ott néhány deka 
cukrot stb. Csudák csudájának látszik, 
de úgy van, hogy volt hely, ahol a 
legszorultabb időszakban is tudták 
70 fillérjével adni a petróleumot, 
tudtak elegendő konyhasót, cukrot, 
egyszóval minden háztartási cikket 
a fogyasztóknak juttatni. Ott voltak 
azok a csudálatos helyek, ahol a 
helységekben fogyasztási szövetkeze
tek működtek.

Fogyasztási szövetkezetekben ma
guk a fogyasztók állítják fel a szö
vetkezeti boltot, a maguk emberével 
méretik ki a portékát, igy a haszon 
nem a közvetítőknek, hanem a fo
gyasztónak zsebében marad.

Lapunk alján az olvasók legtöbbje 
látta már a Hangya szövetkezet hir
detését és felhívását fogyasztási szö
vetkezet alapítására. Ez a Hangya, 
mint országos szövetkezet éppen azért 
alakult, hogy ahol a fogyasztók a 
rosszakaratú közvetítők önkényének 
ki vannak szolgáltatva, ott kívánság
ra szövetkezetei alapítson. Ez telje
sen díjtalanul leküldi a kívánt helyre 
egy emberét, aki az útbaigazítást a 
szervezkedéshez megadja. Ugyancsak 
a Hangya mindenféle árukkal ellátja, 
jóformán a beszerzési áron, a hoz
zácsatlakozó szövetkezeteket.

Eddig is szép eredményeket értek 
el országszerte a szövetkezetek, de 
most a háborús lelketlenség sok he
lyen kényszeríti a fogyasztót, hogy 
az uzsora ellen védekezzék. És vé
dekezni lehet!

Ha tehát a drágaság miatt panasz
kodunk, — különösen olyan formán, 
hogy mig a gazdasági termelékek 
árát maximálta a kormány körülbelül

a régi árnak kétszeresében, addig 
egyéb kereskedelmi cikket négyszeres, 
ötszörös áron vehetünk meg, — 
akkor ne mást okoljunk, hanem 
önmagunkat.

Ahol a kereskedő megelégszik a 
tisztességes haszonnal, ott nagyobb 
bajok úgy sincsenek, ahol pedig a 
viszonyok tűrhetetlenek, alakítsanak 
a fogyasztók a Hangya megkérdezésé
vel szövetkezeteket, mert az egyesü
lésben nagy erő rejlik. Amint a kül
ső ellenség ellen szövetkezve min
denfelé győztünk, úgy szövetkezve 
itthon is győznünk kell.

A  kereszt.
Bertsch „Passionsbuch“ nyomán: 

Zábrák Dénes*).
Folytatás.

S vájjon mit mond a rege a feszü
let alatt gyakran látható véres cson
tokról ? Azok Adám csontjai, melyek 
csakis a Krisztusnak rájuk omló vé
rében lelhettek nyugodalmat. Ezen 
rege folyományaként építettek is a 
Qolgotha hegyén egy Ádám-kápolnát, 
melyet a keresztes háborúk idején a 
zarándokok sűrűn látogattak. Ezen 
regének mély értelme az, hogy az 
első Ádám és vele együtt az egész 
emberiség, csupán a második Ádám 
vérében lel nyugodalmat.

Három kereszt áll a véres Gol- 
gothán. Jézus mellett jobbról és bal
ról két gonosztevőt is megfeszítettek, 
kik közül az egyik bűneit megbánva 
a megfeszített Üdvözítőhöz kegyelem
ért esdekel. És Jézus feloldozza őt 
bűnei alól, mondván : »Bizony, bizony 
mondom néked, még ma velem le- 
szesz a paradicsomban.«

Ki volt ez a bűnbánó lator? A 
legenda azt is megmondja. Egy atyá
nak két fia került ki az apai házból 
s ment mindegyik különböző utakon 
a halál felé. Az egyiknek neve Judás, 
takarékos, de önző, látszólag derék, 
tisztességes ifjú, akit böjtölése és 
gyakori imádkozása miatt a papok 
és írástudók nagyra becsültek s ki
nek jövőjéhez apja a legszebb remé
nyeket fűzte. Ez a Judás a názárethi 
prófétához csatlakozott és annak ta
nítványa lett.

A másik testvér Dismas volt, egy 
féktelen dacos és vad természetű 
ifjú, akit nyugtalan vére a rablók 
közé hajt s azokkal, mint vezérük, 
erdőkben él és veszélyezteti a köz- 
biztonságot, gyilkol, rabol az ország
utakon és városokban egyaránt. Végre 
a hatóság embereinek sikerült őt 
kézrekeriteni. Vasra verve hurcolják

Jeruzsálembe épen virágvasárnapján, 
mikor Sión királya a sokaság lelkes 
»hozsánnái« között bevonulását ün
nepli a fővárosba. Judás is ott van 
az ő oldalán. De mig Dismas gonosz
tetteit megbánva Istenhez tér, Judás 
a Mester elárulását tervezi. Minek 
részletezném tovább a történetet ?! 
Judás árulásának vége öngyilkosság 
lett, Dismas pedig bünbánata folytán 
kegyelmet nyert és a mennyországot 
örökölte. Gonosztevővé lett a tanít
vány és tanítvánnyá , a gonosztevő.

Dismas volt első zsengéje azoknak, 
kik a zsidóság kebeléből a Krisztus 
keresztje által bejutottak a mennyor
szágba. A pogányok közül pedig az 
őrök parancsnoka, Cassius, aki utóbb 
mint keresztyén, Longinus nevet vett 
fel, aki a szenvedő Jézusról a kereszt 
alatt nyilvánosan vallást te tt: »Bizony 
ez az ember Isten fia vala.« Vajha 
vele együtt mi is mindnyájan szent 
áhítattal tekintenénk a szenvedő Üd
vözítőre s az ő kiomló vérével igye
keznénk tisztára mosni bűnös lelkün
ket ! Szenvedés utunkon tekintsünk 
rá. Ott megy előttünk. »Indul ke
resztjével Golgotha hegyére. Nézd, 
mint szegezik fel s miként omlik 
vére! Te érted szenvedett halált, 
Isten fia a sírba szállt, . .  Nem indul 
meg szived?!« (Vége.)

Egy amerikai iró a cár 
tábori életéről.

Woodrow Withney amerikai iró 
leírja az orosz főhadiszálláson szer
zett tapasztalatait és a cárnál való 
fogadtatását.

— A cár — ira az amerikai iró — 
magasraugu tisztjeitől körülvéve fo
gadott. Ez idő szerint ő az orosz 
haderők főparancsnoka és ezt a mű- N 
ködési kört tényleg be is tölti. Nemcsak 
az a dolga, hogy tábornokai tanácsát 
és előterjesztéseit elfogadja, hanem 
egész önállóan is tesz fontos intéz
kedéseket. Azonban, ha ez utóbbiak 
a vezérkarnak valamely tekintetben 
aggályosak, a cár parancsait nem 
úgy teljesitik, mint a hogy elrendelte.

Az amerikai iró beszélt több ma- 
gasrangu orosz tiszttel a cár képes
ségeiről. A tisztek egész nyíltan kije
lentették, hogy mint katona, a cár 
egész jelentéktelen, de a háborús 
dolgokban némi fogékonyságra tett 
szert, a mi a védelem állapotában 
talán megfelel, de mihelyt támadás 
kezdődik, nem szabad az orosz had
sereget a próbának kitenni. A cár 
katonai nevelése nem emelkedett
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felül a mindennapiasságon. Legfő
képpen az orosz katonaanyag kikép
zése iránt mutat nagy érdeklődést és 
érti a módját, hogy egyszerű kato
náknál is megkedveltesse magát. így 
egy szibériai lövészezred katonáinak, 
a kik a lengyelországi harcokban 
kitüntették magukat, személyesen kül
dött tábori levelezőlapokat néhány üd
vözlő szóval és sajátkezű aláírásával.

A katonák ezeket a lapokat később 
elküldték hazájukba. A csapatok 
szemlélésekor gyakran megáll egy
szerű közlegényei előtt, kiknek arca 
érdekli. Megkérdezi a katonát, honnan 
való, mi az ő s hozzátartozóinak 
állása s ha a megszólított katona 
már több ütközetben vett részt, a cár 
személyesen érdeklődik az illető elő
léptetése iránt. Az is előfordult már 
többször, hogy személyesen nevezett 
ki magas tiszti állásokba egyszerű 
közkatonákat. Egy visszavonulási harc 
folyamán Lengyelországban egy egész 
ezredből csak 14 ember maradt, a 
kiket egy altiszt vezetett és a kiknek 
sikerült az ezred zászlaját megmen
teniük. A cár azért az altisztet ezre
dessé, a katonákat pedig hadnagyokká 
nevezte ki.

A cár mint ismeretes, rendkívül 
babonás. Gyakran megtörténik, hogy 
fontos döntéseket egyik napról a 
másikra halogat, csak azért, mert az 
előző éjjél rossz álma volt. Egyálta
lán, minden eseménynek van szerinte 
valami jó vagy rossz mellékértelme. 
Hisz a szellemekben és kísértetekben 
és nagyon panaszkodik, hogy világos 
nappal rettenetes látományok kínoz
zák. Ilyen napokon a cár teljesen 
érzéketlen, elveszti arcszinét, összefüg
géstelen szavakat mormol maga elé, 
teljesen zavart és a hozzá intézett 
kérdésekre egyáltalában nem válaszol. 
Ilyen napokon aztán természetesen 
vezérkari tisztjei sem referálhatnak 
neki és parancsokat sem ad ki, hanem 
egész nap egy szentkép előtt imád
kozik, melyet állandóan utána visz
nek utazásain. Ilyen lelkiállapotában 
az oroszok uralkodója olyan ember 
hatását kelti, a ki súlyosan szenved 
és a kit rettenetes lelki fájdalmak 
gyötörnek.

Mikor a cár egy nap meglátogatott 
egy tábori kórházat, történetesen ta

núja volt egy sebesült katona halál- 
küzdelmének A haldokló hirtelen 
összeszedte utolsó erejét és a cárra 
vetette magát, a ki ijedten esett össze. 
A haldokló katona azonban olyan 
görcsösen kapaszkodott a cár egyen
ruhájába, hogy csak erőszakkal lehe
tett visszafektetni az ágyába. Az 
orvosok igyekeztek a cárnak termé
szetesen és tudományosan megma
gyarázni a történteket és azt mond
ták, hogy a haldokló halálküzdelmé
ben nem is tudta, mit cselekszik. A 
cár azonban azt gondolta, hogy ez 
titokzatos intés volt a számára s 
azóta nem lehet rábírni, hogy meg
látogasson valamely kórházat.

Harangok költözése.
Egyházi beszéd.

Irta : Novák Rezső.
149. zsoltár.

Szomorú, gyászos időket élünk; 
körülöttünk a már két esztendő óta 
tomboló háború hánytorgatja véres 
hullámait, a halál kaszája mind job
ban ritkítja a küzdők sorait, a vesz
teség mind több könnyüt facsar ki a 
szemekből, az események hullámzása 
mind több reményt, bizakodást dönt 
romokba A veszedelmek viharzó ten
gerén járunk; ismeretlen zátonyok, 
fenyegető sziklák között hánykolódik 
életünknek törékeny hajója, saját erőnk 
nem ad semmiféle biztonságot, egye
dül Istennek gondviselése és kegyelme 
őrködik felettünk. Bármerre tekintünk, 
csak az enyészet, a pusztulás szo
morú jeleivel találkozunk. Ebben az 
óriási világviharban az Urnák háza 
az a biztos révpart, védelmet nyújtó 
kikötő, ahol kipihenheti magát elfá
radt lelkünk, ahonnét megnyugvással, 
békével távozhatik az élet kemény 
harcára. Azért szinte »Kívánkozik, 
sőt emésztődik lelkem az Urnák tor
nácai után ; szivem és testem ujjong
nak az élő Isten felé.« (84. zsolt. 3, 
v.) A háborúskodó világ harci lár
mája elől Isten házába menekülünk, 
melynek harangjai hangos szóval hir
detik, hogy itten még békesség ho
nol. Jól esik az Ur oltalmának szár
nyai alá gyülekeznünk, mert hisz 
mindig szerettük az ő házában való

lakozást és dicsősége hajlékának he
lyét. Áhítattal, jól eső érzéssel hall
gatjuk a harangok hívogató szavait 
és az énekversnek sorai kelnek vissz
hangra lelkűnkben, »örül mi szivünk 
mikor ezt halljuk: a templomba me
gyünk, hol Úristennek szent igéjét 
halljuk.«

De mintha most bánatosabb volna 
hangjuk, mintha fájdalmas sóhaj sírna 
fel szavukból! Talán halottat temet
nek, talán egy életnek a porbaomlása, 
az enyészet diadala felett keseregnek? 
Óh nem, — egymást, testvéreiket si
ratják, akik a szükségben levő hazá
nak a hívására leszálltak ősök em
lékeitől megszentett lakóhelyükről és 
csatába indultak. Két véres esztendő 
viharzott el felettünk, mig végre a 
háború öldöklő angyala templomun
kat is megérintette fekete szárnyának 
a suhanásával, könyörtelen hangon 
bekiáltott harangjainkhoz : Tőletek is 
áldozatot követelek! Eddig csak a 
békét hirdettétek, ezután hirdessétek 
a pusztító háborút; eddig buzgó áhí
tatot hintettetek el az emberek szi
vébe, ezután halált, boszuállást, isteni 
Ítéletet szóljatok a népeknek! Jertek, 
hagyjátok itt a békességnek hajlékát, 
kövessetek engemet vér- és könny
patakok árján, szenvedők sóhaján 
keresztül, övezzétek fel derekaitokat 
kétélű fegyverrel, hogy bosszút állja
tok a népeken és megfenyítsétek a 
nemzeteket; hogy láncra fűzzétek ki
rályaikat, főembereiket pedig vasbi
lincsekbe ; hogy végrehajtsátok rajtuk 
a megirott Ítéletet! A szigorú felszó
lításnak engedelmeskedve a legkisebb 
és a legnagyobb elbúcsúzott másik 
két testvérétől s elnémult ajakkal el 
távozott tőlünk, talán örökre.

Ezen komoly és ünnepélyes órában 
mi is vegyünk búcsút elnémult ha
rangjainktól, amelyek

I. eddig istentiszteletre gyűjtöttek 
össze bennünket,

II. ezután pedig Isten ítéletét hajt
ják végre a népeken.

I.
Az ószövetségi zsidó népnek az 

istentiszteletében különféle huros és 
fúvós hangszerek kísérete mellett 
énekelték a zsoltárokat, mint a zsidó 
nép vallásos költészetének legszebb

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.) 90
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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remekeit. Hosszú oszlopokban vonult 
fel a ' vidéki sokaság a jeruzsálemi 
templomba s útközben zenével kisért 
szent énekeket énekelt, amire a 150. 
zsoltár is utal: ■ > Dicsérjétek őt kürt
zengéssel ; dicsérjétek őt hárfán és 
citerán ; dicsérjétek őt hegedűkkel és 
fuvolával; dicsérjétek őt hangos cim
balommal.« A keresztyén templo
mokba a harangok csengő ércnyelve 
hívogatja a hívők seregét s ajkaikról 
az orgona búgd hangjainak a szár
nyain száll fel az ének.

Méltán elszomorodhatott azért szi
vünk, amikor nagy harangunkat a 
magasból aláhullani láttuk s elgon
doltuk, hogy nem hallhatjuk többé 
mélábus dallamát. Távozásukkal sok 
szép, felejthetetlen emlék fakad fel 
lelkűnkben. Csengő hangjuk nagy te
rületet bejárt: tizenhárom községnek 
evangélikus hívőihez vitte szét a bol
dogító üzenetet: »Jertek hozzám,
Krisztus mondja, kiket a gond s a 
bűn zsoldja megterhel és rettegtet: 
gyönyörűséges én igám, tekintsetek 
hittel reám s megnyugtatlak titeket.« 
Kedves éneküket sokszor halottuk, 
életünknek minden nevezetesebb for
dulópontjánál megszólaltak hangjaik. 
Ok hívogatták a konfirmandusokat 
az Urnák házába, hogy vallást te
gyenek hitükről, Krisztushoz való hű
ségükről ; harangszó kísérete mellett 
jött fel a templomba vőlegény és 
menyasszony, hogy Isten előtt holtig 
tartó házassági szövetségre lépjenek 
egymással; az ő hangjuk rezgését 
vitte el reggelenként a lágy szellő, 
hogy naponkénti imáinkát mondjuk 
el a mennyei Atyának; vasárnapnak 
szent ünnepén az ő jelzésükre öltöt
tünk ünnepi ruhát, hogy a hivők se
regében együtt hallgassuk Istennek 
igéjét; figyelmeztető hangjukat hal
lottuk tűzvész, természeti csapások 
idején s az ő szomorú, bánatos zen
gésük siratta meg, kisérte el halot- 
tainkat a minden halandók utolsó ut
ján. Velünk éreztek örömünkben, ve
lünk gyászoltak bánatunkban, min
dennapi életünknek visszhangját hű 
kifejezését hallottuk szavukban, min
dig istendicsőités volt nyelvükben, 
hálaadás hangjukban, amint a zsol
tár mondja: »Minden napon áldalak 
téged és dicsérem neved örökkön 
örökké.« (145. zsolt. 2. v.)

Most azért az elválás után a hála 
fohásza jöjjön ajkainkra ; Istennek le
gyen hála és dicsőség, hogy eleddig 
istentiszteletünk szolgálatában állhat
ták, hogy istendicsőitésünk eszközei 
lehettek. De vizsgáljuk meg önma? 
gunkat is, hogy milyen hatással vol

tak életünkre, mily mértékben emel
ték fel lelkünket Istenhez? Csengő 
szózatuk felrázta-e lelkedet a vallási 
közönyösség álmából, kiragadta-e a 
világi gondolkozás: a haszonlesés, a 
kapzsiság fülledt légköréből, eszedbe 
juttatta-e Üdvözítőnknek szavait: »Ke
ressétek mindenekfelett Istennek or
szágát és annak igazságát!« Megta- 
nitottak-e alázatosságra, figyelmeztető 
szavuk után ajkadra jött-e az imád
ság fohásza, feljöttél-e gyakran az 
Ur házába, hogy dicséretet mondj 
szgnt nevének?

A háború tartama alatt sokkal bá
natosabban szólt a hangjuk, gyászol
ták véreinket, akik elszakadtak tőlünk 
s bünbánatra, megtérésre intő figyel
meztetés csendült ki szavaikból. Fi- 
gyelmeztéle, Keresztyén Testvérem, 
hangjukra, megértetted-e beszédüket? 
Ha szózatuk visszhangra talált lel
ked húrjain, akkor megnyugvással, 
Isten iránt való hálás szívvel bú
csúzhatsz el tőlük, mert betöltötték 
hivatásukat. Hangjuk elnémult, de 
lelkűnkben tovább él, értelmünk, ér
zelmünk, akaratunk ezután is dicséri 
a Mindenhatót, kinek hatalmát és 
kezeinek munkáját hirdeti az egész 
világ. Harangjaink ezután is az Urat 
fogiák dicsérni, csak a hangjuk vál
tozik ; az Ur nagyságos dolgait fog
ják hirdetni, csak más alakban, mett 
eddig istentiszteletre gyűjtöttek össze 
bennünket, .

II.

ezután pedig Isten ítéletét hajtják 
végre a népeken.

Az 1844 — 49-iki szabadságharcunk 
dicső emlékei ébrednek fel lelkűnk
ben, amikor a veszélyben levő ma
gyar haza szintén harangokat kért 
fiaitól, hogy ellenségeivel sikeresen 
vehesse fel a nehéz önvédelmi har
cot. Gábor Áron harangágyui szórták 
akkor a gyilkos tüzet a betörő ellen
séges hadakra, hogy megtisztítsák 
Erdélynek szabad földjét az elnyomó 
zsarnokság katonáitól. Most is a 
szükség, a fenyegetett haza érdeke 
parancsolja, hogy a békességet hir
dető harangok átváltozzanak Isten 
Ítéletét végrehajtó pusztító eszközökké, 
hogy ezután ne az áhítatra intő sze
líd hivogatás szóljon hozzánk, hanem 
a pusztulást, ítéletet hirdető ágyudö- 
rej, hogy »Kétélű fegyver legyen ke
zeikben ; hogy boszut álljanak a po- 
gányokon és megfenyítsék a nemze
teket! Hogy láncra fűzzék királyaikat, 
főembereiket pedig vasbilincsekbe. 
Hogy végrehajtsák rajtuk a megirott 
ítéletet.« (149. zsolt. 6—9 v.)

A harctéren két év óta küzdő, 
szenvedő, nélkülöző katonáinkhoz si
etnek, akikkel itthon együtt örültek 
örömükben, együtt sírtak bánatukban, 
most együtt akarnak harcolni is lé
tünkért, békességünkért. Magasztos, 
hazafias cél! ezért készséggel adjuk 
át őket rendeltetésüknek, mert fiaink
nak segítenek, az ő munkájukat akar
ják megkönnyíteni, győzelmüket siet
tetni s a magyar nemzetnek áldozat- 
készségét, elszánt győzni akarását 
fogják hirdetni a mindenünnen reánk 
támadó ellenségeinknek.

Vajha megértenék a háborúskodó 
nemzetek a földet rázó morajlásukat: 
Térjetek meg embereknek fiai! Szűn
jék meg közöttetek a gyűlölködés, a 
kapzsiság, a bosszuállás, mert a 
Seregeknek Ura Istene szol hozzátok 
szigorú beszédével: »Csendesedjetek 
és ismerjétek el, hogy én vagyok 
az Isten! Fel magasztaltatom a nem
zetek közt, felmagasztaltatom a föl
dön.« (46. zsolt. 11. v.) Állítsátok 
helyre a jog és törvénytiszteletet, 
legyen közöttetek békesség és egy
máshoz jóakarat! Halljátok meg ti 
vezetők és főemberek az Urnák szó
zatát: »Azért királyok, legyetek esze
sek és okuljatok földnek bírái! Szol
gáljátok az Urat félelemmel és örül
jetek reszketéssel.« (62. zsolt. 10—11.
v.) Emberek fiai! kik egymással há
borúskodtok, kiken az Ur végrehajtja 
a maga Ítéletét, mint a bűnöknek 
büntetését, halljátok meg hozzátok 
intézett szavait: »Meddig lesz gya
lázatban az én dicsőségem ? Meddig 
szerettek hiábavalóságot és kerestek 
hazugságot?« »Ha meg nem tér a 
gonosz, kardját élesíti, az Ur, kézivét 
felvonja és felkészíti azt. Halálos 
eszközöket fordít reá és megtüzesiti 
nyilait.« (4. zsolt. 3. v., 7. zsolt. 
13-14 . v.)

így szól hozzánk az Ur harangjai
nak szavában ; szigorúan sujtol, hogy 
felébredjünk a bűnösség álmából. 
Büntet, mert bűnösök vagyunk, de 
mégis szeret, mert hisz szerető meny- 
nyei Atyánk, aki most is békességet 
szól az ő népének. Megfenyít, hogy 
bűneinket megbánva megtérésre in
dítson, hogy ezáltal minden javunkra 
szolgáljon.

Óh hallod-e Istenednek hivó szó
zatát, látod-e kezeinek munkáját, aki 
pusztaságokat szerez a földön ? Be
ismered-e és megbánod-e bűneidet, 
melyekkel az Ur ítéletét vontad ma
gadra, megalázkodsz-e sujtoló keze 
alatt, megnyugvással, erős lélekkel 
hordozod-el súlyos keresztedet ? Igye
kezel-e szabadulni e nyomorúságok



1916. augusztus 13. HARANQSZÓ. 173.

okozójától: a bűntől, hogy Atyád 
újra kegyelmébe fogadjon ? E világ
hoz hiába fordulsz segítségért, kárpót
lásért, vigasztalásért, ott csak gyar
lóságot, hideg közönyt, vigasztalha
tatlan bánatot találsz, egyedül Jézus 
Krisztus, a bűnösök barátja hívogat 
ma is szelíden magához: »Jöjjetek 
én hozzám mindnyájan, akik megfá
radtatok és megvagytok terhelve és 
én megnyugosztallak titeket.« Hâ  
bünbánattal, alázattal, hivő lélekkel 
közeledsz feléje, keresztfája alatt bi
zonyára megnyugvást, békességet ta
lálsz s meghallod vigasztaló hangját: 
»Bízzál fiam, megbocsáttattak bűneid!« 
Akkor megnyugszol mennyei Atyád 
rendeléseiben, türelemmel hordozod 
el a szomorú eseményváltozásokat, 
engedelmes szívvel hozod meg a 
nehéz áldozatokat, mert tudod, hogy 
Istened a háború vérzivatarában is 
békességet hirdet néked, javadat, üd
vösségedet munkálja.

Ezzel az alázatos hittel és meg
nyugvással búcsúzunk harangjainktól 
is és bocsátjuk el őket rendeltetésük 
útjára; nem látjuk többé őket, mert 
feloszlanak a különböző hadiszükség
letek csatornáiban, de hittel reméljük, 
hogy munkájukból áldás, lelki meg
újulás, békesség fog származni nem
zetünkre.

A komoly idők, amelyek könnyet, 
vagyont, vért és életet követelnek 
tőlünk, amelyek hangos szóval hir
detik az Urnák Ítéletét és megjavu- 
lásra intő szózatát, indítsanak ma- 
gunkbaszállásra s juttassák eszünkbe, 
hogy egyedül az Urnái keressünk 
menedéket, akinek adassák dicséret 
és dicsőség örökkön örökké. Amen.

L ábaink  s z ö v é t n e k e .
Az Úr a király, reszkessenek a né

pek ; kerubokon ül, remegjen a föld! 
Nagy az Úr a Sionon és magasságos 
ö minden nép felett. Tisztelik a te 
nevedet: nagy és rettenetes, szent 
az. És tisztesség a királynak, a ki 
szereti a jóságot! Te megerősítetted 
az egyenességet; jogosságot és igaz
ságot szereztél Jákobban. Magasztal
jatok az Urat, a mi Istenünket és 
boruljatok le az ö lábainak zsámolya 
elé; szent ö!

99. zsolt. 1—5.

Kérék Jézust, maradjon nálok. És 
ott maradt két napig.

Ján. 4, 40.

A kik engem tisztelnek, azoknak 
tisztességet szerzek, a kik azonban

engem megutálnak, megutáltatnak.
I. Sám. 2, 30.

Megismeri minden egyház, hogy én 
vagyok az, a ki veséket és sziveket 
vizsgál. És fizetek kinek-kinek közü- 
letek az ö cselekedetei szerint.

Jel. könyve 2, 23.

Láttak téged a vizek, oh Isten, lát
tak téged a vizek és megfélemlének; 
a mélységek is megrázkódának. A 
felhők vizet ömlesztének ; megzendü- 
lének a fellegek és a te nyilaid szély- 
lyelfutkostanak.Mennydörgésed zúgott 
a forgószélben; villámlásaid megvi- 
lágositották a mindenséget; megráz
kódott és megindult a föld. Utad a 
tengeren volt és ösvényed a nagy 
vizeken; és nyomaid nem látszottak 
meg. Vezetted mint nyájat, a te né
pedet, Mózesnek és Áronnak kezével.

77. zsolt. 17—íl .

Monda néki Simon Péter: Uram! 
hová mégy ? Felele néki Jézus: A hová 
ón megyek, most én utánam nem jö
hetsz; utóbb azonban utánam jössz. 
Monda néki Péter: Uram! miért nem 
mehetek most utánad? Az életemet 
odaadom éretted!

Ján. 13, 36-37

Akkor mondá Amásia az Isten em
berének: De mi legyen a száz talen- 
tom ezüsttel, a, melyet Izráel sere
gének adtam ? És felele az Isten em
bere: Az Ur néked annál sokkal töb
bet adhat.

II. Krón. 25, 9.

Á kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Kilencedik fejezet.
A tanító naplójából.

Folyt. 21. március 12.
Ma ragyogott be a szobába az 

első tavaszi napsugár. A hegyek 
még hósipkásan merednek ég felé, 
a szemben levő nagy fenyves fehér 
karokat tár az ember szeme elé, de 
egy fél órára mégis szétfoszlott a 
szürke felhő burkolat s egy árva, 
fényes napsugár lelopódzott a földre. 
Az utca gömbákácain végigszaladt s 
megszázszorozódott a csillogó jég 
fityegőkön. A levegő még csípős, de 
azért kitártam mindkét ablakot, hadd 
jöjjön be egy kis tavaszi zsendülés, 
egy kis uj élet. De hát mit ér az 
egész ? Öt órakor szürke ködbe 
temetkezett minden s hatkor kályha 
mellé húzódtunk.

Ma különben megint valami érde
kes dolog történt. Estefelé Lonci

kisasszony jött át az anyjával. Talán 
még a szokottnál is szebb volt. Sok
szor csodálatosan világit a haja s 
ha élénk szinü ruhát visel, egészen 
szelíd vonásu lesz feltűnő szépsége. 
Különben is jó szelíd napja volt. 
Otthon felejtette a kelletlenkedő af- 
fektálását s olyan kedves volt, hogy 
néha még az édesanyám is jó szem
mel nézett rá. A torta leírást hama
rosan megkapta. Úgy látszik, észre
vette, hogy ez az ut vezet édesanyám 
szivéhez. Mert csodálatos, de úgy 
van : sok mindent megbocsát annak, 
aki az ő Napoleon-szeletjét tartja a 
konyha-művészet csodájának. Már 
rég letette a tollat, még mindig ül
dögéltek és beszélgettek. Az egyszerű, 
alázatos Lonci. Mintha kétlaki élete 
lenne, alig lehet ráismerni. Talán 
nem is ő dölyfösködik az idegenek 
közt s nem ő negédeskedik otthon a 
zongora mellett.

Arra biztatgat, hogy tegyünk, egy 
kirándulást a régi téglavető felé. 
Búcsúzzunk a hótól, ki tudja, nem 
utoljára bucsuzunk-e a nagy fehér
ségtől? Egészen jó lenne ez a séta. 
Biztosan élvezetesebb lenne, mint 
múltkor az öreg jegyző bácsival.

március 15.
Az első iskolai ünnepély ! . . .  

Könnybe lábad a szemem, ha rá 
gondolok. Kokárdásan jöttek a gye
rekek, ünneplőben volt mindannyi, 
csak öten jöttek szokott kopott, ron
gyos ruhájukban. Egyszerre észrevet
ték, hogy a harag villanik szememben. 
»Nem engedték meg, tanító ur, mond
ják szepegve. Az anyánk odaadta a 
tó ruhánkat, de az édesapánk le
rángatta rólunk. Azt mondta: majd 
adok nektek ilyen butaságot!. ..

Hát igy vagyunk. Ujjaimon hirte
len kiszámítom: október, november, 

. ., március, majdnem hat hónap ! 
És nem adnak a gyerekre ünneplő 
ruhát a márciusi ünnepélykor. Pedig 
ezek úgyis a mi embereink, a kivá
lasztottak, a kipróbáltak !. . .

Az iskolaszéket, meg az úri csalá
dokat is meghivattam, de az összes 
székek üresen maradtak. Az édes
anyám volt az egyetlen vendég. 
Láttam: annak is könnyessé tette 
szemét a keserűség.

De hát nem baj! Lassanként meg
tanulja az ember, hogy az ilyesmit nem 
a külső, hanem a belső dolgok 
döntik el. Ha száz és ezer ember 
tolong a szükfalu iskolateremben, de 
nem lelkesedés, hanem csak hitvány 
kíváncsiság hajtja őket, vájjon van-e 
annak értéke ? Igen, igen! de mikor 
senkise jön, hát annak van-e értéke ?
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Vigasztalhat-e a kevesek benső lel
kesedése, mikor éppen senkise jön el?

Elvégeztük az ünneplést egyedül. 
Elmondtam a márciusi napok törté
netét. Rámutattam arra : milyen szent, 
drága a haza földje. Remegett a 
hangom, mikor arról szóltam, hogy 
itt, ezen a bércövezte darabkán is 
honfivér áztatta pirosra a száraz 
földgöröngyöt. Honfivér, mi sötét 
éjszakákon patakzott alá a falvakról. 
Lelkemben sajgott a kérdés: vájjon 
nem-e hiába? A gyerekek szépen, 
értelmesen elmondták verseiket, azu
tán elénekeltük a himnuszt. Ök csak 
szájjal, én szivemmel is. Amint el
hallgattak, összetettem kezemet s újra 
elmondtam a himnusz első és utolsó 
versét. Nem előre gondoltam ki, ha
nem csak úgy hirtelen, magától jött 
az egész. Azután rámondtám az 
áment. A gyerekek hazamentek, én 
meg kézenfogtam az édesanyámat s 
lassan átlépegettünk kis szobánkba. 
És ime, a szobám falán mosolyogva 
játszott a szelíd fényű, tavaszi nap
sugár.

Ez volt első márciusi ünneplésem !
Március 26.

Csak ma jegyzem fel a múlt nap 
eseményeit. Nagyon kellemetlen nap 
volt, pedig nagyon jól indult, hiszen 
igen meghitten beszélgettünk a kert
ben Loncival. Mintha a múltkori sok
féle keserűség egészen eltűnnék. 
Felhők mögül kikandikál a nap. 
Azt hiszem, mégis igaztalanul Ítéltem 
meg a lányt. Nem lesz az olyan 
üres, hiú, nagyravágyó teremtés. 
Estefelé azonban hirtelen havas szél 
zúgott végig a fák között s a nagy 
hegy mögül fekete vihar felhők go
molyogtak elő. Behúzódtunk a szo
bába s mindannyian körül álltuk az 
asztalt. Mostanában nagyon meglep
tek a jegyző bácsi eszméi s nagyon 
neki lóbáltam világboldogitó terve
immel.

— Szegény nyomorult nép!.. Hogy 
is boldogulna?.. Nyakába vetik az 
uzsora kötőfékét, azután oda kötözik 
mások gazdagság szekere elé, ütik, 
verik, verejtéktől, vértől habosra ve
rik, mig ki nem dál, akkor azután 
félrelökik. Sohase szereftem a négyes
fogaton járó nagy urakat, hát mit 
szóljak azokhoz, akik négyes-hatos- 
páros emberfogatokon járnak ? Brrr I 
elfogja az embert az utálat! .

Körülbelül ilyen formán beszéltem, 
egy kissé újságíró stílusban. A nők 
hallgattak, lehet, hogy kissé unat
koztak. De Grünhut ur eleinte helye
selt, azután néha ellent mondott.

— Az élelmesség nem bűn, az élet
revalóság nem ember gyilkolás. 
Olyan az élet, mint a keskeny, hosz- 
szu deszka, mindenki azon akar fel
kapaszkodni, de nem egymás után, 
hanem egymás fölött. Hát csoda, ha 
néhányan lepotyognak?.. Nem a 
felülkerült az oka, hanem aki maga
sabbra ment, semmint ereje bírja.. .

Nem igen vettem észre, hogy ne
heztel. Szépen tovább beszéltem.

— Mégis, mégis. . . Tudja-e Grün
hut ur, mire volna szükség? Hitel- 
szövetkezetre, később talán fogyasz
tási szövetkezetre. Észbe kaptam. Azaz 
csak hitelszövetkezetre, hiszen áru
uzsorától úgyse kell félni. Már ki is 
dolgoztuk a tervezetet, ha Isten 
segít, hamarosan megcsináljuk !. .

Csak most vettem észre, hogy 
mennyire elcsöndesedett s alig beszél. 
Arcvonásaira különös kesernyés ke
ménység ült.

-* Hát persze, persze, csak meg 
kell csinálni! Tanító ur egyszerre 
könyvelő lehet!. .

Éreztem, hogy elpirulok.
— Erre sohasem gondoltam. Nem is 

keresek magamnak semmitsem. Csak 
a népre gondoltam...

Elnevette magát s kezével hado- 
názott.

— Látja, akkor majd maga szánt
ja le azokat, akik magánál gyengéb
bek.

A félig nyitott ajtón bedugja Ru
dolf ur sunyi fejét. Grünhut kiment. 
De a kelletlen hangulat azután is 
megfekszi a szobát.

Mikor haza indultam, Grünhut 
beszólitott az irodába. Valamit kér
dezett, de azutan odavetőleg meg
említette :

— Ejnye, csak a rend kedvéért 
mondom, a kamat fizetés ideje már 
elmúlt. De azért nem baj ám !. .

Megköszöntem a figyelmeztetést. 
Most pedig itt ülök s azon gondol
kodom : honnan teremtsek elő pénzt.

Hanem a hitel szövetkezetei mégis 
megcsináljuk ! (Folytatjuk.)

A világháború eseményei.
A hét legfontosabb eseménye Hin- 

denburg tábornagy fővezéri munka
körének megnagyobbitása. Augusztus 
harmadika óta a nagy hadvezér 
nemcsak Riga vidékének a hadügyeit 
intézi, hanem keze alá került a ke
leti harctér ezerkétszáz kilométer 
hosszú frontja, az a front, mely az 
újabb orosz offenziva óta a közép
ponti hatalmakra nézve a legvesze
delmesebbé vált.

A most folyó háborúnak már há
rom nagy győzelme fűződik Hinden- 
burg nevéhez: az első és második 
mazuri és az angerburgi győzelem. 
E haditények tiszteltté és ünnepeltté 
tették nevét s döntő befolyást gya
koroltak a háború további menetére. 
Örömmel s bizodalommal látjuk a 
nagy hadvezért csapataink élén. Jól 
tudjuk, hogy mennél kritikusabb a 
hadi helyzet, annál inkább oda való 
fő-főintézöül a nagy Hindenburg.

Küzdelmünk az oroszok ellen.
Az orosz támadás a hét elején 

minden fronton erős' volt. s ereje 
egyre növekedett. Cserbacsev, Lesiczki 
és Szaharov seregei teljes energiával 
intézték támadásaikat védelmi vona
laink ellen. De hiában volt minden 
erőlködésük, sorainkat áttörni sehol- 
sem tudták. Ha itt-ott sikerült is ne
kik árkaink egy részét megszállani, 
vitéz katonáink csakhamar kiverték 
őket azokból. Az orosz hadvezetés 
célja bizonyára az, hogy Kelet-Gali- 
ciában szilárdan álló centrumunkat 
megkerülje. Azonban ez mindeddig 
nem sikerült s nem is fog sikerülni. 
Csapataink állásainkat szilárdan meg
tartották, bár az ellenség katonáinak 
szine-javát áldozta fel. Volhiniában 
azon óriási veszteségen kivül, ami 
halottakban és sebesültekben érte, 
kétezer főnyi legénységet vesztett 
foglyokban.

Az oroszok mindenáron gyors és 
nagy sikert akartak elérni, hogy az 
antanthoz való csatlakozásra bírják 
Romániát. De úgy látszik, Románia 
nem akar lépre menni. Utóbb az 
orosz győzelmek is ritkábbakká vál
tak, itt-ott a támadások elakadtak, 
bizonyára nem taktikai okokból, ha
nem kimerültség miatt.

Az északkeleti harcvonalon a Prip- 
jattól délre, jelenti Höfer, julius hó
napban összesen (90 orosz tisztet és 
18.000 főnyi legénységet fogtunk el. 
Ugyanezen időben Linsingen tábornok 
csapatai 70 tisztet és 10.998 főnyi 
legénységet ejtettek fogságba.

Augusztus-hónap elején az orosz 
fronton le Bródyig Hindenburg vette 
át a főparancsnokságot, hogy a hosz- 
szu arcvonalon széttagolt haderőket 
egységesen s hathatósan lehessen 
felhasználni. Bródytól délre a Kár
pátokig Károly Ferenc József királyi 
herceg lett az uj főparancsnok. így 
intézkedett királyunk hozzájárulásával 
Vilmos császár a keleti fronton való 
idözése alkalmával.

A nagy vérveszteség által okozott 
szünet után az orosz hadvezetőség



í 916. augusztus 13. HARANCjSZÖ. 173.

uj hadi taktikát rendelt el. E szerint 
ezentúl az erőket egyes kijelölt he
lyekre kell koncentrálni, hogy frontun
kat annál biztosabban lehessen áttörni.

Azonban eredménye az uj intézke
désnek sem volt. A Stohod-szakaszon 
alighogy megkezdették az oroszok az 
eddiginél erősebb és többszörösen 
megismételt támadást, csapataink min
den kísérletüket meghiúsították. Ve
reség érte őket Bródynál is, a kaveli 
vasútnál is, Rudkánál behatoltak ál
lásainkba, de — mint Höfer jelentése 
mondja — odasiető német és osztrák 
és magyar zászlóaljak és a lengyel 
légió az oroszokat estére teljesen 
kiverték az állásokból. Másnap jelenti 
Höfer, hogy Károly Ferenc József 
kir. herceg hadsereg-arcvonalának a 
Kárpátokban küzdő csapatai ismét 
tért nyertek 325 oroszt elfogtak, 2 
ágyút zsákmányoltak. Hindenburg 
Zaloscetől északnyugatra a Szeret-la- 
pályokon átjutott oroszokat vissza
verte. Itt a foglyok száma 561-re 
emelkedett.

A harc nyugaton.
A nyugati harctéren a Sommetól

északra és délre, valamint a Maastól 
keletre és nyugatra rettentő erővel 
dúl tovább a küzdelem. A németek 
a Sommetől északra az angolokat, 
délre a franciákat verték vissza. Au
gusztus 3-án este a franciák eljutot
tak Fleury falu bejáratáig s Thiau- 
monttól délre behatoltak a német 
állásokba. Másnap reggel a németek 
mindent visszahódítottak. »A helyzet 
ismét olyan, mondja a hivatalos je
lentés, mint a rendkívüli nagy erőkkel 
intézett francia támadás előtt volt.« 
A német állásokon nem lehet erőt 
venni. Verdun körül a franciák nagy 
hévvel folytatják a támadásaikat, de 
küzdelmük teljesen éredménytelen.

Küzdelmünk az olaszokkal.
Az olasz harctéren nagyobb harc 

nem volt. Augusztus elsején Paneveg- 
giótól délnyugatra két-három olasz 
zászlóalj támadását vertük vissza. 
T orpedó-flottillánk Mól fettát bombázta. 
Visszatértekor ellenséges torpedórom
bolókkal találkozott, melyek rövid 
harc után sietve s menekülve tűntek 
el dél felé. Augusztus 4-én a Do- 
berdó déli részén volt hevesebb

küzdelem. Az olaszok négy óráig 
tartó erős ágyúzással kezdették meg 
a harcot, majd támadásra indult a 
gyalogság s több helyen belehatolt 
állásainkba. Azonban bátor gyalog
ságunk, mondja a hivatalos jelentés, 
közelharcban kivetette őket, úgyhogy 
este hét órakor a régi állás újra 
birtokunkban volt. Kétszázharminc 
embert sebesületlenül elfogtunk és 
két gépfegyvert zsákmányoltunk.

Egyéb hírek.
A Deutschland útban van hazafelé. 

Brémába _ való visszaérkezése az 
Egyesült-Államok és Németország 
kereskedelmi összeköttetésének újból 
való megkezdését jelenti. — Az orosz
japán szerződést Oroszországban 
Oroszország vereségének tekintik. 
Eltűnt az a remény, hogy a háború 
Oroszország győzelmével fog vég
ződni. A háború után oly események 
fognak az országban lejátszódni, 
aminők a japán háború után játszód
tak le. Így ir a Nieuve Courant.

A d ak o zzu n k  a Harangszó t e r j e s z t é s é r e  I

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Bevonulnak a harangok. A nagysimo- 

nyi evang. gyülekezetnek örökké felejthe
tetlen napja lesz: 1916. juüus 17. E nap 
estéljén, hosszantartó harangzúgással hív
ták össze utoljára gyönyörű harangjukkal 
a gyülekezet tagjait, akik búcsúszavukat 
megértve, sajgó szívvel, nagy számmal 
sereglettek a templom udvarára. Búcsúzott 
a lelkész, búcsúzott a gyülekezet, búcsúz-, 
tak a harangok. Mély meghatottság vett 
erőt az embereken, mikor legelőször a 
harangok eggymástól búcsúztak: a két
távozó az itthon maradottól. A nagyszámú 
közönség a „Himnusszal“ felelt, majd az 
ifjú lelkész: Mód Aladár mélyen elérzé- 
kenyülve búcsúzott azoktól a harangoktól, 
melyek hosszú időn át dicsőítették az Isten 
nevét, hívogatva az örvendező és bánatos 
lelkeket az Ur házába, az öröm és fájda
lom hangján egyaránt. Mennyi lelket bú
csúztattak már szeretteiktől s most ezek 
búcsúznak s  álnak meg a gyülekezettől, 
hogy az emberi szívben oly fenséges ér
zelmeket keltő érc szavuk, megnémuljon 
örökre. Búcsúzott a harangoktól, — mint 
„gyermekeitől“ — a gyülekezet szeretve 
tisztelt agg lelkésze: Mód Lénárd is, aki 
mint mondá: „megnémult már mint hattyú, 
csendes magányában, de mint mindig, 
úgy most is együtt érez a gyülekezetével, 
ki a költő szavát visszhangozza e nehéz 
időben: Tied vagyok, Tied Hazám, e szív 
s e lélek, — Kit szeretnék, ha Tégedet nem

szeretnélek, — Szentegyház keblem bel
seje, oltára képed, — Te állj 1 s ha kell 
e templomot ledöntöm érted! — Vigasz
talta a gyülekezetét azon hittel s reménnyel, 
hogy a harangok megnémulása közelebb 
hozza az embereket a Mindenható Istenhez, 
az meghallgatja forró imádságunkat s 
megengedi, hogy a harangok azt az igaz
ságot, mit eddig a templomba hirdettek, 
hirdessék ágyudörgésükkel ott a harcmezön 
s vigyék mielőbb diadalra fegyvereinket, 
mentsék meg az ádáz ellenségtől nemze
tünket, édes Hazánkat s hozzák meg mi
előbb a béke pálmáját 1

Az elhangzott szép búcsúbeszédek s 
megható ima után, a nagyszámú gyülekezet 
a szózatot énekelte, majd újra megszólaltak 
s egy órán át szóltak a harangok.

Alapítvány. Bonczó János és Agg Anna 
hegyháthodászi hivek több fiút és vöt bo
csátottak el a haza védelmére. Közülük 
egy jó fiú, a vallásos lelkületű Kálmán, 
orosz fogságban, Rasdolnveben elhunyt. A 
szülői szív bánatát kegyeletes áldozatkész
séggé alakította át a vallásos lelkűiét. Az 
elhunyt fiú emlékének megörökítésére a 
szülök a körmendi ev. gyülekezetnél 200 
K-s, a hegyháthodászi leánygyülekezetnél 
pedig 800 koronás alapítványt tettek. Isten 
áldása nyugodjék meg az idegen földben 
pihenő jó fiú emlékezetén 1 Hozzátartozói 
bánatát enyhítse az Istenbe vetett bizodalom!

Oyászrovat. Dr. Györy István buda
pesti ügyvéd és törvényhatósági bizottsági 
tag, egyetemes egyházunk tb. vil. főjegyzője,

49-ik évében hosszas szenvedés után el
hunyt. Áldás és béke az elhunyt buzgó és 
jeles egyházi férfiú emlékén 1

Búcsúzó lelkész. Beyer Teophil kő
szegi lelkész, a vasi felső ehmegye főes
perese jul hó 23-án tartotta nevezett 
gyülekezetben bucsuprédikációját nagyszá
mú hívei jelenlétében, szívből jövő, szívhez 
szóló, könnyekig megható szép szavakkal. 
Közbe az állandó énekkar Hammér Gyula 
karigazgató vezetése alatt az alkalomhoz 
mért szép énekkel búcsúzott el szeretett 
lelkészétől. Istentisztelet után az egyház- 
tanács, élén az egyházközségi elnökség, 
Freyler Lajos felügyelő intézett szép bú
csúbeszédet a távozó lelkészhez, amit a 
föesperes meghatottsággal megköszönt. 
Hétfőn, 24-én búcsúztak el a tantestület s 
a tanulók szeretett, tisztelt iskolaszéki el
nöküktől. Hammer Gyula tolmácsolta ér
zelmeiket, megköszönve azon jóindulatot 
és szorgos gondoskodást, amiben a tan
testület és tanulók részesültek. Sass Ilona 
és Schneller Vilmos IV. o. tanulók meg
ható búcsúzó szavakat intéztek a távozó 
lelkészhez, akinek a gyöngéd figyelmét 
megköszönő záró szavaival a szép, épületes 
ünnepély véget ért. — A gyülekezetéből 
távozó főesperes-lelkészt augusztus 6-án 
iktatták be Felsölövőn uj hivatalába, szin
tén megható szép ünnepségek keretében 
Isten áldása kisérje kimenetelét és be
menetelét 1
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I t t honró l .
József főherceg levele egy hős kato

nához. Nagy Gyula káplár két esztendeje 
teljesit már harctéri szolgálatot, s ezalatt 
kétszer is megsebesült. Most Lúgoson van 
az állami főgimnáziumi kórházban, ahon
nan szeretettel és ragaszkodással teljes 
levelet irt volt hadosztályparancsnokának, 
József főhercegnek. A főhercegtől pár nap 
múlva a következő tábori levelezőlap ér
kezett a lugosi főgimnáziumba:

Nagy Gyula 63. gye. káplárnak.
József főherceg, lovassági tábornok.
Tábori posta 91. sz.
Most vettem szeretetteljes • leveledet, 

kedves fiam Jól emlékszem reád. A szá- 
vaparti együttlétünkre, a szezerzeci kemény 
tusára: 1914 szeptember 11-én, mikor te 
megsebesültél. Még ma irok régi ezreded- 
nek, hogy hová lett a kitüntetés ? Sokszor 
gondolok rátok, vitéz 32-seim, kikkel oly 
véres és dicső küzdelmekben voltam. Le
veledért nem haragszom, inkább örülök 
neki, s köszönöm szeretetteljes ragaszkodá
sódat. Az Isten kisérjen és áldjon meg, vitéz 
fiam, ezt igaz szívből kívánom. Kár, hogy 
nem vagytok nálam. Üdvözöl téged volt 
hadosztályparancsnokod, József főherceg.

Harctér, 1916. VII. 23.
Két és félmillió a hadiárváknak. 

Mintegy tizenöt esztendővel ezelőtt halt 
meg Szabadkán Vojnits Tivadarné és majd
nem egész vagyonát jótékony célra hagyta. 
Többek között készpénzt és ingatlanokat 
hagyományozott egy Szabadkán építendő 
leányárvaház céljaira is. Az árvaházat, 
melyre mintegy 2 és 1U millió gyűlt össze, 
most majd mint hadiárvaházat felépitik.

Vas huszfillérdsek. Augusztus 3-tól 
kezdve a nikkel huszfilléreseket vas husz- 
filléresekkel cserélik ki A vashuszfillére- 
sek alakja és nagysága ugyanolyan, mint 
a nikkel huszfilléreseké. Magyarországon 
15, Ausztriában 35 millió korona értékű 
vaspénzt vernek. A nikkel huszfilléreseket 
ez év december31-én kivonják a forgalomból.

A n a g y v i l á g b ó l .
Anglia eddigi hadikiadásai. Asquith 

miniszterelnök az alsóházban előterjesztette 
a 450 millió font sterling hadipóthitelről 
szóló törvényjavaslatot, amellyel a háborús 
hitelek 2832 millió fontra (nyolcvan mil
liárd koronára!) emelkednek a háború 
kitörése óta. A miniszterelnök kifejtette, 
hogy a hadikiadások naponta 5,050000 
font sterlingre rúgnak, s hogy május 21-ke 
óta e hó 22-ig a kiadások legnagyobb ré
szét a hadsereg, a flotta és a lőszergyártás 
emészti fel.

Óriás tűzvész Kanadában. Egy erdő
égés elpusztította az Ontario-tartománybeli 
Cochrane és Matheson városokat, valamint 
Mushka Tommins állomást, Porquois és 
Iroquois-Falles vasúti középpontok leégtek. 
Száz ember meghalt

A német harctérről. A Somme és az 
Ancre között körülbelül 1,250 000 ember 
és 6—10.000 ágyú áll szemközt. Nemcsak 
ennek a világháborúnak, hanem az egész 
világtörténelemnek legnagyobb csatája ez. 
Ha a németeknek az a számítása, hogy 
ellenfeleik eddig egy negyed millió embert 
veszítettek, csak a távolabbról is helyes, 
akkor mindkét részen több mint három- 
százezer ember a veszteség. A Somme és

Ancre között tomboló ütközetekben minden 
képzelhető fegyver használatos: husángok, 
dorongok, jókora kődarabok, balták, ásók 
és kapák, szekercék, középkori katapulták, 
de olyanok, amelyek kövek helyett egész 
sziklarétegeket hajítanak. Csak természetes, 
hogy ilyen fegyverek használatával együtt 
jár a legirtózatosabb kegyetlenség. Mindkét 
részen egész zászlóaljak, sőt egész ezredek 
válnak harcképtelenekké. Ilyen küzdelem 
nem tarthat sokáig.

Három havi fogház és 8000 márka 
pénzbüntetés tejhamisitásért. A berlin- 
schönebergi bíróság előtt vádlottként állott 
Merz tejkereskedő, akinek Schönebergben 
tehenészete van. Feljelentették tejhamisitás- 
ért, s a vizsgálat megállapította, hogy a 
tejet 20—30 százalék erejéig vízzel vegyí
tette. A tejhamisitót 3 havi fogházra és 
8000 márka pénzbüntetésre Ítélték.

Száz kocsi dinamit felrobbanása. Elis- 
islandban dinamitrobbanás történt, mely a 
newyorki kikötőben óriási károkat okozott. 
Hetvenöt halottat ástak ki a romok közül. 
A Newyorkban és Newyerseyben a robbanás 
miatt összetört ablaküvegek értéke milliókra 
rúg. A tűz a lőszerraktárban támadt és 
átcsapott a shrapnellekkel megrakott de
reglyékre, melynek robbanása viszont a 
levegőbe röpített egy vonatot, mely száz, 
dinamittal megrakott kocsiból állott.

Olvassátok a bibliát,
Hol biblia a  házban nincs,
Hiányzik o tt a leg-főbb kincs 
Tanyát a sá tán  ütö tt ott,
De Isten  nem le l hajlékot.

aug. 13. vasárnap, Róni. 1. 8, 12—17.
„ 14. hétfő, János 3, 1—8.
„ 15. kedd, Apóst. csel. 9, 10—19.
„ 16. szerda, „ „ 8, 9—17.
„ 17. csüt., „ „ 2, 42—47.
„ 18. péntek, 2 Kor. 6, 1—10.
„ 19. szombat, „ 6, 11—18.

Pályázati hirdetés.
A káldi evang. leányegyházközség 

üresedésben lévő rendes tanítói állásra 
pályázatot hirdet.

Fizetés: 140 kor. készpénz, 12 mm. 
őszi gabona, 133 méter kemény tűzifa, 
6 hold szántóföld és az ahhoz járó 
megfelelő államsegély. Tankötelesek 
száma: 20—30. — Lakás és iskola 
uj, modern, szép, nagy konyha- és 
gyümölcsöskerttel, 5—10 akó bort ter
mő szőlővet. Vasúti állomás helyben.

Pályázhatnak nem katona és a ka
tonai szolgálat alól bizonytalan időre 
fölmentett tanítók, továbbá nyugdíjas 
tanítók és okleveles tanítónők is, akik 
mint kisegítők alkalmaztatnának havi 
100 korona készpénz fizetéssel.

A kellően felszerelt kérvények aug. 
hó végéig adandók be alulírott lel
késznél.

Kissomlyó, — Vas-megye, p. h. — 
1916. jul. 31.

Tompa Mihály
2—2 ev. lelkész.

Pályázati hirdetés.
A szénái (Komárom m.) ág. hitv. 

evang. egyház kántortanitói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom : Lakás, 
mellékhelyiségekkel, kerttel; készpénz 
24 korona; gabona 24 mérő búza, 
14 mérő zab; 9 köbméter fa, melyből 
az iskola is fütendő; 28 petrence 
széna; 472 hold föld s annak munka- 
váltsága (60 60 K); perselypénz. min
den sátoros ünnep délutánján ; stola; 
ezen kívül megfelelő államsegély. 
Határidő augusztus 15.

Szend, 1916. julius hó 30-án.
Piri Károly

2 — 2  ev. lelkész, isksz. elnök.

Pályázat.
A kemenesmagasi-i községi és Tu

lok A. alapítványi kisdedóvoda el
halálozás folytán megüresedett rendes 
óvónői állásra pályázatot hirdet. Ja
vadalom : a törvénybiztositotta fizetés 
készpénzben; természetben nyújtott 
lakás, mely két szobából, egy kony
hából, kamrából s a szükséges mel
lékhelyiségekből áll; továbbá 100 □  
öl nagyságú konyhakert szabad hasz
nálata. Pályázati határidő folyó évi 
augusztus 20-ika. A kérvény-iratok 
következő címre küldendők: Szabó 
István, óvodai felügyelöbizottsági el
nök, Kemenesmagasi, Vas-megye.

Hirdetés.
Igen előkelő kereskedő-család, jó 

házból származó teljes árva 12—14 
éves szép, erőteljes, egészséges evang. 
leánykát magához venne. Nem cseléd
nek — házi leánynak tekintené, — 
sőt később adoptálás is valószínű. 
Ajánlatok szerkesztőséghez. 2—5

N é in e t ii 1 tudó
14 — 16 éves evang. vallásu jóravaló, 
szorgalmas cseléd  leány t keresek. 
Havi bére 16 K- Ajánlat küldendő 
Poós Józsefné  címére Rendes, up. 
Kővágóőrs. 3—3.

Szegénysorsu özvegy ev. papnét 
vagy tanitónét, esetleg árvát, ház
tartásának vezetésére magához vesz 
H o f b a u e r  Pá l  nyug. ev. lelkész 
Balatonalmádi. 1—3

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c so p o rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és minden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TA R TA LO M : Krön Ferenc: A munka. — N. K. Egy staniszlaui háborús naplóból. — Papp-Váry Elemérné, Sziklai Szeréna: 
Háborús visszhangok. —A külniisszió a háború esztendeiben. — Lábaink szövetnéke. — Kupi Béla: A kötelesség útja. (El

beszélés.) — Tábori posta. — Tanítók árváiért. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

A. munka.
Irta : Krón Ferenc.

A munka azon dolgok közé tar
tozik, melyeket az ember mindenáron 
kerülni és semmiképen sem keresni 
törekszik. Ez a tétel még azokra is 
áll, — ha nem is ebben a rideg 
formában, — akik szeretnek dolgozni. 
Még ezek is sokszor hangoztatják: 
»dolgozni nem úri foglalkozás.«

Plátó a híres görög bölcs és nevelő 
államelméletében a munkásokat és 
kézmiveseket másodrendű embereknek 
tartja, mivel foglalkozásuk alantos 
és piszkos s ennélfogva tisztes em
berhez nem illő. Cicero a kiváló 
szónok és jogász szerint nem lehet 
műhelyben élni s egyúttal tiszteletre 
méltónak lenni. Így becsülték le ré- 
gente a testi munkát, csak a szelle
minek volt értéke.

A keresztyén egyház megalapítá
sával a munka értéke is más világí
tásba került. Az ács és ácsnak fia 
előbb kezével dolgozott, azután az 
utóbbi tanított Halászokkal hódítja 
meg a világot, akik folytatják mes
terségüket s mikor kifáradva szárítják 
hálójukat, pihenésük a Mester tanai

nak hintése. Pál, a népek apostola 
sátort készít, lábainál bölcsek ülnek, 
szavaira ezrek figyelnek.

Az idő gyors forgása alatt a taní
tóság különvált az ipartól, a földmi- 
veléstől. Egyik is, másik is csak a 
saját értékét látta. Minél nagyobb 
méreteket öltött a socialismus, annál 
inkább fölülkerekedett a testi munka 
értékelése. A szellemi munka nagy
része a szocialisták szemében fölös
legessé vált, vagy legalább is csak 
egy kényelmes életnek alapjává lett, 
melyet a tömeg irigyelt, lebecsült, 
de azért titokban mindegyik szeretett 
volna az irigyelt helyzetében lenni. 
A háború és az általa teremtett ne
héz helyzet kézfogásra kényszeritette 
a testi és szellemi munkásokat. A 
háború zajában begyökeresedett vi
lágfelfogások dőltek össze, régiek 
felujulnak. Az emberek, kiket foglal
kozásuk elválasztott, egymásra talál
nak és megbecsülik egymást.

A háború ásót, kapát, kaszát nyo
mott sok puha, jól ápolt kézbe, az 
űrből gazdálkodó lett, ez a szerepcsere 
mindenesetre jó hatással volt a dol
gozóra. Viszont a háború egész sereg 
uj találmányt vetett felszínre, melyek |

előtt a tisztán testi' munkával fog
lalkozók csodálattal állnak meg, 

í bámulják az ész alkotásait. Ma min- 
; den munkának kamatait kölcsönösen 

élvezzük. íme Jézus élete: a munka 
és tanítás képében kölcsönös érté
kelésre és megbecsülésre vezette az 
embereket. Ma már mindenki tudja, 
hogy a munkához és eredményekhez 
nem élég a nyers erő, lelket, életet 
kell a munkába vinni.

Miguel a német kormányférfiu 
évekkel ezelőtt ezt mondta: »Erkölcsi 
elvekkel nem lehet vasutakat építeni.« 
A nyers anyag elhelyezéséhez, élet
telen nyers erőre van csak szükség, 
a munkás dolgozzék, fáradjon, mert 
fizetik, munkája után kamatot húz. 
Miguel nem tartotta szükségesnek, 
hogy az a munkás örömét találja 
elvégzett munkájában. Munkavégzés 
mosoly, öröm nélkül nem igazi mun
kavégzés A munkát kisérje mindig 
a kötelesség érzete. Ha az ember 
csak külső, vagy belső kényszerből 
teljesít valamit, az ilyen munkán 
rabszolgalélek bélyege ül, de nem 
keresztyén emberhez méltó. A ma
gyaros lélek nem lehet rabszolga. 
Az alföldi bojtár heteken át faragja
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cifra juhászbotját, szerszáma a bicska 
s mikor elkészül vele — ha nem is 
nagy érték — örül neki, mert bele 
öntötte a rovátkákba, cifraságokba 
tudását, ügyességét, azért igazi örö
met talál müvében. Mindezen érzései 
hidegek lennének, vagy egyáltalán nem 
volnának meg, ha csak muszájból csi
nálta volna. Vagy nézzük csak az orosz 
és magyar hadsereget, az előbbi kö
telesség érzet nélkül »muszájból har
col, fárad,« az utóbbit események 
lelkesítik, munkájában élet és erő 
lakik, test és lélek együtt működik.

Imádkozzunk és dolgozzunk, ne a 
kényszer, hanem a kötelességtudás 
legyen munkánk rugója, becsüljük 
meg egymás munkáját, mindenik 
szükséges és gyümölcsöt termő.

Egy staniszlaui háborús naplóból.
1916. julius 18.

Tegnap este nagy öröm ért ben
nünket : Matuschek káplán ur két 
napra Horocholinába és Szolotvinába 
ment lelkipásztori útra s most haza
érkezve Szolotvinából magával hozta 
Weidauer lelkész urat is. Mennyire 
örültünk, hogy az átélt borzalmas 
hetek után viszontláthattuk hü bará
tunkat ! Egészen felüdültünk, hogy 
nehéz tapasztalatainak, de egyúttal 
Isten csodálatos sejtelmének uj bizo
nyítékait is elmondhattuk egymásnak 
és ezáltal egymást különösen erősít
hettük. Weidauer lelkész tegnap este 
mindjárt hadi istentiszteletet is tartott.

Sokféle hir forog közszájon ma 
Kolomea sorsa felől. Vannak, akik 
állítólag biztosan tudják, hogy csa
pataink oda megint bevonultak.

1916. julius 19.
Ma is egész nap makacsul tartotta 

magát a hir, hogy Kolomea felsza
badult. Este sokan üdvözölték Wei
dauer lelkészt a templom előtt. De 
a hivatalos távirat szerint nem lehet 
a hirt igaznak tartani. Általában 
hány féle hir váltotta fel egymást nap
hosszat ! Annyi minden történik vá
rosunkban és környékén. Sejtjük, hogy 
sok minden van kialakulófélben. Es 
mindenki más meg másféleképen 
iparkodik magyarázni azt, amit lát 
és hall. Hozzájqji még, amit a vas
utasok, a menekülők, a katonák be
szélnek — igy azután a hírlapokban 
és táviratokban közzétett hivatalos 
jelentések mellett megvan a nemhi
vatalos hírszolgálat is a közelünkben 
történő eseményekről, amely feszült 
várakozást okoz. Különösen akkor,

HARANdSZÓ.

ha amint most néha megtörténik, a 
hivatalos jelentés elmarad és az új
ságok sem érkeznek meg.

1916. julius 20.
A menekültekről való gondoskodás 

mind nagyobb méreteket ölt. Úgy 
látszik, hogy a mostani helyzet még 
soká eltart. A hirt, hogy Kolomea a 
mi csapataink kezén van, megbízható 
helyen tévesnek jelentették ki. A front 
ma is úgy van, mint két héttel eze
lőtt. Német gazdáinknak tehát hosz- 
szabb tartózkodásra kell berendez
kedniük. Az élelmiszerek azonban 
egynémelyiknél már fogytán vannak. 
Naponta gyarapodik azoknak a száma, 
akik segélyt kérnek. Kevés a liszt, a 
burgonya is kifogyott, egyedül az uj 
burgonyát még nem tanácsos fogyasz
tani. Már elhatároztuk, hogy segély
bizottságunknak egy héttel ezelőtt 
Strijben helyezett készleteit megint 
visszahozzuk ide. Némileg kockázatos 
dolog és megint pénzbe kerül — de 
ki törődik most avval ? Most az a 
fő hogy egyik napról át tudjunk ver
gődni a másikra.

1916. julius 21.
A menekültek részére fe’állitott 

iskola és óvoda javában működik. 
Öröm látni, mikor a kis menekült
gyermekek hosszú csapata reggelen
ként fürgén és vidáman az iskolába 
siet, ahol mindent elkövetünk, hogy 
a háború hosszú ideje alatt beállott 
nagy mulasztásokat pótoljuk, s az 
elvadulás és eldurvulás veszélyét el
hárítsuk. Persze itt is uj nagy fel
adatok várnak. A már hetek óta 
tartó szoros együtt lakás következté
ben több féle kellemetlen testi mel
lék jelenség lépett fel, ragályos bőr
kiütések és mindenféle betegségek. 
Ezeknek kezelésére külön kórházat 
kell berendeznünk. A helynek is 
szűkében leszünk, annálinkább, mert 
mindig több olyan menekült érkezik, 
akik eddig a környéken levő falvak
ban tartózkodtak.

1916 julius 23.
Megint egyike azoknak a vasárna

poknak, melyek feledhetetlenek ma
radnak ! Kis templomunk zsúfolva, 
majdnem túlzsúfolva — jóllehet a 
gyülekezeti tagok nagy része, külö
nösen a sok vasúti alkalmazott, el
menekült, illetve rendeletre eltávozott. 
Templomunkat most a menekülők és 
a katonaság tölti meg. Ma sok oszt
rák és német tiszt és sok legénység 
is volt a templomban. Weidauer lel
kész ur prédikált a tiz szűzről szóló 
példázat alapján és megtalálta a he

1916. augusztus 2Ö.

lyes hangot, hogy a sziveket ebben 
a nagy zűrzavarban is, mely féle
lemmel és aggodalommal fenyeget, 
arra irányítsa aki van és aki volt 
és aki eljő, és aki legjobb segítsé
günk, vigasztalásunk, bizodalmunk 
marad. Ha katona-otthonunkba lépünk, 
mindig jól esik látnunk, hogy az oszt
rák és német katonák igazi bajtársias 
viszonyban ülnek összekeverve — 
vasárnaponként olyan sokan, hogy 
helyiségeink elégtelenek. Titkárunk 
és a szakácsnők persze hogy nehéz 
munkát végeznek; a sok önkéntes 
segítség nélkül nem is bírnának a 
dologgal! Katona-otthonunkban min
dig uj bizalom kél szivünkben. Mert 
a csapatainkat éltető szellem töretlen 
és ismételten halljuk a megnyugtató, 
derült biztatást: »Ne aggódjék, Sta- 
niszlaut nem engedjük az ellenség 
kezére 1«

Julius 23. este.
Ma este megint nyomott volt a 

hangulat. Nevezetes, hogy különféle 
apró megfigyelések és hírek követ
keztében milyen hirtelen elszorulnak 
a szivek. Osztrák távirataink jelen
tették, hogy csapataink a Kárpátok 
főgerincére vonultak vissza. A német
birodalmi távirat elmaradt. Helyette 
nemhivatalos hírek kószáltak annál 
nagyobb számban, melyek nyugtala
nítottak. Milyen balgatag az ember 
— mennyire illik ránk ma is a 
Megváltó szava: »Mit féltek, óh
kicsinyhitüek ?« A mai vasárnap jeli
géje : »Nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek!« Használjunk fel min
den percet bátor cselekvésre s amel
lett legyünk meggyőződve, hogy nem 
mi cselekszünk, hanem egyedül az 
élő Isten — ez a legjobb szer min
den csüggedés ellen.

1916. julius 24.
Ma uj munkába fogtunk. A mene

kültek kórházát rendezzük be. Egy
úttal újabb szállásokról gondosko
dunk, mert most a kolomeai mene
kültek nagyobb része Szolotvinából 
is, ahol különböző körülmények 
miatt nincs már elég hely, hozzánk 
költözik st. Ma rakjuk ki a segély 
bizottság készleteit s újra megkezd
jük az élelmiszerek kiosztását a me
nekültek között. Nem tehetünk róla, 
a tartalékunkat is oda kell adnunk. 
Nem kételkedünk, hogy a hü Isten 
és a testvérek szeretete segít majd. 
rajtunk, ha mindenből kifogytunk.

Mikor ma az utcán jártam, megint 
nagy hatással volt rám katonai szer
vezettségünk ereje. Milyen rosszul 
vannak ellenségeink értesülve, ha azt

.
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' vélik, hogy ingadozunk, hogy erőnk 
t  letört! De még egy gondolat ötlött 

szembe : Ha ez a nagyszerű szerve
zet, mely most a háborúban a vér
ontást, a pusztítást szolgálja, vala
mikor egészen a szeretetnek, az Isten 
országának szolgálatába szegődnék! 
És azután a másik gondolat: Ha a 
mi vallásos munkánk ilyen nagysza- 
básuan szervezve, ilyen talpraesett 
vezetés alatt, ilyen odaadással és 
fegyelmezettséggel folyna, mint a 
katonaságnál, milyen nagy sikereket 
érhetnénk el az Isten országának 
érdekében népünk között és az egész 
világon!

(A galíciai és bukovinai evangé
likus gyülekezetek lapjából; 1916. 
aug. 1.; 15. szám.) N. K-

Háborús visszhangok.*)
Egy verses könyvből.

Kórházban.
Járom véges-végig a hosszú termeket, 
Az egyik mulató, táncterem (ehetett. 
Másik közhivatal, üzlet vagy iskola, 
Most mindannyi: egy-egy éíő kálvária,

^  Tiszta fehér ágyban sok szenvedő beteg, Y Sebektől megtépett, roncstestü emberek; 
Lázszülötte fohász éji pihenőjük:
—  Egy kis nyugodalmat adj, óh Isten

[nékünkI

| hogy liheg az e gy ik ... tüdejét járta át 
Ellenség golyója, Annak minden tagját 
Gyötri a forróság, négy sebből is vérzik, 
Isten és tudomány talán megmenthetik,

Ennek —  ujja hijján —  maradt keze
[csonka,

Jó fegyverét többé ellenre nem fogja... 
És az. milyen sápadt. —  Jó földi hol

[sebed ?
Bizony a szivemet csak hajszál védte meg,

Hát te, jó katonám, karodat hof hagytad? 
Vigaszképen m ondja: A jobbik meg-

[maradtl
1 Itt szegény pajtásom, egy keze, egy iába, 

Nagy jó vitézségét mind a kettő bánja!

És Így tovább-tovább... Nincs hát ennek
[vége ?

Felébred a világ minden szenvedése?

Hol találsz rá vigaszt? Hol a csuda eszme, 
Mely a mélységes kint legyőzni segítse?

Hangos panasz helyett egy néma tekintet, 
Békén viseli mind a nehéz keresztet, 
Nem kérdi zokogva mért lett béna,

[csonka,
Sejtelmes ösztönnel Így érzi, Így mondja

—  A hazáért kaptuk, árát behajtottuk, 
Ellenség sorába a rendet jól vágtuk! 
Asszonyunk, gyermekünk, hogy nyugton

falhasson !
Magyarok szent földjén muszka ne ta

posson I

Amiért áldoztak, lásd meg uramisten! 
Sok-sok szenvedésük, hiába ne légyen 
És áldd meg ezerszer, áldd meg mind-

[egyiket,
Ki e szent hazáért csak egy csepp vért

[vesztett I

H a j n a l .

M i k o r  o l v a s o m  a  h a r c t é r i  v e r s e k e t ,  
T a v a s z  i e h e l l e t e  é r i n t i  l e l k e m e t .  
M i n t h a  uj v i r á g o k  f a k a d á s á t  l á t n á m ,  
S z e b b  j ö v ő  d a l á n a k  z e n g é s é t  h a l l a 

t n á m .

É d e s  m a g y a r  n é p e m ,  ú jr a  s z ó l  a
[ l a n t o d

Ó ,  m i l y  r é g e s - r é g e n ,  m i l y  f á j ó n
[ h a l l g a t o t t .

B ű v ö s  h ú r j a  r e z d ü l  —  c s o d á s h a n g u
h á r f a  !

U j j o n g ó ,  z o k o g ó  d a l o k  k e l n e k
[ s z á r n y r a .

S z á l l o n g n a k ,  k e r i n g n e k  m i n t  s z é l l -  
[ s o d o r t  v i r á g ,  

M i n t  v i h a r b a n  t á m a d t  r e b b e n ő  i m á d 
s á g .

S z á l l n a k  f e l  a z  é g n e k ,  b í b o r  h a j n a l
[ s z á r n y á n ,

M a g y a r n é p l e l k é n e k t á l t o s p a r i p á j á n !

Nagy Lengyelországban. . .

Nagy Lengyelországban, de hangos 
az erdő,

Nagy lengyel síkságon de véres 
a mező,

Véres nagy pusztákon magyarok 
nyargalnak,

Süvíti a vihar: ja j a muszka hadnak 
ja j a muszka'hadnak...

Őszi vihar szárnyán zug a „ rajta-rajta “ 
Régi hős kurucok,
Győzelmes magyarok,
Tárogató hangja,
Tárogató hangja.

Nagy Lengyelországban, de csöndes 
az erdő...

Nagy lengyel síkságon de sok a 
temető. . :

Régi temetőbe uj hősök fekiisznek,
Uj sirhantok felett régi nóták kelnek, 

régi nóták kelnek. . .
Csendes őszi szellő altatóan zenél: 

„Piros csizmám nyomát 
Zöld erdő harmatát 
Hóval födi be a tél,
Hóval födi be a tél. “

Papp-Váry Elemérne 
Sziklay Szeréna.

Akülmisszió a háború 
esztendeiben.

A külmisszió barátai bizonyos 
aggodalommal gondoltak arra, hogy 
a keresztyének között dúló áldatlan 
vérontásnak milyen hatása lesz a 
pogány népeknek a keresztyénységről 
alkotott felfogására. Attól lehetett 
tartani, hogy a háború akadályokat 
gördít az Istennel való békesség 
evangéliomának terjedése elé. De 
amitől féltünk, nem következett be. 
Sőt épen ellenkezőleg. A háború 
pusztításai és borzalmai felébresztet
ték az emberiség lelkiismeretét s az 
egész világ a vallás vigasztalásaiban 
keresi a békét, amit e világ meg 
nem adhat. Be kell látni, hogy az 
anyagi haladás, a külső életeszközök 
fejlődése lelki tartalom, szellemi erő 
és megszentelt igazságosság nélkül 
nem biztosítja a népek, nemzetek 
megmaradását és tökéletesedését.

Jóleső érzéssel halljuk tehát, hogy 
Japánban az ott működő protestáns 
hittérítők négyszázhetvennégy új misz- 
szionáriust kérnek. Khinában az 
utolsó két esztendőben száztizenegy 
új keresztyén gyülekezet alakult s az 
1915-ik évről mindegyik hittérítő 
ezernél több megtértet jelent. Indiában 
minden templom és iskola zsúfolva*) Ismertetés lapunk „Itthon“ rovatában.

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.) 91
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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van ; százötvenezer ember várakozik, 
akik nem részesülhettek a keresztség 
szentségében, mert nincs elég lelkész 
és tanító, hogy kellőképen előkészít
hetnék őket a keresztyén egyházba 
való felvételre.

A hittérítők szerint a külmisszió 
mezejének mai állapota páratlanul 
áll a keresztyén századok történeté
ben. Az egyháznak minden erejét 
össze kell szedni, hogy ezt a kedve
ző alkalmat felhasználja Isten orszá
gának terjesztésére. Krisztus Urunk 
ide vonatkozólag azt mondja: „Az 
aratni való sok, de a munkás kevés. 
Kérjétek azért az aratásnak Urát, 
hogy küldjön munkásokat az ö ara
tásába.“ (Máté 9,37.38.)

L ábaink  s z ö v é t n e k e .
Nem ti választottátok engem, ha

nem én választottalak titeket, és ren
deltelek titeket, hogy elmenvén gyü
mölcsöt teremjetek, és a ti gyümöl
csötök megmaradjon; hogy bármit 
kérendetek az Atyától az én nevem
ben, megadja nektek.

Ján. 15, 16.

Lelke szenvedése folytán látni fog 
és megelégszik, ismeretével igaz szol
gám sokakat megigazít és vétkeiket 
ö viseli.

Ezs. 53. 11.

Szerelmeseim! ha igy szeretett 
minket az Isten, nekünk is kell sze
retnünk egymást.

I. Ján. 4, 11.

Pogányok is sokan mennek és mond
ják: Jertek menjünk fel az Úr he
gyére és a Jákob Istenének házához, 
hogy megtanítson minket az ö utaira 
és járjunk az ö ösvényein; Mert Si- 
onból jö ki a törvény s az Úr be
széde Jeruzsálemből.

Jónás 4, 2.

Mert noha megfeszittetett volt az 
erőtlenségnél fogva, mindazon által 
él az Isten hatalmánál fogva. Mert 
mi is erőtlenek vagyunk ugyan ö 
benne, de élni fogunk ö vele együtt 
az Isten hatalmánál fogva rátok nézve-. 
Magatok kisértsétek meg, ha vájjon 
a hitben vagytok-é? Magatok próbál
játok meg. Avagy nem ismeritek-ó 
meg magatokon, hogy Jézus Krisztus 
bennetek van? Kivéve, ha méltatla
nok vagytok?

I. Kor. 13, 4, 5.

íme, jó szerencsés lesz szolgám, 
magasságos, felséges és dicső lesz

naöy0n- Ezs. 52, 13.

Szerelmesem! ne kövesd a rosszat, 
hanem a jót. A jócselekvö az Isten
ből van; a gonosztevő pedig nem 
látta az Istent.

3. Ján. 11.

A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Kilencedik fejezet.
A tanító naplójából.

Folyt. 22. március 30.
Éjszaka megint rosszul lett az édes

anyám. Úgy mondja, éjféltájban iszo
nyatos félelem fogta el, feje zúgott, 
szive őrülten kalapált. Mintha meg
indult volna alatta az ágy s vad 
iramban forogna vele a szoba. Ne
vemet kiáltotta, de nem hallottam. 
Felkelt s tapogatózva indult a másik 
szobába, de azután elfogyott az utolsó 
szék is, amibe kapaszkodhatott. Ret
tenetes zuhanásra ébredtem. A gyer
tya imbolygó halvány fénye édesanyám 
összetört alakját világította meg. Egy 
óra múlva magához tért. De mielőtt 
megszólalt volna, félve sejtettem a 
valót. Az ember öntudatlan mozdu
latai árulói lehetnek a fájdalmaknak. 
Szegény anyám nem a fejéhez, hanem 
a szivéhez kapott kezével. Megder
medt ereimben a vér. Rettenetes 
gondolat cikázott át agyamon. Iste
nem, lehetséges-e?. . . Ha őt el kel
lene veszítenem ?. . .

április 15.
Az orvosi vizsgálat is meg volt. 

Az öreg doktor úgy tett, mintha 
sohase látott volna, egykedvűen kér
dezősködött, azután lassan, alaposan 
megvizsgálta anyámat. Most is mind
egyre a noteszába irocskált s néhány 
percig eltűnődve nézett maga elé, 
mintha csak egybevetné megfigyeléseit.

— Általános ideggyengeség az 
egész. A fejfájás épp úgy, mint ez a 
szivgyengeség. Meglehetősen agyon 
hajszolt szervezet, mely alighanem 
sok törődést, munkát, aggoda mát, 
lelki fájdalmat végig csinált. Na 
n em ? ... De azért nem kell meg
ijedni, majd szép csendesen, okosan 
élünk, sokat pihenünk, jól táplálko
zunk, mindig nyugodtan gondolkodunk, 
vagyis nem izgatjuk fel magunkat és 
akkor az ilyen eset nem igen fog 
előfordulni.

Egy ideig még az anyámnak ren
delkezett, azután hirtelen felém for
dult :

— Hogyan vagyunk nyirkutasi 
professor ur ? . . .

— Azt hittem, meg sem ismer, 
doktor ur. .

— Dehogy nem ismerem 1. . Jó 
memóriám van nekem !... Hát ma
gának van-e professor ur? Tud-e 
valamit a thorenheimi Wunderlich 
Henrikről ?

Elmosolyodtam ötletességén. — El
olvastam a könyvet, doktor ur. Na
gyon tetszett. Él is hoztam volna, 
de szeretném még egyszer átnézni.

— Csak hagyja, magának ajándé
kozom. Hát mondja, van-e maguknál 
is olyan biró? Vagy talán minden 
ember olyan, mint az a biró?

Nagyot nevetett a szellemességének. 
De azután hirtelen komolyra vált az 
arca.

— Boldogul-e velük?... Nem a 
néppel, mert azt mindig az erősebb 
vezeti, hanem az erősekkel ? Birja-e 
vezetni a vezetőket?

Megint valami szégyenkezés félét 
éreztem. Azt nem mondhattam, hogy 
bizony ' eddig csak a gyerekekkel 
törődtem s nem sokat gondoltam az 
öregekkel, hát néhány általános szó
lással ütöttem el a dolgot. A doktor 
különben is elejtette ezt a témát s az 
édesanyám betegségével foglalkozott. 
Jobb is szerettem.

Mindenfélét be kellett vásárolnom. 
A doktor nem szereti ugyan a sok 
orvosságot, de azért mindenfélét fel
irt, mert falu helyen, pláne ha nin
csen a közelben orvos, jó ha kéznél 
van egy és más.

április 20.
Hála Isten jól halad a gyógyulás. 

Mi ugyan keveset tehetünk, de annál 
többet segít az Isten. Öt nap óta 
olyan verőfényes idő van, hogy meg 
kell gyógyulnia a betegnek is. Tiz- 
órakor, mig a gyerekek néhány percre 
kimennek az udvarra, gyorsan átfu
tok s kiviszem a kiskertünkbe a 
nagy karosszéket. Tegnap egyszerre 
két vendégünk volt. Annuska már 
ott üldögélt anyám mellett, mikor 
Lonci kisasszony átjött. Nem volt 
valami kellemes. Az ember alig tudta 
fenntartani a társalgást. Istenem, 
micsoda lány ez a Lonci! Mikor 
kiegyenesedik, jó fejjel nagyobb, mint 
szegény, vézna Annuska. Olyan, mint 
a büszke fenyő a töpörödött boróka 
mellett. Estefelé mindegyik ajándékot 
küldött. Lonci két üveg erős bort, 
Annuska pedig egy kis csokor korai 
virágot. De ebben mégis az Annuska 
maradt győztes: anyám kivitette a 
bort, a virágot pedig vízbe tétette s 
maga elé állította.
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május 12.
Még most is ráz az izgalom, szinte 

érzem, hogyan fut minden idegszá
lamon végig a történet minden ese
ménye. Alig hajnalodott, megzörgetik 
ablakomat. A reggeli szürkeségben 
csak félig-meddig ismerem meg a 
kézzel-lábbal integető alakot. Gyorsan 
felöltözöm s kimegyek, Balogzsán 
Ferenc á 1 előttem, Ismerem, két fia 
jár hozzám. Valami telepitett család 
lehet, vagy még inkább régi, benn
szülött magyar család, amilyen száz 
és ezer lakik ezen a vidéken, de 
magyar szavuk és magyar lelkűk 
lassanként beleveszett a nagy idegen 
tengerbe. A dédapja becsületes Balog 
János volt, az öregapja már Balog 
Ján, ő meg, a kései unoka Balogzsán 
Ferenc nevet visel s töredezve be
széli a magyar nyelvet.

Ránézek, az arca fel van dúlva.
— Tanító ur, segítsen, a házam, 

a tehenem, a gyerekeim . .
Csak lassan tudom elrendezni a 

gondolatait.
— Hát a Grünhut uraság akarja 

elvenni a házát, meg a tehenét?
A fejével int választ.
— Lássuk csak, hogyan is volt. 

Ő vette a teheneket. A saját pénzén 
vette. Magának nem volt benn sem
mi pénze.

— Az, az. Semmi pénzem se volt 
benn.

— A tehenek meg a borjak is - 
közösek voltak. Maga tartotta, de 
közös volt minden, ügy kellett eladni, 
ahogy ő akarta?

— Ő hozta a vevőt.
— Azután a pénzt megfelezték. 

De hátha nagyon olcsón kérték?. . . 
Hátha drágábban is el lehetne adni?...

Egykedvűen vonja vállait. — Min
dig ő hozta a vevőt.

— Na és most kettő megdöglött?... 
Hiszen az magának is kár, hiszen 
maga is vészit rajt?

— Mindegy, mindegy, siránkozik 
az ember. írásban van, elveszi a 
házamat, meg elhajtja a tehenemet. 
Szinte kiáltottam. — Hogyan tehetné, 
hiszen a törvény . .

Balogzsán elkezdett nevetni, de 
olyan félelmesen, hogy megfagyott 
ereimben a vér.

— Mindent teh e t... Nagy ur, 
nagy ur, mindent tehet. . . Sok házat 
elvett már, és nagyon gazdag. ..

Abban állapodtam meg Balogzsán- 
nal, hogy déltájban odajön Grünhuték- 
hoz. Sikerült is minden. Szerencsénk 
is volt, úgyhogy úgy fordult minden,

hogy én is beleszólhattam a dologba. 
Először rettenetes indulat tükröződött 
Grünhut arcán, de azután hirtelen 
legyőzte s elnevette magát.

— Jól van, ami derék, jó tanítónk 
kedvéért, takarodj még az egyszer, 
hitvány gazember!. . .

Mikor elment, azt mondta: — ne 
higyjen ezeknek az állatoknak, mind 
hazudik, mint a masina! Rét döglött 
borjut húzott az istállóba, az enyé- 
meket meg eladta!. . .

Melegen elbúcsúztunk, de valami 
különös fényt láttam szemében s az 
folytonosan dideregteti lelkemet. Nem 
félek, csak visszariadok tőle !. .

(Folytatjuk.)

T á b o ri p o sta .
Édes fiam,

öt nap óta ugyan nem látjuk a ke
zed vonását, mégis csak irok néhány 
sort, valahol, valahogy majd csak 
utolér. Az újságok híradása megma
gyarázza leveleid elmaradását. A ret
tenetes támadások még most sem ér
tek véget s a borzalmas ellenséges 
túlerő nehéz áldozatokat, sok helyen 
fájó visszavonulást követelt tőlünk. 
Hányán ültek nagy hirtelen ellen
ségeink sorából a csufolkodók szé
kébe : Hol van hát az ő Istenük ? És 
az otthoniak közül hányán ültek a 
kétségbeesés porába: Hol van hát a 
mi Istenünk ? Nehéz idő próbálja meg 
a hit erejét Megpróbáltatás viharában 
dől el, vájjon csak mondtuk-e a hitet, 
vagy pedig éltük is ? Ajkunkon lakott-e 
az Isten, vagy pedig belegyökerezett 
szivünkbe életünkbe? Édes fiam, az 
Isten világkormányzásra állott az em
beriség fölé, nem pedig, hogy mi is
teni erejét kihasználjuk s a magunk 
érdeke szolgálatába hajtsuk. A zsol
tárköltő szavához kell ragaszkodnunk: 
»Nem nekünk Uram, nem nekünk, de 
a te nevednek add a dicsőséget, a te 
kegyelmedért és hivségedért !< (65. 
zsoltár 1.) Ha súlyos veszteségeket 
is kell elszenvednünk, ha a háború 
fordulatai nincsenek is kedvünkre, ne 
kételkedjünk és ne zúgolódjunk. Ma
radjon érintetlen Isten-hitünk s csen
des imádságunkkal arra kérjük a jó 
Istent, hogy az ő nevének adassák 
dicsőség. Gunyolódóknak, kishitüek- 
nek pedig folytassuk a zsoltárköltő 
énekét: »A mi Istenünk az égben van 
és amit akar, azt mind megcselekszi.« 
(3 v.) Bizzunk az Istenben, higyjük, 
hogy mindez javunkra van. Engedjük, 
hogy mindez javunkra legyen.

Nem is tudom: hol vagy, merre 
jársz, azt sem, hogy életben vagy-e, 
avagy pihensz már valahol, édes jő 
fiam ? De tudom, hogy Istenünk az 
égben van, azért nem is zúgolódom. 
Az ő kegyelméért és hivségéért adas
sák néki dicsőség! Isten irgalmassá
gába ajánl

szerető édesapád.

Tanítók árváiért!
Két nagy tétellel kezdjük mai be

számolónkat. Az egyiket, 100 korona 
összeget a Luther Naptár szerkesztő
sége küldte, bizonyára hálás elisme
résül szánja azoknak a buzgó ev. 
tanítók sírjára, kik életükben olyan 
lelkes szeretettel terjesztették ezt a 
szép, jó napjárt evangélikus népünk 
között. Hálás érzéssel nyugtázzuk és 
köszönjük ezt a nagylelkű adományt. 
A másik összeget, 58 koronát a ke- 
menesmihályfai nőegylet küldötte. 
Nem tudjuk, hányán adták össze s 
mekkora összegekből rakodott össze 
ez a végső eredmény. De hisszük, 
hogy miden kis részét tiszta szeretet, 
részvét és kegyelet hozta össze. Ugyan
ezt hisszük a többi adományról is, 
mit hálás köszönettel iktatunk ada
kozóink névsorába. A jó Isten áldása 
nyugodjék meg mindazokon, kik min
ket magasztos célunk elérésében tá
mogatnak ! Szivünk érzésével tartsunk 
az apostol szava szerinti istenszol
gálatot, mely abban á ll: meglátogatni 
az özvegyeket és árvákat az ő nyo
morúságukban !

Múlt héten a következő adományok 
érkeztek:
Luther Naptár szerkesztősége . 100’—■ K 
Ev. nöegylet gyűjtése Kemenes-

n ú h á l y f a .............................. 58'— „
Mesterházy Kálmán földbirtokos

Tüskevár 4*
Horváth Vilma Szentgotthárd . 2 — „
Király Emma Kismarton . . 2 — „
Múlt számban kimutatott gyűjtésünk

v o l t : ..............................  8234-88 K
Mostani gyűjtésünk . 166-— K
Eddig befolyt: . . . 8400-68 K

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik o tt a leg-főbb kincs 
Tanyát a sátán ütö tt ott,
Dg Isten nem lel hajlékot.

aug. 20. vasárnap, 2. Tini. t, 7—14.
„ 21. hétfő, Após. csel. 5, 1—11.
„ 22. kedd, „ „ 8, 18—24.
„ 23. szerda, Efez. 4, 22—32.
„ 24. csüt., 1. Tess. 5, 14—24.
„ 25. péntek, I. Zsoltár.
„ 26. szombat, Ezsájás 63, 7—14.

Adakozzunk a H arangszó  terjesztésén I
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A világháború eseményei.
Beköszöntőitek a világháború szín

terein a nagy és nehéz napok. El
határozd fontos események körvonalai 
mutatkoznak mindenfelé. Jelszóvá lett 
a harcoló felek között: most vagy 
soha! Tagadhatatlan, hogy ellensé
geink itt-ott tért hódítottak. Nagy 
erőfeszítéseik némely helyen eredmé
nyesek voltak. De aggodalomra azért 
nincs okunk. A középponti hatalmak 
működésében, támadásában és véde
kezésében oly erőt és tervszerűséget 
látunk, mely a sikert akkor is bizto
sítja, ha hellyel-közzel nem is tudnak 
kézzelfogható eredményt felmutatni, 
vagy talán okos Számítással hátrább 
vonulnak. Bizzunk hadvezetésünk 
bölcseségében, katonáink páratlan 
vitézségében, ügyünk igazságában s 
ennekfolytán az ég Urának támoga
tásában !

Az orosz harctér.
Fenn északon az oroszok megelé- 

gesznek azzal, ha a német erőket 
valahogy le tudják kötni. Nagyobb 
harcba nem bocsátkoznak. Itt a le
folyt héten nem volt nevezetesebb 
esemény. Annál makacsabb volt az 
orosz támadás lejebb Zaloscse körül, 
a Szeret folyó vidékén. Néhány napig 
sikerült az oroszokat a folyó keleti 
partjára visszaszorítani, de csakhamar 
megvetették lábukat a folyó nyugati 
oldalán, hogy mielőbb hatalmukba 
kerítsék a brodi- lembergi vasútvo
nalnak Tarnopol felé kiágazó szárny
vonalát, ami azonban nem sikerütt. 
Augusztus 5-én itt négy orosz tiszt 
és háromszáz főnyi legénység fog
ságba került. Számuk három nappal 
később ezerre emelkedett.

Trónörökösünk frontja eredményes 
offenzivát kezdett a Moldova völgyé
ben Tartarov és Jablonica vidékén. 
És ezen az egy helyen ezernél több 
oroszt fogott el. Kövess vezérezredes 
Dalatintól délnyugatra erős orosz 
előretöréseket vert vissza és ezernél 
több foglyot szállított be. A Sztripa 
mentén Bothmer szorította vissza az 
előnyomuld ellenséget és a Kárpá
tokban elfoglalta a Piáik és Deres- 
kovata nevű magaslatokat. A Kárpá
tok északi gerincére nyomuló ellen
ségnek vitéz katonáink csakhamar 
útját állták. A hazánkat fenyegető 
veszedelem elmúlt. Reméljük Galícia 
újabb felszabadítása sem késig so- 
káig.

Augusztus 8-án óriás erőkkel 
újultak meg Volhiniában, különösen 
a Stochod vidékén a küzdelmek. Az

orosz a legválogatottabb csapatokat 
küldötte ellenünk. Tersztyánszky ve
zérezredes az ellenség rohamait nagy 
erővel vissza-visszaverte. Kisielinnél 
a harc ökölharccá fejlődött. Kaszov- 
kánál az ellenség legjobb csapatai, a 
kaukázusi ezredek és a gárda kato
nái harcoltak az első sorokban. Derék 
katonáink azonban minden támadá
sukat vissza-verték. A hivatalos je
lentés megjegyzi, hogy »ember ember 
ellen folytatott harcot és hogy az 
ellenség öngyilkos harcmódja követ
keztében az állásaink előtti tér ha
talmas hullamezővé lett.«

A hét vége felé a Stochod-szaka- 
szon vált véressé a küzdelem. Az 
orosz hadvezetőség éjjel-nappal ker
gette katonáit Kővel városa ellen. 
De hiában volt minden erőfeszítés. 
Itt nem hódítottak az oroszok semmit, 
de annál naggobb volt a vérveszte
ségük. Erős orosz támadás indult 
meg a Dnyeszter mindkét oldalán le 
majdnem a román határig. Bruszilov 
újabb hadműveleteinek határa északon 
a Szeret felső folyása és Zaloscse 
nyugati környéke, délen a Ceremosz 
baloldali mellékfolyója, a Bistrzec. 
A folyamatban levő újabb orosz 
erőfeszítés szükségessé tette déli 
hadállásaink átszervezését. Delatynt, 
Tysmienicát és Staniszlaut önként, 
tervszerűen adta föl a hadvezetőség, 
mert az átszervezés s a hadsereg 
harcképessége igy kívánta. Frontunk 
némileg behajlott, de az egyes részei 
között való összefüggés teljes épsé
gében megmaradt A Kárpátokban 
biztos léptekkel haladunk előre. A 
Jáblonicától és Magurától keletre 
sikeresen harcoló jobb szárnyunk 
szorítja az oroszok déli balszárnyát 
és igy távoltartja az invázió vesze
delmét Magyarországtól.

Harc az olaszok ellen.
Kadorna abba-hagyta a tiroli front 

ellen való sikertelen küzdelmet s 
visszatért az olasz offenzivák régi 
kedvelt helyére, az Isonzó-vonalpa. 
Az uj támadás a görci egészségügyi 
intézetek lelketlen bombázásával kez
dődött. Az irgalmasok kórházát az 
ágyúgolyók szétrombolták. A prior 
súlyosan megsebesült, a subprior 
meghalt és több barát halálos sebet 
kapott. Hiában lengett a kolostor 
tetején a vöröskereszt lobogója. A 
kíméletlen bombázást elkeseredett 
gyalogsági harc követte a Monte 
Sabotinon Pevmánál és a San Mi
chelen. De azután méltó büntetésben 
volt részük az olaszoknak. A mieink 
visszaverték őket s 32 tisztjük és

1200 főnyi legénységük fogságba 
került.

Augusztus 6-án elkeseredett harc 
fejlődött ki a görci hídfőnél. Vitéz 
csapataink az Isonzó nyugati partján 
az ellenség több heves támadását 
visszaverték. Háromezer olaszt, köz
tük 72 tisztet elfogtak. Két nappal 
később a hadvezetőség a hidfő bátor 
védőit visszahívta a folyó keleti part
jára, hogy őket nagyobb veszteségtől 
megkímélje. Ugyanekkor a Doberdó- 
fensikon minden olasz támadást visz- 
szavertünk. Görc városáért erős 
küzdelem indult meg. A hidfő kiürí
tése után nem lehetett meggátolni az 
olasz csapatok benyomulását a vá
rosba. Tizennégy hónapi rettentő 
küzdelem után, borzasztó áldozatok 
árán, húszszoros erővel jutottak el 
az olaszok Görc városába, abba a 
városba, melyet már romhalmazzá 
lövöldöztek s minden ékességétől és 
történelmi értékétől megfosztottak. 
Görc romjai egyrészt katonáink hő
siességét, másrészt az olaszok gya
lázatát hirdetik.

Görc elfoglalása után a Doberdói 
fensik ellen fordult az ellenség, de 
vereség érte. 4100 embere fogságba 
került. Ugyanígy járt Plavanál, Zago- 
ránál és a Dolomitok vidékén.

A nyugati harctér.
Az Ancre és Somme között folyt 

le az elmúlt héten is a harcok leg
nagyobb része. A terep itt egy kissé 
dombos s némileg uralja a német 
állások mögött levő terepet azért 
védelmezik a németek annyira. Egyéb
ként a franciák és angolok már jó
formán belefáradtak a nagy küzde
lembe. Sok nekik a negyven kilomé
teres front. Minden vállalkozás után 
nagyobb pihenőre van szükségük. 
Kisebb harcpk folytak Thiepval és a 
Somme között, de a franciák és 
angolok csakhamar belefáradtak. A 
franciák elfoglalták Thiaumont-t, de 
nem tudták megtartani. Nagy elszánt
sággal támadtak Fleurynél is, de a 
németek visszaverték őket. 350 em
berük fogolyként maradt a németek 
kezén. Erre szünet állott be a harc
téren, jeléül annak, hogy a felek 
belefáradtak az örökös küzdelembe.

Tanítónőt keresek,
evang. vallásut négy leánykám 

mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p.' Kemenes- 
magasi. (Vas m.) i—x
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Az e g y h á z  k ö r é b ő l ,  i
Hősi halál. A régi hitbuzgó alsószopori 

Nagy család, mely már annyi hős fiút adott 
egyházának és hazájának, ismét súlyos 
áldozatot hozott. Egyik utóda, Nagy Iván, 
Nagy Ferenc és felesége fia, ki középisko
lai tanulmányai egy részét a soproni evang. 
főgimnáziumban végezte, hősi harcok után, 
fiatal életerejében befejezte földi életét 
Mint honvédhadnagy küzdötte végig a nagy 
időket. Részt vett Prze'mysl védelmében, 
majd orosz fogságba került. Itt érte utói a 
halál keze, mely idegen földön vetett ágyat 
a derék, nemes szivii fiatal életnek. Legyen 
csendes pihenése ! Virrasszon sirja mellett 
a hálás kegyelet és emlékezés 1 Vigasztalja 
gyászoló övéit Isten kegyelme.

A „kárpáti nap“ gyűjtésének ered
ménye. Gróf Khuen-Héderváry Károlynak, 
mint a kárpáti szétdult falvak felsegélye
zésére alakult országos bizottság elnöké
nek a Néptanítók lapjához intézett köszönő 
leveléből megtudjuk, hogy a kárpáti nap 
az iskolákban 520.000 K-t meghaladó ösz- 
szeget eredményezett, az e célra befolyt 
adományok egész összege pedig megkö
zelíti a hét és fél (772) millió koronát. Az 
országos bizottság azoknak az iskoláknak 
a nevét, amelyek 600 K-t meghaladó ösz- 
szeget gyűjtöttek, egv-egy felvidéki házon 
emléktáblán szándékozik megörökíteni.

Egy hős tanító halála. Megemlékeztünk 
már Novák Gyula zsédenyi ev. tanító vi
tézségéről; aki már 14 hónap óta szaka
datlanul a fronton volt és mint a 19. honvéd 
gyalogezred tartalékos zászlósa, megkapta 
a bronz, majd a kis és nagy ezüst vitézségi 
érmeket. A hős tanító az északi harctéren 
a múlt hónapban gránáttól súlyosan meg
sebesült. Elszállították Debrecenbe, ahol a 
tartalékkórházban ápolását tovább folytat
ták, de 5-én meghalt. Szülei most gyász- 
jelentést adtak ki haláláról. A gyászjelentés 
igy végződik: „A hazáért halt meg — 
panaszunk hát nincsen — áldassék az 
Isten ! * Áldott legyen emlékezete 1

Halálozás. Csók György miskolczi 
lelkész, áldott életének 48-ik, boldog 
házasságának 23-ik évében f. é. augusztus 
hó 6-án hosszú, kínos szenvedés után 
Miskolczon az Ürban elhunyt. Temetésén 
az oltár előtt Turóczy Pál föesperes mon
dott megható imát, a szószéki beszédet 
pedig Geduly Henrik püspök tartotta, a 
simái Tavassy Zoltán segédlelkész imád
kozott. Elhunytát gyászbaborult özvegyén 
kivül nyolc árvája siratja. Legyen pihenése 
csendes, emléke áldott 1 A kesergőket pe
dig vigasztalja meg az Ur kegyelme 1

Egyházmegyei gyűlés. A' veszprémi 
egyházmegye augusztus másodikán (ártott 
közgyűlésén Takács Elek esperes hivata
lába iktatta Dr. Kluge Endrét,, az egyház
megye uj felügyelőjét, ki erőteljes eg.yházias- 
ságot és mély vallásosságot, de egyszer
smind bölcs egyházkormányzati szellemet 
visz az Istenben boldogult, derék felügyelő, 
Bélák István örökébe. Az uj felügyelő 
gyönyörű székfoglaló beszéde mindenfelé 
mély benyomást gyakorolt. A közgyűlést 
megelőző gyámintézeti istentiszteleten Tatay

j Lajos bakonytamási-i lelkész prédikált. A 
közgyűlés uj tisztikarát a következőképpen 
választotta meg:

Egyházmegyei főjegyzőnek megválaszta
tott dr. Mohácsy Lajos, egyhm. számvevő
széki tagoknak Schmidt Károly és Bátsí 
József, egyhm. tiszti ügyésznek dr. Lányi 
Sándor, egyhm. alügyésznek dr. Götze 
Sándor; egyházmegyei törvényszéki tago
kul Purgly Pál és Kristoffy Gyula. Gyám
intézeti elnököknek újból megválasztattak 
Nagy Kálmán és dr. Lányi Sándor. Az 
egyházmegye történetének megírására Gö
rög Ernő tési lelkészt kérte föl, A jövő évi 
közgyűlés Pápán lesz.

Uj evang. gyülekezet. Kaposváron 
evang. hittestvéreink gyülekézetre tömösül- 
tek. Az alakuló gyűlésen, melyen Horváth 
Sándor főesperes elnökölt, a lelkészi fize
tést 3000 koronában állapította meg. A 
gyülekezetnek 8000 korona tőkéjén kivül 
más vagyona nincsen. De ha van a hívek
ben áldozatkészség, élő hit, s a vezetőkben 
kitartás s az Isten kegyelmére támaszkodó 
erő, akkor a szép kezdet a fejlődés utján 
elvezet a kívánt eredményhez Az uj gyüle
kezet lelki vezetését Takács Béla h. lelkész 
végzi. Isten áldása nyugodjék meg az uj 
gyülekezeten, annak tagjain és vezetőin 1

I t t honró l .
Apponyi és Rakovszky Bécsben. Gróf 

Apponyi Albert és Rakovszky István, mint 
az ellenzéki bizalmi tanács tagjai kihallga
táson jelentek meg a király előtt. Mind 
ketten csodálkozással nyilatkoznak a király 
testi és lelki erejéről.

A táviratozás m egdrágulása. Ausztri
ában s nálunk is fölemelték a táviratozás 
díjszabását. Egy szó dija 8 fillér, de a 
legkisebb dij táviratonként 1 korona.

A mezőgazdasági fölmentések meg- 
hosszabitása. A honvédelmi miniszter az 
őszi szántás-vetési és egyéb fontos gazda
sági munkálatokhoz fűződő közgazdasági 
és katonai érdekekre való tekintettel fölha
talmazta a járási főszolgabirókat, hogy a 
most érvényben levő, illetve a szeptember 
30-áig még érvénybe lévő és meghatározott 
időre szóló felmentéseket, amelyeket a 
hadügyminiszter vagy a honvédelmi minisz
ter az önálló mezőgazdáknak és hozzátar
tozóiknak, a mezőgazdasági alkalmazottak
nak és felügyelő közegeknek, továbbá a 
mezőgazdaságban okvetlenül szükséges 
kovácsoknak, bognároknak és molnároknak 
engedett 1916. november 30-áig meghosz- 
szabithassák.

Harminc villámcsapás Szabadkán.
Hatalmas égiháboru vonult el Szabadka 
felett. A villám harminc helyen lecsapott. 
Körülbelül öt-hat házban tüzeket okozott. 
Két ház teljesen leégett. A zivatar még az 
elcsépeletlen gabonában és gyümölcsösök
ben is nagy károkat okozott A villám be
csapott a vasúti gyorsáruraktárba is és azt 
lángbaboritotta. A raktár teljesen elhamvadt.

A m agyar tanító a háborúban. A 
magyar tanitó alakja legendássá fog ne
mesülni a háború után. Amikor a vesze
delem szele végig száguldott az országon,

a tanítók is csaknem egytől-egyig a határra 
siettek, hogy életük feláldozásával akadá
lyozzák meg a haza pusztulását. Néha-néha 
szomorú statisztikát kapunk, amely sok, 
derék népnevelő halálát lajstromozza el, 
de a magyar tanítót akkor tudjuk igazán 
értékelni, amikor látjuk, hogy még a go
lyózáporban is megmarad annak, ami a 
béke nyugalmában volt. A pergőtűz után, 
amikor a pihenésre hajthatná le a fejét, 
elvonul egy kissé a harcok helyéről, maga 
köré gyűjti azokat a katonákat, akiktől az 
irni és olvasni tudás áldását megvonta a 
sors és tanítani kezdi őket. Kimerültén, 
fáradtan áldoz a kultúrának a tanitó,, ott, 
ahol a kurturáról alig lehet beszélni. És a 
hősök, akiknek kezében keményen áll a 
fegyver, a pusztítástól nem durvultak el, 
lelkűk ég a tudnivágyás tüzében. Holnap 
tán a leggyilkosabb rohamban rohannak 
előre, de ma még szorgalmasan rovogatják 
a vonalkákat, amelyek szeszélyes hajasai
ból kiformálódnak a betűk. Szinte hihetet
len, de tény: a háborúban tízezer irni, 
olvasni nem tudó katona tanult meg irni 
és olvasni. Áldott nemzet-erősitő munka! 
Büszkesége nemzetünknek s derék tanító
ságunknak 1

Háborús visszhangok. Ezen cim alatt, 
immár második kiadásban jelent meg 
Papp-Váryné Sziklay Szeréna verses gyűj
teménye. Csupa meleg, megható érzésű, 
tiszta préma, melyben nemcsak költői 
lélek, hanem őszinte vallásosság egyesül
nek a nemes forma érzékkel. Távollevők, 
itthonlevők lelkesedése, bánata, megható 
hangokra kap e könyvben. Egy-egy dala 
olyan, mint a szárnyára lebbent aggódás, 
mely féltve takarja be harctéren szenvedő 
kedvesét, vagy mint a vigasztalás olajágát 
hozó fehér galamb, mely felperzselt falvak 
közül, levéllel tér meg á táborból. Néhány 
meleg, értékes versét jeten számunkban 
bemutatjuk olvasóinknak. A nagyon szép 
kiállítású könyv értékét művészi rajzok és 
díszítések is növelik. A tiszta jövedelem 
25°/o-a a tiszti özvegyek és árvák javára 
fordittatik. Egy példány ára fűzve 5 korona, 
Melegen ajánljuk a szép könyvet olvasóink 
figyelmébe.

A betörő vitézségi érmei. A szegedi 
büntetőtörvényszék a minap Ítélkezett T. 
I. és P. Gy bűnügyében, akiket azzal vá
dolt az ügyészség, hogy 1912-ben Heimann 
Sándor szegedi földbirtokos lakásába be
törtek és onnan különböző értéktárgyakat 
loptak el. Mindketten hírhedt betörők, T. 
tizenegyszer ült már különböző fogházak
ban és fegyházakban és éppen most töl
tötte ki Váczott szabadságvesztésbüntetését. 
P. a minapi tárgyaláson három szuronyos 
katona kíséretében jelent meg. Mellét két 
vitézségi - érem díszítette. A tárgyaláson 
úgy T., mint P. tagadta a vádbeli bűncse
lekményt, de a bizonyítási eljárás során 
az beigazolást nyert. A törvényszék ennek 
alapján T.-t öt évi, P.-t pedig három évi 
fegyházra Ítélte. Az Ítélet után P., aki a 
budapesti 32. gyalogezred kötelékébe tar
tozik, ezeket mondotta:

— A harctéren bátran viselkedtem, 
amikor más becsületesek elbújtak. Én 
drótakadályokat vágtam el az ellenség
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golyózáporában. Nagy ezüst és kis ezüst 
vitézségi érmet kaptam és három hét alatt 
szakaszvezető lettem. Azt hittem, hogy a 
háború után uj életet kezdhetek és nem 
fogok, elpusztulni a fegyházban.

Az elnök P. szavaira kijelentette, hogy 
őt régi bűn miatt kellett elitélni, de lehet, 
hogy az Ítélőtábla felmenti.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház három heti szünet után 

szerdán e hónap 9-én délelőtt tiz órakor 
megkezdte üléseit, melyen az adójavaslatok 
tárgyalásait folytatta. Az egyik gyűlésnek 
különös érdekességet kölcsönzött Károlyi 
Mihály felszólalása, ki a pártszakadás 
szükségét magyarázta meg.

A n a g y v i l á g b ó l .
Muníció robbanás ötven halottal.

Königsbergben a rotensteini tüzérségi szer
tárban orosz muníció átrakásánál robbanás 
történt. 30 szertári munkás és 20 asszony 
meghalt. Mintegy 14 személy súlyosan és 
58 könnyen megsebesült.

A német óriás Zeppelinek. Londoni 
lapok leírják, hogy milyenek az újfajta 
német óriási léghajók, amelyek a legutolsó 
támadásban résztvettek. Testük sötétbar
nára van festve, a burok elől és hátul 
szokatlanul hegyes s hossza legalább két
száznegyven méter. Négy páncélos gondolát 
láttak az óriási léghajón, amelyek nemcsak 
gépfegyverekkel, hanem ágyukkal is fel 
vannak szerelve Az uj Zeppelin légitor
pedókat lövel, amelyeknek irányítására uj 
fajta készüléke van. A propellerek száma 
sokkal nagyobb, mint az eddigi léghajókon. 
Az uj Zeppelin-cirkálók sebessége rendkívül 
nagy, roppant gyorsasággal tudnak a ma
gasba emelkedni és hihetetlenül könnyen 
változtatnak irányt.

A dudesti fegyvergyár katasztrófája.
A dudesti román muníció és fegyvergyárban 
robbanás történt. A halottak száma 115, a 
kórházakban lévő sebesülteké mintegy 130.

Tizenkilenc francia tábornokot el
csaplak. A párisi Petit Journal szerint egy 
hadosztályparancsnok-tábornokot és tizen
nyolc dandárparancsnok-tábornokot elmoz
dítottak állasától.

Olajtermelés — szénből. A háború 
viszonyai között rendkívül fontos találmá
nyokról ad hirt az a jelentés, amelyet a 
mühlheimi szénkutatóintézet igazgatója 
Fischer Ferenc tett közzé az intézet múlt 
évi tevékenységéről. Az intézetet rövid 
idővel ezelőtt Vilmos császár alapította és 
a szorgalmas munka, amely benne folyik, 
máris nagy jelentőségű eredményekkel járt: 
sikerült ugyanis a szénből ecet- és kénes
savak segítségével ásványolajat termelni, 
még pedig vastag, sárga ásványolajat, 
amelynek feltűnően jó az illata.

A Deutschland elutazása. Ismertettük 
a német búvár kereskedelmi hajót, mely 
víz alatt kijátszotta az ellenséges tengeri 
haderő ellenőrzését s szerencsésen elérte 
Amerika partját. Egy ideig ott maradt, azu
tán visszaindult Németországba. A Deutsch
land elindulásakor König kapitány és le
génysége ezt kiáltotta: Éljen Amerika és j 
az amerikai nép I — A tengeralattjáró egy j 
mértföldet a viz felszínén tett meg, ekkor j 
kialudtak a lámpái és a Deutschland a * 
viz alá sülyedt.

Erdőégés Olaszországban. \ Savona 
mellett óriás erdőtűz dühöngött, amely 
óriás kárt okozott A tüzet csak több mint 
kétezer katona segítségével tudták elfojtani.

Hirtelen halál légnyomás változás 
miatt. A Hágán át érkezett londoni jelen
tések beszámolnak arról, hogy az angol 
fronton feltűnő gyakori a merevedés okozta 
hirtelen halál. A legénység közül nagyon 
sokan meghaltak igy és ezért vizsgálatot 
indítottak, hogy megállapítsák a halál okát. 
Egészen sebesületlen katonák, akik a leg
jobb egészségnek örvendtek, egyszerre meg
merevedtek és meghaltak. Egy francia pionír 
tiszt, Arnoux, véletlenül megtalálta egy 
ilyen halottnak az Aneroid légsulymérőjet 
és azon érdekes megfigyelést tett. A lég- 
sulymérő egészen elromlott, mert óriási 
légnyomásváltozást kellett kiállania.

Kijavították a készüléket és kísérleteket 
végeztek rajta. Ekkor kitűnt, hogy a ba
rométer csak úgy romolhatott el, hogy a 
légnyomás hirtelen erősen leszállóit még 
pedig 760 milliméterről 410 milliméterre. A 
410 milliméteres állás megfelel a Mont 
Blanc csúcsán tapasztalható légnyomásnak. 
Azt a katonát tehát, akinél az elromlott ké
szüléket találták, egy ilyen hirtelen légnyo
másváltozás ölte meg. Megállapították, hogy 
a német erős Brisanz-lövedékek okozzák a 
nagy légnyomásváltozást és ilyenkor a kö
zelben levő katonák hirtelen elpusztulnak, 
még ha nem is sebesültek meg. A nagy 
légnyomásváltozás ugyanis, mint a hirtelen 
nagy magasságba emelkedő repülőknél, vagy 
a mélységbe leszálló búvároknál tapasztal
ták, hirtelen kiválasztja a szénsavat ,a vér
ből, ennek következtében megakad a vérke
ringés és hirtelen halál áll be.

Utolsó üdvözlet az L 19-ről. Egy mars
trandi halász a Skagerrakban egy palackot 
talált, amely az L 19 német léghajó pa
rancsnokának, Loewe kapitánynak utolsó 
jelentését tartalmazza. Az L ,19 tudvalévőén 
1916 február másodikán az Északi-tengeren 
szerencsétlenül járt. A jelentés Strasser 
korvettkapitányhoz van intézve s igy szól:

Az L 19 fedélzetén tizenöt emberrel a 
harmadik keleti hosszúsági fok alatt. A 
burok kosár nélkül úszik. Igyekezem utolsó 
jelentésemet papirosra vetni. Háromszor 
motorhiba. Könnyű ellenszél hátráltatta 
visszatérésemet. Köd miatt Hollandia felé 
verődtünk, ahol puskatüz fogadott. Mind 
a három motor egyszerre felmondta a 
szolgálatot. Helyzetünk súlyos. Délután 
van, körülbelül egy óra, ütött utolsó óránk. 
Loewe

A palackban, amely közönséges sörös
palack, a parancsnok jelentésén kívül 
tizenöt levelezőlapot találtak. Ezeken utolsó 
búcsút mondanak a léghajó matrózai övé
iknek.

Loewe ezt írja feleségének:
Utolsó órám a fedélzeten embereimmel! 

Hosszasan gondolok reád. Bocsáss meg 
mindent. Neveld fel gyermekünket.

Fiadé főgépész igy búcsúzik hitvesétől :
Forrón szeretett Mártám és gyermekeim! 

Elérkezett a pillanat, meg kell halni. Nyilt- 
tengerről, léghajónk roncsáról küldöm 
utolsó üdvözleteimet Jöjjön, aminek jönnie 
kell. Add át üdvözleteimet szüléinknek, 
testvéreinknek. Szívből üdvözöllek utoljára 

í és csókol hü férjed.
i Egy másik levelezőlapon ezek a sorok 
j vannak:
' 1916 február 2. délelőtt 11 óra. Még

élünk valamennyien, de nincs mit ennünk.

Reggel egy angol halászgőzös haladt el 
mellettünk, azonban nem akart megmen
teni. A King Stephen volt Grimshyből. 
Erőnk fogytán. A vihar növekszik. A siron 
túl is rátok gondol Hans.

V2I2 óra Mindnyájan imádkoztunk és 
elbúcsúztunk egymástól.

A palackot a levelekkel Göteborgban 
átadták a német konzulnak.

A H aran gsző  p erse ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 427 kor. 86 fill.

özv. Farkas Sándorné Hánta 5 K, Király 
Emma Kismarton, Mesterházy Kálmán 
földbirtokos Tüskevár 2—2 K, Dezső Jolán 
közs. tanítónő Pápa 40 f.

Összesen: 43726 K.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Ev. egyház adom. perselypénzből Puszta- 
miske 14 K, Király Emma Kismarton 2 K.

Vak katonák részére befo ly t: id. Kis
Károlyné 1-40 K, Fodor Mihályné, Fodor 
Jolán polg. isk. tan., Fodor lrénke polg. 
isk. tan., Baráth Józsefné, Kiss Mártonná, 
id. Gazdag Istvánná, Lengyel Jenő, Kiss 
Gyuláné Gy., Kerék Gyuláné, Kropf Ignátzné, 
özv. Szabó Józsefné Pusztamiske 1—1 K, 
Király Emma Kismarton 1 K. Csizmadia 
Lajosné 80 f, Fodor Mihály ág. h. ev. tanító 
70 f, Berger Margit polg. isk. tan. Geiszler 
Teréz polg. isk. tan., Fábián Józsefné, ifj. 
Kiss Károlyné Pusztamiske 60—60 f, Dombi 
Jánosné, Kiss Sándorné 30—30 f, Baráth 
Jánosné, Farkas Jánosné, Vági Imréné, 
Tóth Istvánná, Fazekas Éajosné Puszta
miske, Az ujkéri postahivatalban elhelye
zett persely tartalma 20—20 f.

Rokkant katonák részére befolyt:
Marád Ferenc Merseváth, Mesterházy 
Kálmán földbirtokos Tüskevár 4—4 K, 
Király Emma Kismarton 1 K.

Hadi á rváknak : Király Emma Kismar
ton 1 K

H adifoglyoknak: Király Emma' Kis
marton 1 K.

Hirdetés.
Igen előkelő kereskedő-család, jő 

házból származó teljes árva 12—14 
éves szép, erőteljes, egészséges evang, 
leánykát magához venne. Nem cseléd
nek — házi leánynak tekintené, — 
sőt később adoptálás is valószínű. 
Ajánlatok szerkesztőséghez. 3—5

Szegónysorsu özvegy ev. papnét 
vagy tanitónét, esetleg árvát, ház
tartásának vezetésére magához vesz 
H o f b a u e r  Pá l  nyug. ev. lelkész 
Balatonalmádi. 2—3

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szenigotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizatésl á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 80  fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TA R TA LO M : Bíró László: Fohászkodás. (Vers.) — Krón Ferenc: Az iskoláról. — Fábián Imre: Sefii-sefa. (Rajz.) — Hering 
János: A magyar nemzet rokonai. — Lábaink szövétneke. — Ne panaszkodjanak! — Gorki M .: Az orosz paraszt. — Salber

Károly ■ Az itthon maradt ifjak feladatai. — A világháború eseményei. — Ország-Világ

Fohászkodás.
Isten, ki * a világot alkotád,
Ki magad vagy a kezdet és a vég;
Ki a hatalmakat porba sújtod 
S őrződ sok ezereknek életét:
Hozzád száll szivünknek hő fohásza 
Midőn szemünkbe könnyek árja gyűl, 
Kedvesinkért, kik elszakadtak tőlünk,
Óh ne hagyd őket, ne hagyd egyedül,

Nézd, hogy gyötrődnek itthon az anyák, 
hogy jajonganak a bús özvegyek; 
Apját keresi sok ezer árva,
Mindenki sir, mindenki kesereg. 
Megtört szivü hitvesek kebeléből 
Hozzád törnek a fájó sóhajok, 
Alomtalanok az éjszakáink,
Itt mindenki sir, mindenki zokog.

Üresen állnak itthon a tanyák,
Fejünk felett a poklok-pokla dúl, 
Testvéreink, fiaink messze mentek, 
Panaszló hangjuk néma éjbe fül, 
Virágfakasztó tavasz reggelen,
Nem zeng a légben már pacsirta dal, 
Rengő kalászu szép magyar földünk 
Óaz veri fel, elhagyatott, ugar,

Ne vedd hát zokon, ha sziveinkbe 
Néha a bánat bús felhője ül,
5  panaszló szavak jönnek ajkainkra 
Fájó lelkűnknek mélységeibül,
Óh tégy csodát, könyörgünk, esdve ké- 
Ne hagyd letiporni nemzetünket [rünk, 
És annyi gyászos, hosszú év után 
Óh áldd meg, áldd meg fegyvereinket.

\?érharmatos, nagy orosz rónákon 
\?édjed fiainkat kegyelmeddel,
Idegenbe, kik messze mentek tőlünk, 
Két hosszú éve hogy szakadtak el, 
Érettük száll szivünknek hő fohásza 
5  a szemeinkbe könnyek árja gyűl, 
Szent győzelemmel vezesd haza őket, 
Ne hagyj bennünket, ne hagyj egyedül I 

BÍRÓ lAs z l ó .

A z iskoláról.
Irta: Krón Ferenc.

Az iskolából visszük ki az életbe 
azon kornak legkedvesebb emlékeit, 
amely koron oly sokszor elmerengünk, 
amely nélkül hiányozna életünkből 
a fakadó tavasz meginduló rügyeivel, 

j Nincs az az életkor, melyben lelkileg 
néha-néha vissza ne ülnénk a padba,

előttünk a mester, körülöttünk tanu
lótársaink, kikkel együtt szedegettük 
apró adagokban az élet terhét-gond- 
jait, akikkel még ma is osztozkodunk 
az élet kellemetlenségén, kikkel együtt 
élvezzük az élet derűjét. Mindezen 
mindegyikünk életében előforduló 
változásokért szeretem az iskolát. 
Egyúttal nem lehet eléggé megróni 
az oly iskolát, amely nem vezeti 
tanulóit bele az élet tavaszába, nem 
izlelteti meg a gyermekies testi és 
szellemi örömöket, ha nem vezet in
nen ki a komoly küzdő térre, ha 
nem marad az iskolából egyéb, mint 
évek emléke, melyek alatt kellemetlen 
kötelességeket kellett teljesíteni. Az 
ilyen iskola rossz és nem oldotta 
meg feladatát, vagyis nem képezte 
ki az emberi természet összes haj
lamait.

Az ember hajlamait pedig három 
eszmény szolgálatára kell nevelni. 
Ezen három eszmény a család, az 
állam és az egyház. Ha életünk e 
háromnak keretében helyesen indul 
fejlődik és fejeződik be, akkor hor
doztuk az Istentől reánk, rakott ter- 
heinket, de kivettük lelki és testi 
örömeink részét is. De ez csak úgy
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lehetséges, ha az iskola nem válik 
önálló fejezetté az ember életében, 
nem lehet az iskola az ember 6 éves 
korában kibújó, hat év múlva pedig 
egyszerre hirtelenül elszáradó növény. 
Nem lehet önálló fejezet azért, mert 
az iskolaidő nagyon rövid, az isko
lától való függés, a benne való élet 
nagyon kicsiny része azon időnek, 
melyet a család, az állam és az egy
házzal összefüggésben élünk. Viszont 
ezen rövid idő igen fontos, sőt egye
nesen kiinduló területe azon életfel
adatoknak, melyeket a hármas kör
nyezetben meg kell valósítanunk, 
egyúttal bölcsője azon módnak, mely 
szerint be kell töltenünk a család, 
az állam és egyház életében kijelölt 
helyet. A mód pedig, a vallásos élet
mód.

Az embert fejlődése utján legelő
ször is a családban látjuk, legfonto
sabb, amit nála látunk az imádkozás, 
az anyai vallásos nevelés, mint ifjú 
belekerül az állam életébe, amelyben 
ha egészséges vérkeringés működik, 
ha testét a vallástalanság és erkölcs
telenség szája nem rágja, akkor van 
benne vallás után vágy s az ilyen 
ifjú ember társaival hazáját erős 
alapokra igyekszik építeni, az ilyen 
alapokon fektetett ország el nem 
pusztulhat.

E kettős munkában tulajdonképen 
az egyház teljesítette hivatását, amely
nek munkájában részt venni minden
kinek szent kötelessége.

Senkisem vonja kétségbe, hogy ez 
a nagy világháború egy másik kul
túra alapjait hordja magában, sok 
minden meg fog változni. Ha ezt a 
kultúrát, melyet e vértenger elpárol
gása után reményiünk és várunk 
nem akarjuk homok buckákra építeni, 
akkor vigyünk a családi, állami és 
egyházi életbe igaz vallásosságot, 
mert enélkül minden kultur-intézmény 
rothadni fog. A vallásos nevelést 
pedig kezdjük meg az iskolában, le
gyenek nekünk vallásos gyermekeink, 
buzgó ifjaink és imádkozó öregeink, 
akkor lesz boldogság a családban, 
megelégedettség az államban és fej
lődés az egyházban, azért dolgozzunk 
már most is sokszorozott erővel az 
iskolában, hogy e nehéz idők után 
egy szebb kor köszöntsön ránk.

„A KÖTELESSÉG ÚTJA“ című elbe
szélés folytatása lapunk mai számából 
kim aradt. Következő számunkban újra 
megkezdjük annak közlését.

Sefű-sefa.
Rajz. Irta: Fábián Imre.

Nem ismerek szomorúbb növényt, 
mint a sefűsefa. Már a neve is olyan 
szomorú. A füvek sorából már ki 
van tagadva, szárának fásalkotásánál 
fogva, de a fák között sem találja 
meg helyét, mivel nincs széllel vi
harral dacoló kemény törzse.

Nevének szerénysége nyomta rá 
bélyegét tartózkodási helyére is. Ren
desen emberi lakások közelében, a 
kertek aljában vonja meg magát sze
rényen. Ott, ahova már nem ér el a 
háznak gondozó keze, ahol gyom, 
bürök tanyázik, de ahol még nem 
kezdődik a szántóföld se, ahol nem 
túrja jól a föld kérgét az ekevas. De 
ha valahol rombadül szerencsétlenség 
folytán egy ház, ha udvarát fű lepi be, 
a falak mellett egyszerre megjelenik 
a sefűsefa.

Miképen a varjak serege összegyűl 
a hullaszagra, úgy kap életre a pusz
tulás nyomán a sefűsefa.

Évek sora előtt volt már, mikor 
egy julius végi napon kocsi állott 
meg kapum előtt. Ismeretlen vidékről 
való férfi szállt le a kocsiról, jött be 
hozzám és kért, hogy erre és erre a 
szőlő hegyre menjek el vele, mert 
édesanyja nagy beteg. Mielőtt szemeit 
utolsó álomra lehunyná, az Ur va
csorájával akar élni. Hozzám jött, 
mert igaz, hogy ide is messze van, 
de mégis én vagyok hozzájuk a leg
közelebb. Rajtuk kívül az egész vi
déken nincsen egy evangélikus lélek 
sem.

Kocsira ültünk. Ismeretlen vidékek 
ismeretlen tája felé vezetett utunk. 
Mellettünk többé-kevésbbé magas 
dombok, lankás oldalok maradtak el, 
haragos zöld szőlővel borítva. Csak 
itt ott szakította meg az egyformasá
got egy-egy üresén álló tarló, mint 
a zöldelő élet mellett a sárguló el
múlás.

Sokáig, órák hosszat haladt már 
kocsink anélkül, hogy községnek a 
közelben legkissebb jele mutatkozott 
volna, mikor egy mély völgybe le- 
szállva jelezte a kocsis, hogy mindjárt 
célnál leszünk. Mély partok között 
vezetett utunk még egy ideig. Más
félül a kilátást elzárta a meredek 
part, a rajta nőtt gyom és a sefűsefa. 
Egyszer csak kocsink balra fordul, 
célnál vagyunk. A szemközti oldalon 
levágott magas partba illesztett kis 
házikó, előtte elég tágas kerekes udvar 
köröskörül hatalmas élősövénnyel 
kerítve. Úgy festett ez a kis hely, 
mintha emberi akarat avatatlan szem

elől elrejteni akarta volna, hogy egy 
elfáradt család itt csendesen megvo
nulhasson. A hatalmas part védett 
az időjárás ellen, a magas kerítés az 
emberi kutató szem elől.

Elég kényelmes, csak kissé nedves, 
világos szobában feküdt párnái kö
zött a beteg. Első tekintetre is lát
szott, hogy kenyerének javát megette. 
Erről tanúskodott az is, hogy négy 
felnőtt fiú várakozott aggodalmas 
tekintettel az ajtó előtt. Látszott rajtuk, 
hogy fájó sziyvel gondolnak a követ
kező órákra.

Alig hogy szóba állottam a súlyos 
beteggel, láttam, hogy egy alázatos, 
Istenben bizodalmát helyező keresz
tyén lélek betegágya előtt állok. Mel
lété egy széken biblia, énekeskönyv 
és kopott imádságos könyv. Arcán 
ott ült már egy hosszú életnek sok 
fáradalma, de tekintetében még min- 
dig ragyogott az élő hitnek ereje, 
mely biztos cél felé vezeti az elfáradt 
tagokat. Tudta, hogy közel az óra, 
mely Ítélő Urának trónja elé szólítja. 
Az volt egyetlen vágya, hogy minden 
földi terhét letehesse, méltó lehessen 
ahoz az órához. Mikor imádkoztunk 
bizalommal mondotta: Uram kezedbe 
ajánlom lelkemet.

Feltűnt mégis, hogy mikor még 
tovább beszélgettünk erősen, szinte 
görcsösen megfogta kezemet. Bizony
talanul tekintettem reá, arra hogy 
talán mégis erőt vett rajta a halál- 
félelem. Csodálkoztam volna ezen az 
előbbi tapasztalatok után.

Tekintetemből megértette gondola
tomat. Nyomja ám — mondotta — 
egy nagy teher lelkemet. Én elfárad
tam, sok szenvedés után jól esik a 
nyugvás, de azok miatt nem vagyok 
nyugodt, akik itt maradnak. Aggo
dalommal hunyom be szememet a 
gyermekeim miatt. Ismét is csudála
tosnak tűnt fel beszéde. Mikor távoz- 
hatik el egy anya nyugodtan földi 
pályájáról, ha nem akkor, mikor négy 
gyermekét férfiúvá nevelte, szárnyára 
bocsátotta.

Ámde suttogó hangon tovább foly
tatta. Nagy küzdelem árán neveltem 
gyermekeimet, szegény cseléd volt 
férjem. Más földjén ettük soká kenye
rünket. Pusztákon laktunk mindenütt, 
nem volt alkalmam gyermekeimet 
iskoláztatni, nem tudnak még csak 
írni, olvasni sem. Még ez talán nem 
bántana annyira, mint az, hogy jó
formán azt se tudják hogy evangé
likusok. Imádkozni megtanítottam 
őket, de mindig idegen vallásuak 
között éltek, azok voltak pajtásaik, 
idegen templomba jártak. Most, mikor
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itt öregségünkre Isten megengedte,, 
hogy saját kunyhónkban húzhatjuk 
meg magunkat* éreztük ezt a nagy 
veszedelmet. De segíteni itt se tud
tunk. Nem lehetett örömöm gyerme
keimben : egy görög kath. szerbet, 
kettő római katholikust, egy babtistát 
vett el. Ezt ők természetesnek találják. 
Azt hiszem ismét kikopik talpuk alól 
ez a kis rög, azt hiszem szegény 
apjuknak öregségére idegen hajlékban 
kell megpihennie. Azt hiszem össze
dőlnek ezek a falak, amikért annyit 
imádkoztam, fáradtam, ledü a tető, 
ami alatt Istennek nem győztem há
lát adni, ami alatt nyugalmat talál
tam. Szinte látom már, hogyha köz
tük nem leszek, mire síromat fü növi 
be, udvaromat ellepi a sefüsefa, gyer
mekeim a világ négy tája felé elszé- 
lednek. Nem tudom kire hagyjam a 
bibliámat.

Úgy éreztem, hogy egy a világból 
nagyon messzire elrejtett helyen va
gyok tehetetlenül, magamra hagyatva 
én is. Nincs iskola, nincs templom, 
melyben evangéliomot hirdetnének.

Próbáltam a beteget nyugtatni: 
Nem csak az ő hibája minden, egy
maga nem teremthetett iskolát, temp
lomot. De ő tovább zokogta: ellepi 
ezt a helyet a sefüsefa, nincs akire 
reáhagyjam bibliámat.

Amint végül mégis kissé vigasztal
va kiléptem a ház elé úgy látszott, 
hogy szinte fenyegetve csüngött le a 
partokról köröskörül a beteg félel
metes sefüsefája. Megértés nélkül, 
idegenül néztek reám a fiák, idegenül 
hangzott a szavam köztük.

Néhány nap múlva eltemettük a 
szegény beteget. Kitették az asztalra 
a koporsó elé a bibliát, imádságos- 
könyvet, énekeskönyvet. Úgy tetszett, 
hogy árván maradtak azok ebben a 
házban. Mikor elindultunk szél lebegette 
a kerítés sefüsefáit, mintha bemenni 
akarnának arra a helyre ahonnét 
elvittük a halottat. Közben arra gon
doltam, erősebb lesz az a négy férfi, 
mint a sefüsefa, vagy valóra válik 
az anya rettegése.

Pár hónap múltán ismét sikerült 
felkeresnem azt a helyet. Az apát 
találtam ott egy fiával csupán. A 
többiek megosztoszkodva elköltöztek, 
uj otthont keresve. Az itt maradt

fiúnak panasszal volt tele az ajka, 
hogy kifosztva hagyták itt a vadon
ban vissza. Az apa szemében könyek 
csillogtak.

Újabb hónapok után az apát se 
találtam ott. Amint mondották egy 
távoli rokonnál vonta meg magát. 
Nekem úgy szorította valami a szi
vemet. Mikor a kerítésen kiléptem 
egy lelógó sefüsefa érintette meg 
arcomat. Szinte megdöbbentem.

Kitört a háború. Most pár héttel 
ezelőtt vezetett arra utam. Szomorúbb 
volt, amit láttam minden elgondol
hatnál. Az ajtók bezárva, az udvar 
bozóttal sefüsefával tele, a tömésfalon 
is ott zöldéit a sefüsefa. Én meg 
világosan hallottam azokat a panasz
szavakat: nincs kire hagyjam bibli
ámat, azt hiszem sefüsefa női e ház 
helyén.

Azt mondják csak egy öregember 
fordul meg néha az elhagyott ház 
udvarán.

A m a g y a r  n e m z e t  r o k o n a i .
Irta: Hering János.

Mi magyarok hosszú ideig, száza
dokig keseregtünk azon, hogy mig 
minden körülöttünk élő nemzetnek 
megvan a maga sok rokona, — a 
németnek a holland, dán, svéd, nor
vég, angol ; az olasznak a francia, 
spanyol, portugál, belga; az orosz
nak a szerb, a cseh, a lengyel stb; 
— addig mi ellenséges szándékú, más 
nyelvű, más gondolkodású népek közé 
beékelve, nem számíthatunk, nem 
támaszkodhatunk semmire, nyelvün
ket, gondolkodásunkat, szokásainkat 
nem érti senki, sőt kigunyolja. Ami
óta ezen a földön élünk, mindig 
éreztük, még pedig keserűen, a ro- 
kontalanságot.

Az e hazában letelepült magyarok 
között élt a monda azokról a test
vérekről, akik, mikor őseink Lebediá- 
ból Etelközbe (a Búg és Dnyeszter 
folyók közét hívták igy) költöztek át, 
elváltak őseinktől, Perzsia felé ván
doroltak. (Vámbéry Ármin, a nagy 
magyar tudós, határozottan állítja, 
hogy a keletre vándorolt magyarok 
maradványait a Kaukázus nyugati 
részén, az Elbrusz-hegység völgyében 
ma is élő karacsáj-törökökben kell

felismernünk, akiknél a magyarokkal 
való rokonság mondája máig fenn
maradt.) El is indult hát még a ta
tárjárást megelőző időkben egy Julián 
nevű magyar pap, hogy fölkeresse 
az elszakadt testvéreket. Ket-három 
esztendeig tartott az útja s mikor 
visszajött elbeszélte, hogy megtalálta 
az elveszetteket; beszélt velük, meg
értették egymást, őt szívesen fogad
ták ; magyaros szokásaik vannak, de 
még pogányok. Másodszor már nem 
indulhatott útnak se Julián pap, se 
más, mert jöttek a tatárok — azóta 
már tudjuk, hogy ezek is rokonaink 
— minden utjukba eső népet ma
gukkal ragadtak, elpusztítottak, vagy 
beolvasztottak; a magyar földet is 
végig dúlták s jó negyedik Béla ma
gyar királyunknak, vele együtt min
den valamire való magyarnak holtáig 
való dolgot adott a borzasztó sebek
ben vonagló ország uj erőre kapatása.

Azután hosszú századokig szó 
sem volt hasonló kérdésekről. Csak 
a XVIII-ik század végén, meg a 
XIX-ik században, amikor az élet
halál harcok elcsitultak s a magyar
nak a harcok mellett másra is lett 
érkezése, kezdték megint népünk elei 
keresni a rokonokat.

Bizony eleinte hiába keresték, rossz 
helyen keresték, mert nem volt meg 
hozzá a kellő tudományuk. Csak 
lángoló magyar érzésük volt s ez az 
érzés tudomány híján sok furcsaságba 
bele vitte őket. Volt például egy de
rék magyar ember, aki mindenáron 
azt akarta kisütni, hogy mi senki 
másnak, csupádon-csupán a bibliai 
népeknek vagyunk rokonai, mert hogy 
például Nabukodonozor sem jelent 
jól magyarul egyebet, mint azt, hogy 
»Ne bolondozzon az ur.« Sőt any- 
nyira ment ez a jámbor lelkes férfiú, 
hogy szerinte még Ádám, Éva is 
magyarul beszéltek a paradicsomban.

Később azután igazi tudósok job
ban kitanulták a magyarok rokonsá
gát. És e rokonság miatt nem kell 
szégyenkeznünk, mert nagy népek 
akadtak közöttük, sőt közülük nem 
egynek az emberiség jövendő törté
netében is lehet világraszóló sze
replése.

Kitűnt, hogy a magyar nép az 
ural-altáji, vagy másképen turáni

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.) 92
A HANGYA kötelekébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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népek közül való Ezeknek a népek
nek az őshazája a mai Góbi-sivatag. 
Ez a sivatag tudniillik még Kr. 
e. 2000—3000 évvel a legvirágzóbb, 
termékeny föld volt; még Krisztus 
születési idejében is virágzó városok 
voltak ott, amelyeket azonban azóta 
eltemetett a futóhomok. Amikor még 
se római, se görög, se zsidó nem 
volt a világon, már akkor, Kr. e. 
6000 évvel, élt ezen a földön egy 
nagy nép, a szumir; ők találták föl 
az irást, kezdték művelni a számtan 
tudományát és a csillagászatot. El
pusztultak ugyan, de ők adták a 
műveltséget az emberiségnek. A mai 
ural-altai népeknek, tehát nekünk 
magyaroknak is, ők és testvér né
peik voltak az őseink. Az ő hazájuk 
területéről, mint magból áradtak ki 
azok a rajok, amelyek lassanként 
benépesítették azt a nagy földterü
letet, amelyet nyugaton a Kaspi-ten- 
ger, Ural hegység, északon a Tóból, 
Irtis, Jeniszei-folyamok forrásvidéke 
Altai-hegység, Bajkál-tó, délen pedig 
a Hoangho-folyam, Tibet és Perzsia 
határol. Akkora ez a terület, hogy 
Oroszországot kivéve, egész Európa 
beleférne. Déli részét, a Kaspi-tenger 
mellett, Turáni alföldnek hívják. Ezen 
a nagy területen aztán az egy nyel
vet beszélők idők folytán eltávolodtak 
egymástól, más nyelvük, más szoká
suk, más testformájuk fejlődött s 
lassanként külön népek alakultak ki 
közülük, kik, ha rokonok voltak is, 
erről mit se tudva, egymással akár
hányszor harcoltak, egyik a másikat 
leigázta, magába olvasztotta.

Hosszadalmas volna mindent ap
róra elmondani, elég az hozzá, hogy 
ma a tudósok az ural-altai, vagy 
másképen turáni népeket két nagy 
csoportba osztják. Az egyik a nyugati 
csoport, ide tartoznak 1) a finnek, 
(finn, csud, lapp-szamojéd, stb). 2) 
az ugarok (tatár, jakut, volgai finn= 
volgár=bolgár, magyar, osztják, vo- 
gul). 3) a turkok (kirgiz, özbeg, kal
mük, baskír, török). A másik a keleti 
csoport, idetartoznak a mongol, tibeti, 
tunguz, mandzsu (ebből a négy nép
ből lettek a khinaiak), koreai, japán.

Ennek a sokféle népnek a száma 
azokkal együtt, akiket fel nem sorol
tam, kerek összegben 100 millió. A 
khinaiak nincsenek beleszámítva.

Ezek közül az u. n. turáni népek 
közül való a mi nemzetünk is, aki, 
mire mai hazájába ért, már akkor 
szintén többféle rokonnépből volt 
összeolvadva, nem szólva azokról a 
nem rokon néptöredékekről, amelye
ket harcközken, vándorlásközben,

akár mint rabszolgákat, akár mint 
szabad embereket magával sodort és 
beolvasztott. Bevándorló őseinknek a 
zöme, a köznép, finn-ugor fajtájú 
volt, akiket még valahol az őshazá
ban való vándorlások közben egy 
rokon nép, egy harcias török fajtájú 
törzs meghódított.

Ez a török fajtájú törzs elhelyez
kedett a finn-ugor-fajtáju köznép 
között, annak uraivá, vezetőivé le tt; 
később összeolvadtak, a nyelvük is 
összekeveredett és igy lettek lassan
ként több törzsből álló egy nemzetté. 
A hóditó török fajtájú törzs magát 
*magyar«-nak hívta (magyar: törökül 
majar, azt jelenti, hogy ur, paran
csoló) ezt a nevet aztán átvette az 
egész nemzet. Így kialakulva kerültek 
a mai Magyarországba, ahol a vala
mikor itt lakó hunnoknak, avaroknak 
maradékait is, meg az itt talált min
denféle más népeket is magukba 
olvasztották. Itt letelepült őseink után 
még későb is jöttek be kelet felől 
rokon néptöredékek, idővel ezek is 
magyarokká váltak.

Íme tehát nem vagyunk már ro
kontalan nép, feltaláltuk a testvére
inket 1 Csak az a baj, hogy e rokon
népeknek legalább fele most orosz 
uralom alatt nyög s anélkü1, hogy a 
rokonságnak tudatában volnának, 
bizony most ellenünk harcolnak.

Azaz, hogy a sok közül egy, a 
müveit és szabadságszerető, de bol
dogtalan orosz-rabságban sínylődő 
finn nép ismeri ezt a rokoni kötelé
ket, ők már akkor büszkék voltak a 
magyarokkal való rokonságra, ami
kor mi még azt se igen tudtuk, hogy 
a világon vannak.

Egy másik nagy tömege a rokon
népeknek, a khinai és japán pedig, 
idők folytán annyira eltávolodott már 
tőlünk, annyira mások lettek nyelvben, 
gondolkodásban, de különösen test
alkatban, hogy szinte már külön 
fajnak számítanak.

A szabad rokon népek közül a 
törökkel és a bolgárral a világháború 
kapcsolt bennünket össze. Török, 
bolgár, magyar tudósok már a há
ború előtt ápolták ezt a rokonságot, 
sőt a magyar tudósok arra is gon
doltak, hogy a többi orosz uralom 
alatt élő rokon népekben is fel kel
lene kelteni az összetartozandóság 
érzését. Munkájukban megakasztotta 
őket a háború, de majd, ha megint 
visszatér a békés világ, újra fogják 
kezdeni munkájukat s ki tudja, mit 
hoz a távol jövendő, ha majd a há
rom szabad rokon, a magyar, bolgár, 
török összefog és közös akarattal

kelet felé, a testvérek felé nyújtja 
ki erős kezeit, hogy nekik is elvigye 
a szabadságnak, keresztyén vallásnak 
és műveltségnek azokat az áldásait, 
amelyekben a Mindenható kegyelme 
minket már eddig is részeltetett.

L ábaink  s z ö v é t n e k e .
Pereljetek anyátokkal; pereljetek, 

mert nem feleségem ö s én sem 
vagyok neki férje, hogy vesse el az 
ö bujaságát arcáról és az ö paráz- 
naságát emlői közül.

Hoseás 2, 1.

Mert béjöttek alattomban némely 
emberek, kik régen előre följegyez
tettek ezen ítéletre, istentelenek, kik 
a mi Istenünk kegyelmével visszaél
nek feslettségre, es az egyedüli Ur 
Istent s a mi Urunk Jézus Krisztust 
megtagadják.

3. Ján. 4.

Megtelik szájam dicséreteddel, min
den napon a te dicsőségeddel.

71. Zsolt. 8.

Hanem emlékezzél meg az Úrról, 
a te Istenedről, mert ö az, aki erőt 
ád néked a gazdagságnak megszer
zésére, hogy meg erősítse az ö szö
vetségét, amely felöl meg esküdt a 
te atyáidnak, miképen e mai napon 
vagyon.

5. Mózes 8, 13.

Jézus pedig monda: Illetett engem 
valaki; mert vettem észre, hogy erő 
hatott ki belőlem.

Luk. 8, 46.

És örvendezett az egész Juda az 
eskü felett; mert teljes szivökböl 
esküdtek és egyenlő akarattal keres
ték az Urat; és megtaláltaték áltatok 
és az Ur nyugodalmat szerze nékik 
minden felöl.

II. Krón. 15, 15.

Kiki amint elhatározta szivében, 
nem kedvetlenül vagy kénytelenségböl. 
Mert a jókedvű adakozót szereti az 
Isten.

II. Kor. ö, 7.

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik o tt a learfőbb kinca 
Tanyát a sátán ütö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

aug. 27. vasárnap, 1. Kor. 12, 1—11.
„ 28. hétfő, „ 12, 12-26.
„ 29. kedd, „ 12, 27—31.
„ 30. szerda, Róm. 12, 1—6.
„ 31. csüt., „ 12, 7—15

szept. 1 péntek, Róm. 12, 16—21.
„ 2. szombat, Efez. 4, 1—7.
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Ne panaszkodjanak!
Harctér, 1916. jul. 30.

i

>

Harctereken, megszállott területe
ken, hadtápvonalakon és az ország 
belsejében küzdő katonák nevében 
kérek fel minden magyar szülőt, fe
leséget, gyermeket, testvért és hozzá
tartozókat, ne küldjenek a harctérre 
panaszokat tartalmazó leveleket.

Elkerülhetetlen, hogy itt-ott sére
lem, mellőzés, igazságtalanság ne 
történjék. De hát azonnal asztalhoz 
kell ülni s meg kell írni azt a keserű 
levelet? Nem! Hanem inkább keresse 
az illető panasza figyelembevételét ott, 
ahol azt reméli, hogy meg is adják ; de 
ne Írjon egyszerre levelet, vagy ne 
szaladjon egyszerre az újságok szer
kesztőségébe.

Éppen a múlt hetekben történt, 
hogy egyik magyar lap egy sérelmün
ket szóba hozta. Német irásu fejfa 
volt honvédeink sírjánál. Teljesen 
igaza volt és mégis, azt láttam, hogy 
a velem együtt levő 40 éves népfel
kelők komoran, kedvetlenül néztek 
maguk elé.

A magyar fiuk egész lehangolt ál
lapotba fogadták e hirt s ezzel tetőz
ték meg, hogy »Ausztriáért halunk 
meg, azért vérezünk el, azért nyo- 
morodunk meg s ha végre a magyar 
hazánk földjén, annak védelmében 
halunk hősi halált, fejfánk ott se le
het magyar, hanem (osztrák) német.

Ezt hozta a magyar sajtó millió 
harcos keseritésére.

Gondolni lehet, hogy egy jóérzelmü 
magyar katona mit érez és gondol, 
mikor a fenti esethez hasonlókat hall.

Elkeseredik. A lelki bántódást, mely 
éri, magába fojtja és hallgat, nem 
szól, nem panaszkodik senkinek. Meg
tanult már bút, bánatot hordozni, azt 
magába fojtani és eloszlatni, megta
nult tűrni és szenvedni is.

Ezt az intést küldjük az otthonlevő 
asszonyoknak : tanuljanak meg tűrni. 
Ne panaszkodjanak, hanem legyenek 
méltók a magyar nő nevéhez, azok
hoz, akik a küzdelemben mindenkor 
híven kitartottak ezer éven felül uruk 
mellett.

Hiszen mink teljes elismeréssel va
gyunk az otthon küzdő nők irányába. 
Tudjuk azt is, hogy sokat kell szen
vedniük, dolgozniok, nélkülözniük, 
sajnos mindezeken mink, ha azokat 
még olyan sokszor is Írják, nem se
gíthetünk. Belátják tudom közülök a 
legtöbben, ezt a körülményt.

Azért hát minekünk ide a harcte
rekre, táborba panaszos leveleket ne

küldjenek, hisz tudják sorsunkat anél
kül is.

A többit pedig utalom a Német- 
országi lapokra, melyek vezércikkben 
foglalkoznak és tárják fel olvasóik 
előtt azokat a hátrányokat, melyek 
származnak azokból a levelekből, 
amelyeket hazulról a harctérre kül
denek.

A »Hősiesség és kitartás« szem
pontjából fontos, hogy hazulról harco
saink ne kapjanak kesergő, panasz- 
szal telt leveleket. írásom végén is 
csak azt mondhatom : tűrjetek ! Ez a 
a háború ami testünknek, életünknek 
van szánva s ezen panasz nem segít
het. Ezt nekünk végig kell küzdenünk.

Küzdő harcosok nevében
egy magyar csendőrőrmester.

Az orosz paraszt.
Gorki M.*)

»Igen szép, igen helyes! A nép, 
azt mondja ön, a nép ? Én nem hi
szek a népben! . . Ezt a népet, 
amelyikről ön beszél, ezerszámra 
láttam, mondhatnám válogatott alak
ban, igazán szemenszedett példányo
kat . . . nos, aztán, — és én nem 
hiszek bennük! Talán azt gondolja 
ev.vel azt akarom mondani, hogy a 
nép ostoba ? Oh nem, bocsánat, a 
nép egyáltalán nem ostoba! Ellenke
zőleg igen tehetséges fickók — na
gyon . De ez a nép nem érez talajt 
a lába alatt — nem valami forra
dalmi, vagy szociális értelemben; ez 
értelemben szilárd talajon áll és meg 
is tudná művelni . Hanem hiányzik, 
hogy is mondjam csak ? ... hiányzik 
lába alól a talaj szellemi értelemben, 
mi ? Nincs benne érzék az iránt, 
ami az övé, értsen meg! Nem érzi, 
hogy micsoda Oroszország, hogy 
micsoda az orosz föld, itt a bibi! 
A ha! Az orosz parasztnak nincs ér
zéke, nem tudja megérteni Oroszor
szág fogalmát. — Tudja hogyan 
gondolom ? Az orosz parasztról pél
dául bebizonyították, hogy rossz mun
kás, hogy rosszabbul dolgozik, mint 
ahogyan birna dolgozni. És miért? 
De hát — az olyan embert, aki ön
magáról sem tudja, hogy kicsoda, 
hogy hol van és hogy holnap mi 
lesz vele, az olyan ember minek vé
gezzen jó munkát ? Csak arra gondol, 
hogy táplálkozhasson. Az orosz pa
raszt nem él — csak táplálkozik. . . 
Semmi m ás! Engedelmet, hadd be
szélem ki magamat! Igen, igen —

*)Gorki kiváló orosz iró.

ön azt akarja mondani: a műveltség, 
a kultúra stb. De mihez fogjon az 
orosz paraszt a műveltséggel, a kul
túrával, ha nincs egyetlen egy kuc
kója, nincs egy talpalattnyi helye, 
ahol az ön kultúráját alkalmazásba 
vehetné ? Az egész orosz nép — egy 
nikilista. Ezt a mondást nyersnek 
találja ? De úgy van! Az orosz pa
raszt nem hisz semmiben. Ezaz egész 
nép a levegőben lóg. Ez a nép vala
mennyi nép közül a legkevésbbé 
képes állam alkotásra; semmit sem 
lehet belőle csinálni, még ha fejtetőre 
állunk sem. Vizhordta iszap, egészen 
laza és lágy, és mindörökre laza és 
lágy marad«.

Az itthon m arad t ifjak feladatai.
Mig apáink, testvéreink és baráta

ink a harcmezőn küzdenek a mi jö
vőnkért, addig mi sem nézhetjük 
tétlenül, ölbe rakott kezekkel a dolgok 
fejlődését. Nekünk is kötelességünk 
küzdeni a hazáért, habár nem tehetjük 
fegyverrel, mivel fiatalságunk, vagy 
egyéb testi fogyatkozásunk gátol 
abban. Van idehaza is igen sok 
feladatunk, melyekkel, ha hűségesen 
teljesítjük, egyúttal a hazának is szol
gálunk. Ezeknek teljesítését pedig 
követelik a harcmezőn levők is, hisz 
úgyis csak ezzel hálálhatjuk meg azt 
a kimondhatatlan nagy szolgálatot, 
melyet nekünk tesznek. A legnagyobb 
kincset, életüket és vérüket áldozzák 
értünk, tehát megérdemlik, hogy mi 
is hozzunk nekik egy kis áldozatot. 
Hiszen, ha meggondoljuk, ezek nem 
is áldozatok, mert ezt a háború 
előtt is már kellett volna tennünk és 
tehettük volna.

A legelső : a ránk bízott feladatok 
gyors és pontos teljesítése. Ha eddig 
megtettük azért, mert parancsolták, 
hát tegyük meg most nemcsak azért, 
hanem hazaszeretetből is. Ne gon
doljuk, ha egyedül vagyunk: »Most 
nem kell dolgoznunk, ráérünk, úgy
sem tudják hogy dolgozunk-e vagy 
nem.« Nem kedves olvasó, ez nem ha
zafias cselekedet. Ha a harctéren levő 
mind igy és ehhez hasonlóan gondol
kozna, ugyan mennyire volnánk? ? 
Alighanem letiport volna az orosz gőz
henger, és elérte volna az álnok olasz 
régi vágyát, tudniillik bennünket elzárni 
a tengertől. Tehát dolgozzunk nemcsak 
azért, mert kell, hanem, mert azzal 
szolgálunk a hazának. Igaz ugyan, 
hogy igy csak csendesen szolgáljuk 
és nem várhatunk érte kitüntetést, 
de az Isten meglátja az igyekezetün-
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két és meg fogja fizetni. Csak nem 
szabad elfelejtkeznünk róla.

Annyi ideje bizonyára van minden
kinek, hogy legalább reggel és este 
elmondhat egy rövid imát,. Nem kell 
hozzá sok szó és beszéd, az úgysem 
használ, hanem a szív beszéljen 
Istennel.

És imáinkban ne felejtkezzünk meg 
a hazáért szenvedőkről. A mi imánk 
úgy fogja körül a harctéren küzdőket, 
mint egy védő paizs, azonkívül bá
torítóan hat rájuk az a tudat, hogy 
vannak idehaza olyanok, kik értük 
imádkoznak. És ha az Isten szent 
akarata az, hogy vérükkel pecsételjék 
meg hazaszeretetüket, akkor is meg
nyugtatóig hat rájuk az a tudat, 
hogy idehaza imádkoznak az ő bol
dogságukért és lelkiüdvükért.' És azért 
kell különösen az ifjúságnak imád
kozni értük, mert őket érdekli leg
jobban e nagy küzdelem eredménye, 
az ő jövőjük ettől függ.

És nem szabad eljelejtkeznünk a 
háború által sújtott özvegyekről és 
árvákról sem. Gondoljuk csak meg 
mekkora fájdalom az, elveszíteni azt 
a jó szerető atyát, ki eddig gondos
kodott rólunk. Az ő vállán nyugodott 
az egész gond és mi oly boldogok 
voltunk. Vagy nézzük azt a szegény 
hitvest; mily szeretettel és odaadással 
csüngött a férjén. És most ott a tá
volban, idegen földben pihen az ő élete 
támasza, koronája. Nem csoda, ha 
sok nem bírja ki ezt a fájdalmat és 
megtört szi vvel tér az örök nyugalomra. 
Oh, milyen fájdalmas ez a visszama
radt gyermekekre. Ha megmarad az 
anya, akkor a gyermeki szív még köny- 
nyen megnyugszik, hisz ezt szereti egész 
szivéből. De ha ezt is elvesztette, akkor 
kétszeresen érzi a fájdalmat, akkor 
tudja mégcsak felfogni igazán az apja 
elvesztését is. Bizonyára van köztünk is 
olyan, ki megmondhatná mily fájdalmas 
az. Sokszor úgy vágyódik haza, szeret
ne leborulni az anya előtt és ölébe haj
tani a fejét. Mily boldognak érzi 
magát az, ki elpanaszolhatja neki 
ami a szivét nyomja. Mert az anya 
megérti és tud vigaszt mindenre. És 
mindettől megfosztva lenni, oh mily 
kimondhatatlan fájdalom ez. Az em
ber nem talál megfelelő szavakat 
ennek kifejezésére. Álmában sokszor 
beszélget szüleivel és akkor oly bol
dog, de ha felébred akkor — itt a 
szomorú valóság. És ha ehhez sze
gődnek -még az anyagi gondok is, 
akkor még rosszabb. Nem, azt nekünk 
mint keresztyéneknek nem szabad 
tűrnünk. Szent kötelességünk ezen 
teljes erőnkből segíteni.

Igaz ugyan, hogy nem adhatunk 
sokat, mert többnyire csak kevéssel 
rendelkezünk, de ha jó szívvel adjuk, 
akkor az Isten megáldja filléreinket. Ne 
pazaroljuk tehát pénzünket haszonta- 
lanságokra, hanem hozzuk a haza oltá
rára. Mily önérzetessé tesz az a tudat: 
»én is megtettem a magamét, én is 
segítettem egy könnycseppet felszán
tani.« Tegyük ezt jó szívvel vigasz
taljuk a szegényeket, és az Isten 
megáld érte. Filléreink dús kamatot 
fognak hozni. Ne vonjuk el magunkat 
és ne gondoljuk: van sok gazdag, 
adjanak azok. Higyjük el, azok is 
megtették a magukét, ha mi nem is 
tudunk róla. És ha nem, akkor majd 
egykoron felelősségre vonja őket az 
igaz biró. Nekünk nem szabad azok
nak példáját követnünk, hanem kö
vessük a jó példát.

Jó példát kell mutatnunk egyúttal 
a magaviseletünkkel is. Különösen 
óvakodnunk kell az erkölcstelen be
szédektől. Ezekkel nemcsak saját 
magunknak ártunk, mivel megtölti 
az emlékezetünket úgy hogy másra 
nem is gondolhatunk, hanem azzal 
is kell számolnunk, hogy ezekkel 
ártunk fiatalabb testvéreink lelkének. 
Pedig ezt az Isten tőlünk fogja szá
mon kérni. És akkor mivel fogunk 
védekezni? Talán azzal, hogy a többi 
is ugyanazt tette ? Nem, kedves olvasó, 
az nem mentség. Csak annál nagyobb 
dicsőségedre szolgált volna, ha te 
egyedül tisztán tartottad volna ma
gadat. Vagy pedig: én nem tudtam, 
hogy az bűn ? Ez sem mentség, m ert: 
a törvény nem tudása nem ment meg 
a büntetéstől. Az csak a saját hibád, 
ha ezt még nem tudtad.

így életünkben még találunk több 
oly dolgot, melyeknek teljesítése kö
telességünk. Tehát ismétlem, teljesít
sük azokat, nemcsak kötelességből, 
hanem hazaszeretetből is és meglát
juk, hogy mindannyian boldogabbak 
és megeíégedettebbek leszünk.

Salber Károly
kereskedő tanonc 

ifjúsági elnök.

A világháború eseményei.
E hónap tizennyolcadik napján 

ünnepeltük meg királyunk születésé
nek nyolcvanhatodik évfordulóját. A 
harctéren küzdő derék vitézeink gon
doskodtak róla, hogy az ünneplés 
méltó keretet nyerjen ne csak itthon, 
hanem künn a harc mezején is. A 
világháború minden tere hangos szó
val hirdette ünneplésünk napjaiban

is, hogy igazságos ügyünk jó kezek
ben van, vitéz hadseregünk nem 
lankadd lelkesedéssel küzd a harma
dik évben is királyáért, hazájáért és 
mindazért, ami e nehéz időben reá 
bízatott. Az isteni kegyelemnek annyi 
megnyilatkozása vette körül agg ki
rályunkat az elmúlt hét napjaiban és 
jól esik tudnunk, hogy e megnyilat
kozás jó részben a király magyar 
katonáinak páratlan vitézségében 
ment végbe.

Visszavert orosz támadás.
Bruszilov hadserege lassanként 

belefárad a végtelen sok támadásba.
És megnyugvással állapíthatjuk meg, 
hogy a szövetséges seregek frontját 
mindeddig áttörni nem tudta. Hiába 
volt a lefolyt héten is minden erőfe
szítése, seregeinek szinte kegyetlen 
hajszolása, taktikai eredményt elérni 
sehol sem tudott. Vezéreink sorában 
ott küzd hazánk északi határán ifjúi 
hévvel s lelkesedéssel trónörökösünk, 
Károly királyi herceg, kit születés
napjának harmincadik évfordulóján 
királyunk lovassági tábornokká és 
tengernaggyá léptetett elő. Csapatai 
útját állották Szaharov nagy erővel 
előnyomuló seregének, a Dnyesztertől , 
északra szétugrasztottak egy támadó 
orosz lovasdandárt, nagy sikerrel 
harcoltak Horozonka körül, Kozová- 
nál és Augusztovkánál. Harcaik köz
ben háromszáz oroszt foglyul ejtettek.
De legnagyobb sikerük, hogy kivívták 
északkeleti határvármegyéink biztos
ságát és nyugalmat.

Hindenburg frontjának déli szár
nyán, az Ikva közelében, Bőhm-Er- 
molli hadserege kemény, de sikeres 
harcba keveredett az orosszal. Mint 
a jelentés mondja, hadseregünk »több 
órás pergőtűzzel előkészített és gáz
bombák használatával támogatott 
tömegtámadást vert vissza.« Hozzá
teszi a jelentés: »az állásaink előtti 
tér halott és súlyosan sebesült oro
szokkal van borítva.« Ugyanekkor  ̂
az oroszok elvesztették a Kárpátokban 
a Sztara-Wipcyna magaslatot.

Lengyel légionáriusok Volhiniában 
sikeresen törtek előre a Stochod 
melletti Hulevicénél. Augusztus 16-án 
fényes győzelmet vívtak ki vitéz ka
tonáink, főképen a komáromi tizen
kettes és a pozsonyi hetvenkettes 
bakák, Zalocse és Zlocsov között 
Az oroszok Lemberg felé igyekeztek, 
de útjukat állotta Bőhm-Ermolli. Az 
orosz hadvezetőség roppant tömegeket 
állított ellenünk. De kárbaveszett 
minden igyekezete. Tüzéreink páratlan 
munkája, a magyar bakák hősiessége
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útját állotta az oroszoknak Lemberg 
felé. Katonáink azt a sztratégiai célt 
is elérték, hogy magunk kevés vért 
vesztettünk, de annál nagyobb kárt 
tettünk az ellenségben. A harmad
napra rá kiadott jelentés szerint 
>Bőhm-Ermolli vezérezredes hadsere
gével az ellenséget a legutóbbi na
pokban oly súlyos veszteség érte, 
hogy tegnap teljesen tétlen maradt.« 
Ugyanazon jelentés adja tudtunkra, 
hogy a török csapatok Bothmer gróf 
tábornok frontján több orosz támadást 
vitézül visszavertek. Ez a törökök 
első vállvetett szereplése ezen a 
harctéren.

Az olaszok kudarca.
Qörc elfoglalása után az olaszok 

semmire sem mennek. Nem boldo
gulnak hős katonáinknak Qörc mej- 
lett már jóval előbb megerősített uj 
állásaival. Egy napon hét erős ro
hamot intéztek uj sáncaink ellen. 
Mind a hétszer visszaverték őket. 
Sok emberük elpusztult, ötezer főnyi 
legénységük száz tiszttel fogságba 
került. Uj védelmi vonalunk Plavánál 
kezdődik, az Isonzó keleti partján 
halad délkeleti irányban a Monte 
Santóig, majd déli irányban ama 
medence keleti széléig, melyben Qörc 
fekszik. Az olaszok mindennap neki
rontottak állásainknak, de mindannyi
szor vereséget szenvedtek. Ahol itt- 
ott benyomultak állásainkba, ott 
magyar bakák fogadták őket méltó 
módon. A jelentés külön megdicséri 
vitézségükért a nagykanizsai negy
vennyolcas bakákat.

Egyik napon az olaszok a Görctől 
délre folyó Wippach mellett ötször 
megrohanták állásainkat. Négy táma
dásuknak élét vették katonáink erős 
tüzeléssel, az ötödiket kemény kézi- [ 
tusában verték vissza.

Repülőink nagy sikerrel bombáz- |

ták a tengerparton az olasz katonai 
telepeket, majd a velencei kikötőt, 
mely legnagyobb részben elpusztult.

Az angolok és franciák kapkodása.
A nyugati harctéren a lefolyt héten 
angol és francia támadások napiren
den voltak. Nem múlt el nap, hogy 
vagy egyesülten, vagy külön-külön 
elkeseredett kapkodással harcba ne 
keveredtek volna a németekkel. Hogy 
erőlködésük céltalan és eredményte
len, azt bizonyára jól látják és tud
ják, de nem akarják bevallani. A hét 
elején a Somme két partján volt 
koncentrált angol és francia támadás. 
De nem mentek semmire: nem ju
tottak közelebb sem Bapaumehoz, 
sem Combleshoz, sem Peronnehoz; 
nem haladtak előre az Ancre-patak 
mentén. Offenzivájuk, hol kisebb, 
hol nagyobb lökésekből állott. Éppen 
nem alkalmasak arra, hogy a néme
teknek Verdunre való nyomását el
lensúlyozzák, pedig a németek már 
csak öt kilométernyire vannak az 
erősség centrumától.

A Sommetól északra, a Thiepval- 
Poziéres-szakaszon a franciák és 
angolok 700 méternyi szélességben 
behatoltak a németek vonalaiba, 
azonban néhány órával később a 
németek kiverték őket. Vereség érte 
az ellenséget Quillemont előtt és a 
Naurepas-szakaszon is.

Augusztus 16-án este általános 
rohamra indultak az angolok és 
franciák a Poziérestől a Somme fo- 
lyóig terjedő szakaszon. A küzdelem 
igen elkeseredett volt. Az ellenség 
az éj sötétségében ötször támadott.
A németek mindannyiszor visszaver
ték. Itt-ott behatolt a német állásokba, 
de csakhamar kiverték onnan. Más
nap ujult erővel indult meg a küz- [ 
delem. Tovább folytatták éjjel is a 
franciáknak és angoloknak nagy
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vesztére. A németek minden támadást 
visszavertek s ellenségeiknek nagy 
veszteséget okoztak.

Harc a Balkánon.
A Balkánon is megindultak a szem

ben álló erők. A német csapatok a 
szerb Duna-diviziót megverték és 
elfoglalták Florinát. Repülőink pedig 
sikeresen támadtak meg Kariburnutól 
északkeletre egy orosz torpedórom
bolót és e'gy buvárhajót.

Egyéb hírek.
Egy amerikai újságíró ezt irja 

Romániáról: A román király és mi
niszterei tudják, hogy nem messze 
az alsó Dunától német csapatok ál
lanak és hogy erős török hadosztá
lyok készen állanak a történelmi 
folyón való átkelésre. A bolgár tá
bornokok kijelentik, hogy öt nap 
alatt könnyűszerrel elérhetnek Buka
restbe, ellenben, amint a románok 
tudják, legalább húsz nap kell ahhoz, 
hogy az orosz hadsereg az ő segít
ségükre siethessen. Az országnak 
nincs elég segítőeszköze hosszú had
járat számára és csekély a munició- 
készlete. Ennek következtében Romá
niának a legutolsó pillanatban a 
győztes párthoz kell csatlakoznia. Az 
ántánt ez idő szerint lázas tevé
kenységet fejt ki, hogy Romániát 
csatlakozásra birja. De mihelyt kudarc 
fogja érni az oroszokat, azonnal le 
fog csillapodni az izgatottság. Az 
amerikai újságíró határozottan állítja, 
hogy a király föltétlenül szembe fog 
szállani a román területre való orosz 
benyomulás kísérletével. — Az utóbbi 
időben a keleti fronton többször fog
tak el japán tiszteket. Ezek azt 
mondják, hogy az orosz hadseregben 
most mintegy tizenkétezer japán szol
gál, akiket nagyrészt kiképzőkül al
kalmaztak az orosz hadseregben.

I t thonró l .

A király születésnapja. Augusztus 
18-án egész Magyarország ünnepet szentelt. 
Ekkor volt 86 éves a magyar király. Tem
plomainkból imádság szállott ég felé: Isten, 
áldd meg a királyt!

Magyar ezredek. Höfer múlt heti hi
vatalos jelentése egész sorozatban említi

a magyarországi ezredek neveit. Most 
egymás után két napon a magyar ezredek 
dicsőségét méltatja a messze jövőbe kiható 
zengéssel: a 48-as nagykanizsai ezredet, 
a 12. komáromi és 72. pozsonyi regimen
tet. Derék fiuk, magyar fiuk 1 De ilyen 
m ind! Ilyenek azok is, akik még nem ke
rültek bele a hivatalos jelentésbe !

A korpa legm agasabb árának meg
változtatása. A hivatalos lap a kormány 
rendeletét közli, amellyel a búza-, rozs- és 
árpakorpáért, valamint azok őrlési hulla-

| dékáért követelhető legmagasabb árat száz 
kilogramonkinti tiszta súlyra húsz koroná
ban állapítja meg. A régi rendelet alapján 
előállított korpa augusztus 31-ig a régi 
áron hozható forgalomba.

Négyszáz millió a harctérről. A ma
gyar és osztrák katonák a harctéren meg
takarított összegekből eddig több, mint 
négyszáz millió koronát küldtek a hozzá
tartozóiknak
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A n a g y v i l á g b ó l .
A Deutschland megérkezett. A Deutsch

land szombaton német kikötőbe érkezett.
König kapitány tehát diadalmasan fejezte 

be nagy müvét: kétszer is áttörte az angol 
blokádot és az ellenséges örhajók leselkedő 
gyülölségét kijátszva, hajóját visszahozta 
a honi kikötőbe

Az angol hadihajók egész raja várta a 
nyílt tengeren és hiresztelték, habár az 
Egyesült-Államok kormánya kereskedelmi 
hajónak jelentette is ki az oceánjáró német 
buvárhajót, az angolok 'dugárut szállító 
ellenséges hajónak fogják tekinteni és ha 
elcsípik Angliába viszik, vagy elsülyesztik. 
A legizgalmasabb várakozás előzte meg a 
Deutschland visszatérését és mikor megjött 
a hir, hogy napokon át tartó előkészület 
után, augusztus elsejéről másodikára vir
radó éjszakán elhagyta az amerikai kikötőt, 
az egész világ feszült figyelemmel fordult 
az óceán felé és a legizgalmasabb hadi 
eseményeket is túlszárnyalta az az érdek
lődés, amellyel az egész világ a Deutsch
land titokzatos útját kisérte.

A Deutschland testvérhajója, a Bremen 
pedig most szeli át az óceánt és viszi a 
német árukat Amerikába A németek a viz 
alá mentek és igy állították helyre az ösz- 
szeköttetést az amerikai kereskedelemmel.

Nagy ár Egy amerikai újságíró ezeket irja:
— Tizennégy nappal ezelőtt voltam a 

nyugati fronton, de azóta a franciák úgy
szólván semmi, az angolok pedig aránylag 
csak igen csekély előrehaladást tettek. A 
hét hét óta tartó gyilkos küzdelem során 
az angolok és franciák alig haladtak 9 
kilométert és ezt az előrehaladást is csak 
két helyen tudták kierőszakolni és pedig a 
32 kilométer szélességű harcvonalnak a 
legkeskenyebb részén. Majdnem két hónap 
alatt tehát körülbelől csak 150 négyzetki
lométernyi területet tudtak a franciák és 
angolok visszanyernyi. E csekély terület 
körül lefolyt csaták mindkét részről leg
alább 300—500.000 emberéletbe kerültek. 
A szövetségeseknek minden egyes négy
zetkilométert szerény becslés szerint több 
mint ezer ha'ottal, sebesülttel és eltűnttel 
kellett megfizetniök.

A német termés — a legnagyobb 
német diadal. A krefeldi kamara kimuta
tást készített Németország idei aratásáról. 
A kimutatás adatai minden jel szerint 
hivatalos forrásból eredtek. Az árpatermés 
oly dús volt, hogy. a sertéshizlalás céljaira 
öt millió métermázsa fordítható és e mel
lett ipari célokra, sörgyártásra is sokkal 
több jut, mint tavaly. Zabban és árpában 
a tavalyi terméssel szemben nyolc millió 
tonna a többlet. Rozsban és búzában is 
akkora a termés, hogy Németország a jövő 
évben nem szorul behozatalra. Bayerthal 
kereskedelmi tanácsos a kimutatás felolva
sása után beszédében kijelentette, hogy ez 
a termés Németország nagy diadala az 
entente-tal folytatott gazdasági harcban.

Szikratáviratozás nyolcezer kilomé
terre. A japán kormány az Egyesült-Álla
mokkal tárgyalásokat indított meg dróttalan 
táviróvonal létesítése céljábót, mely Japánt 
a Havai-szigetekkel fogja összekötni. A 
japán szikratáviróállomást a terv szerint 
Tokio közelében, Funabashib környékén 
állították föl és a kísérletek bebizonyították, 
hogy a német rendszerű szikratáviratozás 
Japán és Havai között is lehetséges, pedig 
a távolság körülbelül nyolcezer kilométer

A berlini legnagyobb népkonyha.
Berlinben megnyílt az ötödik hadi nép
konyha, amely minden eddiginél nagyobb. 
Naponta 40.700 liter ételt főznek ezen a 
konyhán, hatvannyolc óriási üstje van, 
amelyek közül akárhány egyszerre 600 
liter eledelt képes megfőzni. A hadikonyhán 
gőz- és villanyerőre berendezett gépek 
mossák s vagdalják a húst, a főzelékféléket 
és a burgonyát.

Hat legyet egy csapásra. Egy napilap 
közli francia lap nyomán a következő 
tréfás dolgot: A párisi Exceisior a követ
kező apróhirdetést közli, melyet a newyorki 
Sun nevű újságban tett közzé a múlt hó
napban egy fiatal amerikai kereskedő: 
„Tisztelettel jelentem barátaimnak és isme
rőseimnek, hogy a halál szeretett felesé
gemet éppen akkor ragadta el, a mikor 
engem egy fiúgyermekkel örvendeztetett 
meg, akinek számára jó dajkát keresek 
addig is, amig uj, fiatal és szép élettársat 
találok a magam számára, akinek legalább 
is 20.000 dollár a hozománya, és aki, mint 
remélem, segítségemre lesz ismert és jól 
jövedelmező fehérnemű-üzletem vezetésé
ben, amelynek áruit most a legolcsóbb 
áron kiárusítom, miután beköltözöm a 12. 
Avenue 174. szám alatt most épített uj 
házamba, ahol jól berendezett és minden 
kényelemmel felszerelt lakások bérelhetők “

A pusztuló Franciaország. Franciaor
szágban statisztika jelent meg az elpusztult 
falvakról és házakról. A pusztulás színhe
lye a következő departmánok : Nord, Pas- 
de Calais, Somme, Oise, Seine-et-Marne, 
Aisne, Marne, Aube, Meuse, Meur!he-et- 
Moselle és Vosges. Egy departmánra, 
Ardenre nem terjeszkedhetett ki a statisz
tika, mert ez egészen a németek kezén 
van Franciaország 36 247 községe közül 
az ellenség birtokában van 2554 község, 
továbbá 247 olyan, mely teljesen elpusztult 
a föld színéről.
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Hirdetés.
Igen előkelő kereskedő-család, jó 

házból származó teljes árva 12 — 14 
éves szép, erőteljes, egészséges evang. 
leánykát magához venne. Nem cseléd
nek — házi leánynak tekintené, — 
sőt később adoptálás is valószínű. 
Ajánlatok szerkesztőséghez. 4 _ 5

Szegénysorsu özvegy ev. papnét 
vagy tanítónőt, esetleg árvát, ház
tartásának vezetésére magához vesz 
H o f b a u e r  Pá l  nyug. ev. lelkész 
Balatonalmádi. 3—3

Tanítónőt keresek,
evang. vallásut négy leánykám 

mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p. Kemenes- 
magasi. (Vas m.) 2—x

Pályázati hirdetés.
A hegy háthodászi ev. leánygyüle

kezet megüresedett kántor-tanitói ál
lására pályázatot hirdet. Lakása : két 
szoba, konyha, mellékhelyiségek, gaz
dasági épületek. Javadalma: gyüle
kezettől 336 kor., 17 mérő búza, 17 
mérő rozs, két hold föld, egy hold 
telek, gyümölcsöskert, konyhakert, 2 
öl keményfa, iskola fűtésre 3 öl, ál
lamsegélyből megfelelő kiegészítés. 
Kötelessége: osztatlan iskolában, is
métlő iskolában, tanítói, kántori teen
dők ellátása, számadások, jegyzőköny
vek vezetése, vasárnap, ünnepnap 
délután imádkozással istentisztelet 
tartás. Pályázati határidő: augusztus 
31. Okmányokkal felszerelt kérvények 
küldendők: Kapi Béla ev. lelkész, 
iskolaszéki elnök címére, Körmend, 
Vas megye.
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Pályázati hirdetés.
Az örimagyarósdi (Vasm.) evang. 

gyülekezetbe a bekövetkezendő tan
évre kisegítő- (segéd) tanító, vagy 
tanítónő kerestetik. Fizetése szép la
káson kivül havonként 100 korona. 
Kellően felszerelt kérvények szeptem
ber 10-ig Rónay Gyula lelkész címére 
(örimagyarósd, u. p Viszák) kül
dendők.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

U travaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára. ,
A könyv ára Vászonlíöléstien I kor. 20 fiII.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra 1 
Küldjük a táborba 1

Betüszedö-tanuló
fe lvé te tik  W E L H 8 C H  B É L A  
k ö n yvn yo m d á já b a n  Szentgott- 
—  h á rdon .  —

Adakozzunk a H a r a n g s z ó  terjesztésére!
Nyomatott Wellisch Béla villainüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Hogy alhatnám 
nyugodtan.

Hogy alhatnám nyugodtan 
Az éjjelen,

Mig te rád nem gondoltam 
Én Istenem!

Gond gyötri minden napon 
A szivemet,

De nálad feltalálom 
Nyughelyemet.

Bocsásd meg vétkeimet 
És kegyelmezz,

Hisz te vagy a szeretet, 
Légy türelmes !

Óh add meg amit kérek: 
Tiszta szivet,

Hogy maradjak mig élek 
A te híved.

Oh add, hogy megbocsássak, 
Mint te nekem,

Szeressem embertársam, 
Mint te engem.

így békével elalszom,
Én nem félek,

És álmaim mig nyugszom, 
Mind oly szépek.

A készülő vallásos népdalokat tartal
mazó kis énekeskönyvből Franz Ágnes u.

ford. VÉRTESI ZOLTÁN.

Gyurátz Ferenc püspök.
A dunántúli egyházkerület ősz 

püspöke, Qyurátz Ferenc, ki annyi 
magasztos eszmét vitt egyházi éle
tünkbe s oly tiszta hevülettel építgette 
az eszmék megvalósulásának útját, 
magas egyházi méltóságáról lemon
dott. Betegség gyengíti, öregség terhe 
nyomja, pihenésre vágyódik. Bucsu- 
zásra nyújtja munkás jobbját s bú
csú-levelébe beleönti egész szivét és 
lelkét.

Az egyházkerület megdöbbenéssel 
hallgatta a lemondó levelet. Ha sza
bad lett volna szivére hallgatnia, 
úgy legszívesebben kitárta volna 
karjait s azt mondta volna: ne menj! 
De tekintettel kellett lennie az agg i

püspök tiszteletet érdemlő és megha- 
jolást követelő indokaira s a lemon
dást el kellett fogadni.

Qyurátz Ferenc püspök az apostoli 
lelkületű emberek sorából is kima
gaslik. A befejezett gondolkodású és 
átcsiszolt életű emberek közé tartozik. 
Életét, munkaerejét, tehetségét, idejét, 
gazdag tudásu lelke sugárzását s 
áldott jó szive melegségét egyházunk
nak adta drága kincsül. Ritka energia 
és töretlen istenbizodalom kisérték 
munkálkodásában. Mindig csak a 
célt, a használás kötelességét látta s 
ezek súlya alatt mindig panasztalan 
engedte megsemmisülni saját magát. 
Gondolkodásából s életpéldájából va
lósággal sugárzik az apostol vallás
tétele : az én életem is én nekem 
nem drága ! . . ,

A nemes lelkű egyházi vezér élet
rajzi adatait a következőkben állmuk 
össze:
- Qyurátz Ferenc, mint egyszerű 

polgári szülők gyermeke, a sopron- 
megyei Alsóbükön 1841. április 30- 
án született. Szülei, mint egyszerű 
falusi emberek, eleinte nem is gon
doltak arra, hogy iskoláztassák. A 

í gyermek azonban már az elemi
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iskolában olyan kiváló képességekről 
tett tanúbizonyságot, hogy tanítómes
terének, az áldottlelkü Szente iskola- 
mester unszolására kiről a főpásztor 
mindenkor csak a legnagyobb kegye
lettel emlékezett meg, a szülők beí
ratták a soproni ev. líceumba. Itt is 
mindvégig az elsők sorában' volt.

A theológiát is Sopronban végezte, 
majd egyeiemi tanulmányait Halléban 
folytatta és Jénában fejezte be. Itt 
osztálytársával, dr. Zsilinszky Mihály 
nyug. államtitkárral megalapította a 
Magyar Társaságot, amely azóta is 
fennáll. Már itt sokat foglalkozott a 
theológián kívül filozófiával és his
tóriával és gyakori vitája volt tudós 
német történelmi profeszorokkal a 
magyar nemzet történelméről, amelyet, 
különösen azidőben, tévesen ismertek 
a külföldi historikusok is.

Egyetemi tanulmányait elvégezve, a 
gróf Csáky családnál vállalt nevelői 
állást, ahonnan rövidesen Kővágó
őrsre választották meg lelkésznek. 
Itt nemcsak a lelkészi funkciókat 
végezte, hanem tanára volt az ottani 
algimnáziumnak is. Egy év múlva, 
1868-ban a sopronmegyei Beled köz
ség választotta meg egyhangúlag lel
kipásztorává. Ebben az időben már 
feltűnt széleskörű és alapos tudásá
val, ékesszólásával és rendkívüli szer
vező képességével, úgyhogy 1872-ben 
a pápai gyülekezet hivta meg lel
készének.

A pápai gyülekezet eb en az idő
ben egyike volt a legszegényebb 
gyülekezeteknek, amely úgyszólván 
tőkéjéből élt. Qyurátz Ferenc szerve
ző ereje rövidesen a legelső eklézsi
ák sorába emelte a pápai gyüleke
zetét, amelynek máig is lelkésze. Itt 
érte híveinek és az egyházkerületnek 
egymásután kitüntető bizalom meg
nyilatkozása. Előbb a veszprémi 
egyházmegye esperesévé, majd a 
dunántúli egyházkerület főjegyzőjévé, 
és az egyházker. gyámintézet elnökévé 
választotta. Jegyzője volt az 1893 — 
94-ben megtartott ev. zsinatnak is, 
a hol nagy szerepet játszott.

Karsay Sándor halála után 1895. 
november 7-én a dunántúli egyház- 
kerület püspökévé választotta. 1905- 
ben ülte meg lelkipásztorkodásának 
negyvenéves évfordulóját, amikor 
Őfelsége kiváló érdemei elismeréséül 
a vaskorona rend második osztályá
val tüntette ki. A főrendiház örökös 
tagjává 1907-ben nevezte ki a ki
rály, legutóbb pedig a háborúban 
szerzett érdemei elismeréséül a Vö
rös Kereszt hadiékitményes második 
osztályú díszjelvényt kapta meg.

HARANQSZÓ.

Qyurátz Ferenc alkotásai mara
dandó emléket állítanak emlékének. 
Alapvető munkásságot fejtett ki a 
Protestáns Irodalmi Társaság meg
alapítása körül. Ő szervezte az 
egyházkerületi lelkészi egyesületet, 
ennek minden munkásságába az ő 
irányitó keze folyt be. Ugyancsak ő 
szerveztette gyülekezetekként a nőegy
leteket. A nőnevelés terén kifejtett 
munkásságának koronája a Kősze
gen létesített ev. felsőbb leányiskola, 
mely internátussal kapcsolatos. Jól
lehet saját nagy egyházkerülete tenger 
munkát adott, nem kerülhette el a 
szélesebb körű megbízatást. Az egye
temes gyámintézetnek éveken át elnöke 
volt s ezen tisztébe is belevitte sze
rető szive minden melegségét.

Szervező képességén kivül hatal
mas irodalmi munkásságra tekinthet 
vissza. Az egyházi irodalom legjele
sebb művelőivel, Szász Károllyal, 
Baksay Sándorra), Tompa Mihállyal, 
Székács Józseffel, s a többi nagy 
költő-pappal egysorban ismeri a 
nép, s számos, költői szépségű ima
könyve forog közkézen, igy a Lelki- 
Vezér, Hit Oltára Templomi Agenda, 
amely utóbbi legújabb kiadása éppen 
mostanában jelent meg. Feltűnést 
keltett szakkörökben is a Luther 
Mártonról és Gusztáv Adolf svéd 
királyról irt él'etrajz tanulmánya is.

Ritka klasszikus műveltségű ember, 
akinek a régi klasszikusok hihetetlen 
finomságra csiszolták a lelkét. Isme
retes arról, hogy egész életén keresz
tül, minden nap olvassa a klassziku
sokat, különösen Homéroszt és Cicerót. 
Dolgozószobájába az íróasztala mel
lett, valamint hálójában az ágya 
mellett kis állványok vannak, s eze
ken kizárólag klasszikusok örökbecsű 
müvei helyezkednek el, amelyek min
den nap kezébe kerülnek a főpász
tornak. És az is köztudomású róla, 
hogy minden reggel imája elzégzése 
után a zsidó bibliát olvassa eredeti 
héber nyelven, s este utolsó olvas
mánya eredeti görögben az újszö
vetség.

A külsőre törékeny férfiú szintén 
példátlan akaraterővel rendelkezik. 
Ez magyarázza meg, hogy sok ol
dalú elfoglaltsága mellett a tudomány 
művelésére is mindig tudott időt sza
kítani. Az élő kulturnyelveken kivül 
birja a héber, görög, latin nyelveket. 
Amikor például mint püspök első 
látogatását tette vasi földön, a tisz
telgő küldöttségek sorában megjelent 
főrabbinak héber nyelven köszönte 
meg a fogadtatást. Néhány évvel ez
előtt pedig Pozsonyban, amikor a nagy
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diakonissza házat felavatták, az ott 
megjelent Bezzel főszuperintendenst, 
a magyar püspöki kar élén görög 
nyelven üdvözölte.

Rendkívüli tehetségű mint szónok 
is. Csodálatos erő rejlik szónoklatai
ban. Közismertek rögtönzései, ame
lyek valósággal megragadok és reme-, 
kei a szónoklatnak.

Qyurátz Ferenc tiszta puritán papi
jellem. Soha nagyravágyás, dölyfösség 
lelkében helyet nem talált. Törhetetlen 
akaratereje lehetetlenséget nem ismert 
és a munkában, mint az erkölcsökben 
maga járt elől mindig jópéldával. 
Jószivü, áldozatkész ember, akitől 
soha istápolásra szoruló, üres kézzel 
nem távozott.

A világháború borzalmai megvi
selték, de nem törték meg lelkét. 
Istenbe vetett hite, nemzetünk jöven
dőjébe vetett bizodalma mint sziklafal 
állt a zugó zivatarban. Bátorító szó, 
kötelesség teljesítésre hivó intelem 
hangoztak ajakán. Keblére ölelte az 
árvákat, elhagyottakat s különös gond
dal figyelte a harctér sebesültjeinek 
sorsát. Sűrűn látogatta a kórházakat 
s csomag szám osztogatta az imád- 
ságoskönyveket. De mindig többet 
osztott élettelen könyveknél, a szive 
egy részét is mindig odaadta.

Ezt a kiváló egyházi vezért búcsúz
tatja a dunántúli evangélikus egyház- 
kerület. A szomorúságban vigasztalás, 
hogy nem veszítjük őt el egészen, 
Csak a kormány helyről lép le, nagy 
tudása, bölcs élettapasztalata, áldott 
jó szive a mienk marad.

Isten áldása nyugodjék emlékezetét 
megőrző alkotásain. Isten kegyelme 
aranyozza be élete alkonyatát, boldog, 
nyugodt esztendők verőfényével.

Az egyenes ember.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

I .

Ötven év körüli, alacsony, zömök 
termetű, haragos tekintetű atyafi do
bogott be kemény léptekkel a városi 
takarékpénztári helyiségbe s egy be
téti könyvecskét adott át az egyik 
könyvelő urnák.

— Tessék a kamatot hozzá írni!
Néhány perc múlva megtörtént a 

kamat beírás s a könyv visszakerült 
a zordon tekintetű magyar kezébe, 
aki okulárét vett elő, erősen össze
húzott szemöldökkel vizsgálgatta a 
könyvecskébe irt számjegyeket. Majdan 
visszacsapta a könyvecskét nagy 
indulattal az urakhoz.
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— Micsoda hiba ez ? Számítani 
sem tudnak az urak, hiába az a 
mesterségük !. . .

— Csendesebben és illendőbben 
viselkedjék, barátom ! — intette meg 
az atyafit az egyik, öreg takaréki ur. 
— Legyen nyugodt, helyesen van 
számítva a kamat, nincs tévedés a 
számításban.

— Nem vagyok biz nyugodt, mert 
ezerötszáz koronának a másfélévi 
ötszázalékos kamata nem kilencvenöt 
koronát tesz ki, mint kigyelmetek 
írták, hanem száznál is jóval többet!

— Csakhogy nem öt százalék ám 
most a betétjének kamata. Időközben 
le lett szállítva négyre, mert olcsóbb 
a pénz.

— Micsoda ? Hát ilyen eljárás is 
lehetséges? Az én tudtom nélkül, a 
saját tetszésük szerint, intézkednek 
az én pénzemnek az egyezségileg 
megállapított kamatjáról! . . . Adják 
ki rögtön a pénzemet! Egy minutáig 
sem hagyom itt tovább. . .

— No, csak ne pattogjon, atyafi! 
Megkapja azonnal a pénzét, noha nem 
volnánk kötelesek addig mind kiadni, 
mig a háború ta rt! — mondta az 
öreg tisztviselő Kapitány Lőrincnek, 
aki úgy kivörösödött a nagy indulat
tól, hogy a gutaütés kerülgette.

A takarékpénztári tisztviselők siet
tek a kellemetlenkedő, indulatos atyafi 
ügyeit elintézni, hogy minél előbb 
útnak ereszthessék, mert folyton 
méltatlankodott a többi jelenlevő sok 
ügyfél előtt. S akadtak többen a 
népek közt, akik helyeselték is a 
szavait.

A pénztáros elé jutott már a le
számítolásra elkészített könyvecske, 
mely szerint ezerötszázkilencvenhat 
korona és még néhány fillért kellett 
az atyafinak kifizetni.

Táviratot kapott ép’ akkor a pénz
táros s elhalványult arccal, erősen 
dobogó szívvel nézte, olvasta néhány 
percig a távirati sorokat.

— No, mi lesz ?! Még most sem 
kapom meg a pénzemet! — szólt 
Kapitány Lőrinc türelmetlenül, hara
gos tekintettel.

— Várjon egy kis türelemmel, az 
Isten áldja meg! — szólt rá a pénz
táros szomorúan, levertséggel. A 
haragos, izgága atyafi ügyére tekintve,

hogy, hogy nem, nagy izgalmában 
az egyezerötszázkilencvenhat korona 
helyett tizezerötszázkilencvenhat ko
ronát készített elő s azt tette Kapi
tány Lőrinc elé.

— Tessék, itt a pénze, vigye 
azonnal!

Több, ügyének elintézését váró, 
kiváncsi, sóvár szem tekintete tapadt 
a csábos ezeres bankókra. S Kapitány 
gazda azonnal észrevette, hogy sok
kal több pénzt kapott, mint járt volna 
neki. Gúnyosan szólt s nyújtotta 
vissza a kilenc darab ezeres bankó 
többletet :

— No-no, ennyi kamat még sem 
jár a pénzem után I Legyen helyén 
az esze az urnák, mert nagyon be- 
csapódhatik még, ha nem ilyen be
csületes emberrel lesz dolga, mint 
én vagyok.

Pillanatnyi ijedtség látszott a fiatal, 
sápadt pénztáros arcán, de a sok 
bámuló szem miatt nem fogadta 
vissza a pénzt, ellenben erélyes han
gon szólt az atyafira:

— Vigye a pénzét, rendben van 
a z ! Menjen már Isten hírével, ne 
durváskodjék tovább !

— ügy ? ! rendben van az urnák ?! 
Akkor nekem annál inkább rendben 
van. Istenem áldja!

Eltette Kapitány Lőrinc a kapott 
pénzét, azaz a kilenc darab ezeres 
bankó többletet külön választotta a 
többitől (még nem tudta, nem gon
dolta meg, hová teszi, mi célra adja ?) 
s a jobb oldali belső kabátja zsebébe 
dugta, a többit pedig a baloldaliba. 
Hangosan kopogott aztán kifelé.

A folyosón útját állotta az intézeti 
szolga, felszólította, hogy kövesse a 
belső terembe.

A zordon atyafi pár percig habo
zott, hogy menjen-e, vagy sem ? Végre 
mégis belépett a szolga után, hol a 
pénztáros várta már.

— Mutassa Kapitány ur, mennyi 
pénzt kapott?

Az atyafi szörnyű haragra lobbanva 
kiáltotta:

— Nem mutatom I
— De meg kell mutatnia, mert 

kilencezer koronával többet kapott s 
azt vissza kell adni!

— Kínáltam az urnák, de nem 
kellett! Még rám támadt, hogy taka

rodjam el, rendben van az ügyem, 
tehát semmi keresete nincs többé 
rajtam!

— Értsen meg, édes barátom, a 
pénztárnál azért nem fogadhattam el 
a pénzt, hogy ne lássák a tévedése
met, mert ott nem szabad azt meg
látni, hogy tévedtem! De hát ön, 
mint igaz, becsületes ember, vissza
adja nekem a tévesen kifizetett ösz- 
szeget.

— Hohó, jó is volna az urnák! A 
népek előtt büszkeségtől gorombán 
a becsületes emberre támad s a saját 
bőrére hazudik, aztán titokban, négy 
szemközt mégis legyek olyan jó bo
lond, hogy adjam vissza a pénzt!

— Ne tartson nekem prédikációt, 
hanem adja rögtön ide a kilencezer 
koronát! Sietnem kell vissza a pénz
tárhoz.

— Hát nem adom ! Tanuljon meg 
az ur becsületes utón járni s becsülje 
meg az igaz, becsületes embert!

— Ha nem adja azonnal, rendőrért 
telefonálok!

— Mit csinál az u r ? ! . . .  Nohát 
azért sem teszi el az ur többé ezt a 
pénzt s nincs a világnak az a híres 
rendőre, aki elvegye tőlem!

A féktelen indulatu ember idege
sen kapott a baloldali belső zsebébe 
s bankjegycsomagot, mint valami 
rongyot, belehajijotta a kályha vere
sen izzó tüzébe.

— Jaj tönkre vagyok téve! Miért 
is nem jegyeztem fel az ezres bank
jegyek számait! — Kapott a pénz
táros kétségbeesetten a homlokához. '

II.
Mint aki legjobban intézte‘dolgát, 

indult ki a városból hazafelé Kapi
tány Lőrinc. Jóleső megnyugvást 
érzett a nagy indulata után, hogy 
hát kellőkép elbánt azzal a büszke 
takaréki úrral.

— Most hát emberére akadt ben
nem! Tudom Istenem, elmegy örökre 
a kedve a kevélységtől, büszkeségtől,
— gondolta magában.

Délután egy órakor érkezett haza 
a falujába. Mikor befordult a föl
szegre, meglepetve látta, hogy hintó 
áll a háza előtt.

— Mi ez? Csak nem a hóbortos 
pénztáros jött ide!

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.) 93

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Az öreg takarékpénztári könyvelő 
beszélgetett s kérdezősködött a va
gyoni állapotokról a vérszegény félénk 
Kapitányné asszonytól, mikor a gazda 
belépett a szobájába.

— Kit-mit keres az ur? — kér
dezte Kapitány Lőrinc zordonan, mi
alatt Mári asszony kisurrant a szo
bából.

— Kegyelmedet vártam, Kapitány 
ur, — állt az öreg ur az atyafi elé. 
— Baj van! Nagy bolondságot csi
nált, hogy elégette azt a sok pénzt, 
a takarékpénztár pénzét. Mert meg 
kell ám azt kendnek téríteni. A ta
karékpénztár igazgatósága nem hagyja 
ám annyiban a dolgot, hanem perre 
viszi, ha szép szerével nem egyez ki...

— Semmi közöm nekem az úrhoz, 
sem a takarékpénztárhoz ! Ha kedvük 
van hozzá az uraknak, hát csak pe
reljenek. De én rajtam nincs semmi 
keresetük. Tanúm egész sereg ember, 
hogy a takarék pénztárosa gorombán 
rám kiáltott: vigyem a pénzemet, 
rendben van, nincs semmi hiba!

Az öreg ur más húrt pendített 
meg. Az atyafi szivére akart hatni, 
hogy gondolja meg, mi lesz azzal a 
szegény pénztárossal? Esetleg a hi
vatalát is elveszítheti, ha nem térül 
meg a takarékpénztár pénze. És attól 
is lehet tartani, kogy amilyen rettegő 
önérzetes a megrémült ember, még 
megtévelyedik s valami bajt talál 
csinálni. Pedig szegény özvegy édes
anyja, és sok neveletlen apró test
vére van, akiket ő segített eddig.. .

— Arról sem tehetek! Az én lel- 
kemet nem terheli semmi. . . Egye
nest jártam el. , . Ne nézzen az ur 
engem olyan bolondnak, hogy a más 
kutyasága miatt kész legyek magamat 
tönkre tenni. Semmi beszédem többé 
az úrral 1 — fordított Kapitány Lőrinc 
hátat a takarékpénztári öreg tisztvi
selőnek.

Ott kint még az asszonynál is 
próbát tett az öreg ur, hogy hasson az 
urára, mert annak a szegény fiatal 
pénztárosnak a veszte a férje lelkén 
szárad. . .

A jámbor, szívbajos asszonytól 
egy szót sem tudott kivenni, elkez
dett az Istenadta csendesen sirdogálni. 
S akkor is folyt a könnye, mikor 
már messze robogott az öreg ur 
kocsija.

— Mi a bajod neked ? — támadott 
rá a gazda kíméletlenül.

— Semmi!. . . csak félek, hogy 
még valami baj éri kendet a takarék 
miatt! — mondta az asszony meg
szeppenve.

— Engem ne fé lts!... Tudod azt

jól, milyen ember vagyok! Nincs én 
nálam és a vagyonomban egy fillér- 
nyi idegen, igaztalan jószág. Nem 
követtem el soha olyasmit, hogy 
félnem kellene akár az emberektől, 
akár az Istentől! — mondta Kapitány 
Lőrinc büszke, fenhéjázó hangon s 
a belső zsebébe nyúlt a takarékpénz
tárból kivett pénzéért, de mást talált 
helyette.

— Irgalmas Isten, mi történt ve
lem !. . . A saját pénzemet égettem 
e l! — rebegte mélységes megdöbbe
néssel s a kilenc darab ezeres bankó 
kihullt kezéből a padlóra.

III.

Kora reggel, dermesztő hidegben, 
kurta báránybőr bundába öltözött 
atyafi törtetett a frissen esett hóban 
a város irányában. A metsző szél 
szomorúan dúdolva vágtatott tova a 
hosszú, nyílegyenes országúton. A 
pelyhes havat nagy. tömegekben rázta 
le az utszéli nyárfákról, melyből 
bőven hullt az atyafi nyakába is, aki 
azonban mindazzal nem törődve, fá
radhatatlanul törte erős kordovány 
csizmájával maga előtt a még érin
tetlen csillogó havat.

A sietségtől, fáradságtól erősen 
felhevülve érkezett a nagy takarék- 
pénztár palotája elé, melynek ormáról 
hosszú fekete zászlót lobogtatott a 
szél.

Mintha valaki hatalmas, kemény 
ütést mért volna az atyafi, azaz: 
Kapitány Lőrinc mellére, úgy dobbant, 
rendült meg a szive. Megtörtén, ro
gyadozó lábakkal botorkált az épü
letbe s égető, bénító vérhullám tódult 
agyára, amint idegen embert pillan
tott meg a pénztárnál.

— Csakugyan meghalt a szeren
csétlen pénztáros! — hebegte öntu
datlanul, rángatózó ajakkal.

— Hisz’ nem a pénztáros halt 
meg, édes szomszéd, hanem a taka
rékpénztárnak egy másik tisztviselője 
hunyt el tegnap a kórházban, a harc
téren kapott sebeibe. A pénztárost 
pedig táviratilag behívták a katona
sághoz, azért van más tisztviselő a 
pénztárnál, — magyarázta neki egy 
fontoskodó, bőbeszédű, öreges városi 
asszonyság, akinek akkor intézték 
valami ügyét a tisztviselők.

— Igazán?!... Oh, hála legyen 
a jó Istennek érte ! — fohászkodott 
Kapitány Lőrinc megkönnyebbült 
szívvel, lélekkel s iramodott ki az 
ügyfelek szobájából.

Az öreg asszonyság gyanúsan, fej
csóválva nézett utána.

— Miféle oktondi ember lehet ez ? 
— dörmögte magában töprengve.

Néhány perc múlva a takarékpénz
tár igazgatója előtt állt Kapitány.

— Tessék, uram, visszatérítem a
takarékpénztárnak a kilencezer koro
náját, de azután, megmondom, semmi 
bántódása ne legyen annak a szegény 
pénztárosnak. •

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Az Ur, az égnek Istene, ki enge- 

met kihozott az én atyámnak házá
ból, és az én rokonságaimnak fői
déről; aki szólt nékem, és megeskü
dött nékem mondván : A te magodnak 
adom ezt a földet. l. Mózes 24, 7.

Monda pedig nékik: Nem a ti dol
gotok, tudni az időket és alkalmakat, 
a melyeket az atya saját hatalma 
szerint megállapított; hanem nyerni 
fogtok erőt, a Szentiéleknek ti rátok 
szállásával. És lesztek tanúim én 
nekem Jeruzsálemben és Samariában, 
és e földnek mind végső határáig.

Ap csel. 1, 7—8.

Keressétek az Urat, a mig meg
található, hívjátok öt segítségül, a 
mig közel van. Hagyja el a gonosz 
az ö utát és a bűnös férfiú gondo
latait és térjen az Úrhoz és könyörül 
rajta, mert bővelkedik a megbocsá
tásban. Ezs. 55, 6—7.

Ezek után láttam, és ime nagy 
sokaság, melyet senki sem tudna 
megszámlálni, minden nemzetből, 
nemzetségből, népből és nyelvből, 
kik a királyiszék előtt is a bárány 
előtt állottak,*fehér köntösökbe öltöz
ve, pálmaágakkal kezeikben: és
nagy hangon kiáltottak, mondván. Az 
üdvösség a mi Istenünké, ki a kirá
lyiszékben ül, és a bárányé! És az 
összes anygyalok ott állottak körös
körül a királyi szék és a vének és 
a négy élőlény körül, és a királyiszék 
előtt arczra borultak és imádták az 
Istent, mondván: Ámen I A dicséret, 
a dicsőség, a bölcseség, a hálaadás, 
a tisztelet, a hatalom és az erő, a mi 
Istenünké mindörökkön örökké! Ámen.

Jelenések k. 7, 9—12.

Uram, hallgasd meg könyörgése
met, figyelmezzél imádságomra; hű
séged és imádságod szerint válaszolj 
nékem ! Ne szállj perbe a te szolgád
dal, mert egy élő sem igaz előtted!

Ime ellenség üldözi ielkemet, a 
földhöz paskolja életemet; letaszít 
engem a sötétségbe, a milyen a ré-
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gen megholtaké! Elkeseredik bennem 
a lelkem, felháborodik bennem a szi
vem! Megemlékezem a régi időkről, 
elgondolom minden te dolgodat; kezed 
munkáiról elmélkedem. Feléd terjeszt- 
getem kezeimet; lelkem, mint szomju 
föld, úgy eped utánad. Siess, 
hallgass meg engem Uram! Elfogyat
kozik az én lelkem. Ne rejtsd el ar- 
cádat előlem, mert hasonló vagyok 
a sírba szállókhoz. Korán hallasd 
velem kegyelmedet, mert bízom ben
ned ! Mutasd meg nekem az utat, 
melyen járjak, mert hozzád emelem 
telkemet! Szabadíts meg engem el
lenségeimtől, Uram; hozzád menekü
lök! Taníts meg engem a te akara
todat teljesítenem, mert te vagy 
Istenem! A te jó lelked vezéreljen 
engem az egyenes ufón.

143. zsolt. 1—10.

Úgy tekintsétek magatokat, mint 
a kik meghaltatok a bűnnek, éltek 
pedig az Istennek a Krisztus Jézus
ban, a mi Urunkban. Azért ne ural
kodjék a bűn a ti halandó testetek
ben, nehogy engedelmeskedjetek an
nak kívánságaiban. Se ne adjátok 
oda tagjaitokat igazságtalanság fegy
vereiül a bűnnek: hanem adjátok oda 
magatokat az Istennek, mint a kik a 
halálból életre keltetek, és tagjaito
kat igazság fegyvereiül az Istennek. 
Mert a bűn nem fog uralkodni raj
tatok. Mert nem vagytok a törvény 
alatt, hanem kegyelem alatt.

’ Róm. 6, 11 — 14.

Hálákat adok néked, oh Uram! 
mert jóllehet haragudtál reám, de 
elfordult haragod és megvigasztaltál 
engemet; íme, az Isten az én sza
badítom ! bízom és nem félek; mert 
erősségem és énekem az Ur és lön 
nékem szabaditóm! Örömmel meri
tek vizet a szabaditó kút fejéből. És 
úgy szóltatok ama napon: Adjatok 
hálát az Urnák, magasztaljátok az Ö 
nevét, hirdessétek a népek közt 
nagyságos dolgait, mondjatok, hogy 
nagy az Ö neve. Mondjátok énekeket 
az Úrnak, mert nagy dolgot cseleke
dett; adjátok tudtára ezt az egész 
földnek! Kiálts és örvendj, Sionnak 
lakosa, mert nagy közötted Izráelnek 
Szentje! Ezsaiás. 12, 1—6.

T á b o r i  p o s t a .
Édes fiam,

ma este felvidámult lélekkel éne
keltük családi körünkben az estéli 
éneket:

Atyám, űzd el bús éjszakám,
Szép napodat derítsd reám,
S add, verjen bennem gyökeret 
A hozzád való szeretet.

Megérkezett a te rövid értésitésed, 
édes fiam. Tehát élsz. Egészséges 
vagy, száz és ezer halál, veszedelem 
közt is élve maradtál. Hála legyen 
érte a jö Istennek!

Látod ebben a hálaadásban val
lásos bizodalmunk nyer kifejezést. 
Tudjuk, hogy a jót Istennek köszön
jük. De ne gondold, hogy ez a bizo- 
daloin eltűnnék lelkűnkből, ha egyszer 
szomorú hirt hozna a posta. Nem, 
akár mennyire vérezne is szivünk, 
mi akkor is tudjuk, hogy Isten van 
felettünk s az ő kezéből száll alá 
reánk a szenvedés. Zúgolódjunk el
lene ? Perbe szálljunk vele ? Óh nem, 
hiszen hitünk első törvénye: .»Mind 
jó amit Isten teszen, szent az Ő 
akaratja.« Elfogadjuk hát kezéből a 
megpróbáltatást, a sötét gyászt, el a 
koldus szegényre kifosztatást és nem 
felejtjük el, hogy ez is javunkra va
gyon.

Sokszor megírtam már ezt, de 
újra és újra toliamra szalad a régi 
gondolat. Keresztyénségünk a ke
reszthordozásban bizonyítja meg ön
magát, ezért ismétlődik a szavam. 
Magunkat is biztatom, mert élesztés 
nélkül a legnagyobb tűz is elhamvad, 
de meg téged is bátoritlak általa, 
édes fiam, Ne tarts szívtelennek, hogy 
ilyen nyugodt, hideg hangon beszélek 
arról a szomorú lehetőségről, mely 
valamelyik rejtett fedezékből, távoli 
ágyú állásból, szétpattanó gránát 
acél szilánkból leselkedik reád. De 
látod fiam, nemcsak a földi ellenség 
fogadására kell készen lennünk, ha
nem a csontvázas, nagy kaszás halál 
fogadására is. Légy erre is elkészülve. 
Fogadd úgy, mint Isten küldöttét. Ne 
riadozz, ne essél kétségbe. Ne láss 
magad előtt sötétséget, sirt, pusztu
lást. Lásd a mennybe menő Krisztust, 
a halálon és bűnön diadalmat vevő 
Krisztust. Lásd a megnyilatkozott 
eget s az örökkévaló lélek csillagok 
honába vezető mennyei útját. A halál 
a hitetlennek borzalmas lehet, de a 
hívőnek könnyű. Erőt, vigasztalást, 
életet talál a Krisztusban. Még a 
kedveseinkért való aggodalmat is 
elcsöndesiti a hit. Nemcsak mondjuk, 
hanem tudjuk is, hogy az Isten él s 
munkálkodik életünkben.

Nézd, éppen most mindanyian 
együtt imádkoztunk érted. Öreg szü
leid, feleséged, kis gyermekeid imád
sága együtt szállt ég felé. Szent

énekünkben könyörögtünk az élő 
kegyelemhez:

Kegyelem ajtaja, te vagy,
Oh Uram, zörgetek, ne hagyj,
El nem bocsátlak tégedet,
Mig meg nem áldasz engemet 1

Isten veled édes fiam!
Szeretettel ölel

édesbpád.

A kötelesség  útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Kilencedik fejezet.
A tanító naplójából.

Folyt, 23. M ájU S  15.

Valami bolond iskolai statisztikán 
dolgoztam két napon át. Zúg a fe
jem a sok számtól, alig tudok gon
dolkodni. Este felé egy kissé kisétál
tam a friss levegőre és séta közben 
benéztem Balogzsán házába. Nehezen 
akadtam rá, egészen lenn van a 
völgyben. Alacsony, piszkos viskó. 
Igazán csodálatos, hogy az emberek 
milyen kevés igényűek lesznek, mi
helyt többre tartják az állataikat ön
maguknál. Elől van az istálló, elég 
tágas helyiség, bár az ablak alig egy 
kis négyszögnyi szemecske. A lakó
szoba az istálló mögött szerénykedik, 
a sarokban még világít a tűzhely 
izzó zsarátnoka s pöfögve fői a 
krumpli. Az iskolásgyerekek elém 
szaladnak, ezeknek a szíve már az 
enyém, de a többiek csak húzódozva 
állnak fel s bizalmatlanul néznek 
felém.

— No mi az, Balogzsán, — mon
dom neki, hogy van, mit csinál? ...

Lassan elém jön s meggörbített 
háttal nyújtja a jobb kezét.

— Köszönöm tanító úr. Maga be
csületes ember, sajnálja a szegény 
földhöz ragadt oláh parasztot.. .

— Magyar maga, nem oláh, — 
szóltamközbe, talán egy kissé heve
sebben is, semmint akartam.

— Az, az vagyok, — feleli ugyan
azon alázatos hangon, de már elfe
lejtem magyarul. . .

— A szív, a szív, — mondtam 
neki s r. böktem a zsírtól fényes 
ujjasára.

— Ez úgy is jó, felelte csendesen. 
Ezek meg, — rámutatott a gyere
keire, — magyarul énekelnek.

— Hát nincs semmi b a j? .. .  kér
dezem, azután leülök az oda készí
tett székre.

Sírásba kapnak. A deres fejű Ba
logzsán az öklével törölgeti a szemét 
s oláh vérből szakadt felesége olyan



198.

fájdalmasan búg, mintha sirató asszo
nyokkal koporsó körül ülne.

— Ehajtotta . . Másnap reggel 
egyszerre elhajtotta. . .  Az a gyalá
zatos . . .

Káromkodott, lepiszkolta a sárga 
földig. Némán hallgattam, csak néha 
csikordult össze a fogam. Hát a Grün- 
hut űr egyszerűen becsapott. Mindent 
megígért, semmit sem tartott meg. 
A gazemberséget nem azért kerüli el, 
mert a lelke irtózik tőle, hanem mert 
fél a nyilvánosságtól. Most azonban 
azt hiszi, hogy érdemes egy tehénért 
valamit reszkírozni.

— Nem baj, vígasztalgatom szelíd 
szóval, a jó Isten megsegíti magukat, 
majd kigazdálkodják a kis birtokból.

Megint olyan furcsán nevetett, mint 
múltkor. Azután, mintha a gyereke 
temetéséről beszélne, azt mondta:

— Félesztendeig nem fizetek bért.
— Micsoda?. . kiáltottam elhülve. 

A házat i s ? . . . Csak a fejével intett.
Tehát azt is elvette. Meghűlt ereim

ben a vér. Nem is tudom, mit mond
tam, hogy kerültem ki a fülledt le
vegőjű szobából, hogyan mentem haza. 
Először be akartam menni Grünhu- 
tékhoz, úgy éreztem, mondanom kell 
valamit, rácsapnom öklömmel az asz
talra, vagy betörni az ablakot, szét
zúzni a kirakatos szekrényt, de azu
tán csak tovább mentem s hallgata
gon ültem az asztalhoz. Nem is em
lítettem semmit. Miért keserítsem 
szegény jó anyámat. Magamon érez
tem tekintetét. Kérdezte is :

— Mi bajod van, L ac i? ...
Tagadólag ráztam a fejemet.
— Fáradt vagyok, édesanyám.
Pedig nem vagyok fáradt. Erőt ér

zek tagjaimban, erőt a lelkemben s 
úgy érzem, szét tudnám zúzni a sok 
komiszságot s tudnék valami nagyot, 
jót, hasznosat teremteni!

Május 18.
Még mindig a Grünhut komiszsá- 

gán rágódom. Mintha ez az egy eset 
sok egyebet megmagyarázna. Félek, 
hogy végül is az öreg jegyzőnek lesz 
igaza s Grünhut az átok az egész 
községen. Délután a jegyzőékhez 
mentünk, szegény jó anyám is velem 
jött. Szemben találkoztunk Grünhut- 
tal. Már messziről köszönt s széles 
kézmozdulattal örvendezett az anyám 
egészségének. Én nem igen beszél
tem, pedig néhányszor velem is pró
bálkozott.

— A napokban küldöm a . fáját, 
rektor uram.

— Köszönöm, feleltem, talán egy 
ölet egyszerre Balogzsánhoz tetsze-
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nék küldeni, odaajándékoztam sze
génynek.

A füle tövéig elpirult, de nem szólt 
semmit.

— Tudja mit csináljunk, jegyző úr, 
mondtam estefelé, alakítsunk egy 
népművelési egyesületet.

A jegyző bácsi hirtelen felütötte a 
fejét.

— Talán bizony a telkembe lát, 
ördöngős tanítója. Tudja-e, én meg 
mit csináltam? Összeírtam egy darab 
papirosra, milyen az igazi Nyirkutas. 
Még néhány vonás hiányzik, azután 
megvagyok.

— Hát milyen ?. . .
— Majd holnap, most még nem 

teljes a kép.
Így azután várom Nyirkutas igazi 

fotográfiáját. Amellett meg arról gon
dolkodom, hogyan lehetne valami 
uton-módon lendíteni a népen. A hi
telszövetkezet eszméjéről még nem 
mondtam le, 'de vájjon elegendő-e az 
magában véve ? iV\eg lehet-e egy köz
séget, várost, nemzetet vagyoni erő
södésével menteni ? Úgy érzem, hogy 
a pénzzel éléshez is értelem kell s a 
Dárius kincse is elvész, ha a fejből 
hiányzik az ész. Éppen azért a nép 
értelmi fokát kell emelni, majd azzal 
együtt erősödik erkölcse és vagyona.

(F o ly ta t ju k .)

Olvassátok a bibliát.
H o l b ib l ia  a  h á z b a n  n in c s ,
H iá n y z ik  o t t  a  le e -fő b b  k in c s  
T a n y á t  a  s á tá n  ü tö t t  o tt ,
D e  I s te n  n e m  le l  h a j lé k o t .

Szeptember 3. vasárnap, 1. Kor. 15, 1—10. 
„ 4. hétfő, Apóst. csel. 1, 1—8.
„ 5. kedd, Máthé 24, 3 -14.
„ 6. szerda, Ap. csel. 13, 1—5.
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A világháború eseményei.
Az elmúlt hétnek rendkívüli jelen

tős eseménye van. Románia megizente 
a háborút. Egészen a végéig csön
desen, titokban szövetségesünk volt, 
végül azután aug. 27-én este 9 óra
kor ellenségünkké lett s megizente a 
háborút. Az olasz szószegés mellé 
szépen illeszkedik a román hűség. A 
német, mint jó szövetségeshez illik, 
szintén megizente a háborút Romá
niának. Nehogy kevés hadüzenet essék 
egy hétre, az olaszok is megizenték 
a háborút a németeknek.

A világháború szinterén a lefolyt 
hét több oly dolgot hozott magával, 
mely alkalmas arra, hogy a végső

győzelembe vetett hitünket . ébren 
tartsa. Az orosz támadás, noha óri
ási területen óriási erővel folyik hó
napok óta, az elmúlt héten sem mu
tathat fel számbavehető eredményt. 
A franciák és angolok az elmúlt héten 
sem boldogultak sem a Sommenál, 
sem Verdunnél Az olaszok görci 
sikerükkel semmire sem mentek. Rosz- 
szabbul állnak, mint állottak annak- 
előtte.

Harc az oroszokkal.
Augusztus 18-án honvédeink és 

egyes német zászlóaljak Bukoviná
ban a Moldavától nyugatra, elfoglal
ták az 1556 méter magas Magura- 
magaslatot, ezt a fontos sztratégiai 
pontot. A heves harcban az oroszok
nak hatszáz embere foglyunkká lett. 
Sok vér folyt a következő napokon 
is a Maguráért. Az oroszok újabb 
támadásokat intéztek a magaslatért 
csapataink ellen, de minden támadá
suk kudarccal végződött. Ugyanakkor 
a németek Zabietől délre megszállot
ták az 1358 méter magas Kréta
hegyet. Hindenburg frontján, a Pere- 
pelnik—Pieniaki szakaszon szintén 
vereség érte az oroszokat. A sok 
orosz kudarc csendesebbé tette a ke
leti harctért. A Moldava völgyének 
visszahódításával Lesicki tábornokot 
bízták meg. Bruszilov főparancsnok 
uj hadi terveken töri a fejét. Galíciá
ban, a Stochod mellett és a Kárpá
tokban megállóit az orosz népözön- 
lés. Csak Rus^kij készülődik nagyobb 
támadásra a Balti-tenger vidékén.

Az olasz harctér.
Az olasz harctéren Görc elfogla

lása után több napi szünet állott be. 
A görci térfoglalás nem újabb sike
reknek, hanem teljes megkötöttségnek 
lett szülőanyja. Az olasz sereg fő
vezére, az áosztai herceg, Görc meg
szállásával seregestül csapdába ke
rült, melyből nem egykönnyen moz- 

I dúlhat ki. Csak augusztus 24-én 
kezdett az ellenség állásainkra újra 
tüzelni s próbálta gyalogságával azo
kat támadni, de minden eredmény 
nélkül.

A nyugati harctéren
augusztus 18-án teljes erővel tombolt 
a francia és angol offenziva. Omlott 
a vér a Somme és a Maas vidékén. 
És a németek rendületlenül állották 
helyeiket. Kárba veszett az antant 
minden erőlködése. »Az ellenség — 
mondja a német jelentés — irtózatos 
véráldozattal fizette meg meghiúsult 
erőfeszítéseit.« A támadásban lega-
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I lább nyolc angol és négy francia 
hadosztály vett részt. Másnap már 

► lanyhult a két ellenség erőlködése. 
Megint bizonyossá lett, hogy a né
metek védelmi falát áttörni nem tud
ják. A Maas mellett augusztus 20-án 
az ellenség támadásra felkészülve 
állott,, amidőn a Thiaumont erősség
től északnyugatra megszólaltak a né
met ágyuk és az antantbeli katonák 
nem merték árkaikat elhagyni. Ugyan
akkor Fleury mellett élénk harcra 
került a sor, mely a németek győ
zelmével végződött. Guillemont faluba 
az angolok behatoltak, a württem- 
bergi gyalogosok azonban csakhamar 
kiverték őket.

Augusztus 22-től kezdve a nyugati 
harctéren a Sommetól északra és 
délre, valamint a Maastól keletre 
szinte állandóvá lett a küzdelem, a- 
nélkül, hogy a franciák és angolok 
előbbre jutottak volna. Emberanya
guk és muníciójuk azonban nagyon 
megfogyott. Két nappal később uj 
tűzzel, de szinte semmis eredménnyel 
indult meg újra a küzdelem Az ál
talános támadást hatalmas pergőtűz 
előzte meg. Majd megindult a küz
delem az egész fronton Thiepvaltól 
a Sommeig. Az előre hirdetett nagy 

r  áttörés azonban most sem sikerült. 
Hasonlóképpen meghiúsult a Maas
tól keletre a franciák támadása. Némi 
sikerük csak Ovillerstől északra, a 
Longueval — Delville-szakaszon és 
Maurepas-nál volt.

Megállapíthatjuk, hogy a nyugati 
harctéren a németek sokkal jobban 
állanak, mint heveskedő s emberéle
tet nem kímélő ellenfeleink.

Augusztus 19-én német bűvárhajók 
az angol keleti tengerpart vizein egy 
angol cirkálót és egy torpedórom
bolót megsemmisítettek, egy másik 
cirkálót és egy sorhajót pedig súlyo
san megrongáltak.

Még kellemetlenebbül érintette az 
elbizakodott angolokat egy német 
Zeppelinhajó látogatása London felett 
az aug. 24-ikét követő éjszakán.

Harc a Balkánon.
A semleges görög föld komoly 

harcok színhelyévé lett. Így hozta 
magával az antantbeliek kétszínű já
téka. De úgy látszik, majd nagyon 
megkeserülik e gonosz játékot. Az 
egyesült bolgár és német csapatok 
mind beljebb és beljebb hatolnak gö
rög földön az antantbeliek hadállá
saiba s fényes sikereikkel aggodalom
mal töltik el nemcsak mostani nyilt 
ellenfeleinket, hanem uj ellenségünket, 
a románokat is.

A bolgár és német csapatok Flo
rian elfoglalása után tovább kerget
ték a Sarrail segítségével harcba ál
lított szerb csapatokat. Azután három 
csoportra oszlott a hódító sereg: a 
balszárnyra Demirhiszár, Szerese és 
Kavala között, a középső szárnyra 
a Dojran tónál és a jobbszárnyra 
Florina és Kasztória között.

A balszárny csakhamar elfoglalta 
Demirhiszár várost, megverte az el
lenséget a Szerresz mellett, azután 
átkergette az angolokat és franciá
kat a Sztruma folyó jobb partjára. 
A középen, Dojrán várostól délre 
angol-francia támadások kudarccal 
végződtek. A jobbszárny megszállotta 
Banicát és Eksisut. A harcok min
denütt az antant vereségével végző
dött. Sarrail most már sem a Sztruma 
és a Mesta völgyében, sem pedig 
Monasztir felé nem mehet előre.

Másnap a német—bolgár csapatok 
a Struma balpartján elfoglaltak mint
egy tíz községet. Majd bekövetkezett 
a Struma jobbpartjára menekült an
gol és francia csapatok teljes vere
sége aug. 22-én. A harctér hulla
mezővé változott. A jelentés szerint 
»Jeniköj, Nevoden és Tepalovo vidé
két ellenséges katonák holtteste bo
rítja.« A szerbek egész sereg görög 
várost kiürítettek és Kasztóriát is el
hagyták. A Vardar-völgyben meghiú
sult az angol—francia előrenyomu
lásnak minden lehetősége.

A balszárny legközelebbi feladata 
lesz Szaloniki elfoglalása. Vitéz bol
gár lovasok már az Egei-tenger part
vidékéig száguldanak, de Szereszt, 
Drámát és Kavalát nem szállhatják 
meg, mert erre nézve a bolgárok és 
németek kötelező ígéreteket tettek a 
görögöknek.

Adakozzunk a H arang szó  tsrjesztásére!

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyurátz püspök lemondása. A dunán

túli evang. egyházkerület aug. 23-án Nagy
kanizsán tartott közgyűlése mély megille- 
tődéssel hallgatta meg Gyuráiz Ferenc 
püspök levelét, melyben agg korára és 
betegeskedésére hivatkozással, püspöki 
állásáról lemond. Az egyházkerület érzel
meinek Bancsó Antal theol. akad. igazgató 
adott kifejezést, szép szavakban méltatván 
Gyurátz püspök elévülhetetlen érdemeit A 
közgyűlés kénytelen volt az ősz püspök 
akarata előtt meghajolni s lemondását fájó 
szívvel vette tudomásul. Elrendelte egy
szersmind a püspökválasztást s a gyüleke
zeteket és tanintézeteket felhívta, hogy 
szavazatukat október 25-ig terjesszék be 
Az állás betöltéséig a püspöki teendőket 
mint legidősebb esperes, Kund Sámuel 
répczelaki lelkész látja el. A lemondott 
püspök méltatásával lapunk más helyén 
foglalkozunk.

A dunántúli egyházker. közgyűlés.
A dunántúli evang. egyházker. aug. 23-án 
tartotta közgyűlését- Dr. Berzsenyi Jenő 
egyházker. felügyelő, főrendiházi tag és 
Németh Pál somogyi esperes elnöklete 
alatt. A gyámintézeti istentiszteleten Scholtz 
Ödön, a soproni felső egyházmegye esperese 
prédikált. A kér. közgyűlés elhatározta, 
hogy a kőszegi felsőbb leányiskolát leány
gimnáziummá alakítja át. Ugyan ez alka
lommal az egyházker. evangéliom egyesület 
is gyűlést tartott, melyen Kapi Béla kör
mendi lelkész, az egyesület jegyzője ter
jesztett be részletes jelentést az egyház- 
megyei lelkészegyesületek működéséről, 
Varga Gyula esperes pedig a belmissziói 
mozgalmakat ismertette. Az egyesület 100 
K-t szavazott meg a Harangszónak kór
házakba és harctérre küldésére.

A tiszai egyházker. közgyűlése. A 
tiszai egyházkerület Kassán tartotta évi 
közgyűlését Szentiványi Árpád kerületi 
felügyelő és Geduly Henrik püspök elnök
lete alatt. A püspöki jelentést s az abban

foglalt javaslatokat a közgyűlés elfogadta. 
A zsinat további tartása mellett az egyház
megyék többsége úgy nyilatkozott, hogy a 
háborús idő ne számitassék be ama három 
évbe, amelyet őfelsége a zsinat-tartásra 
megengedett. Az egyetem evangélikus 
teológiai fakultás kérdésében nagy vita 
indult meg. A kerület Nyíregyházán egy 
leánygimnáziumot óhajt fölállítani.

Alapítványok Kapolcson. 1. Magyary 
Miklós László vártüzérönkéntes és Ma
gyary Dezső cs. és kir. hadapród, hálául 
azért, hogy Isten életüket eddig megtartotta, 
a harctéren megtakarított fizetésükből a 
kapolcsi ev. templomra örök alapítványként 
100—100 koronát, összesen 200 koronát 
ajándékoztak.

2 Schwind! Péter és neje: Gáspár Etel 
Amerikából, eddigi 50 koronás templomi 
alapítványuk gyarapítására ujabbi 50 ko
ronát küldtek.

3. Molnár Antalné: Balogh Matild mű- 
molnárné Lőrincen ugyancsak a kapolcsi 
ev. templomra alapítványul 50 koronát
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adott azért, hogy harctéren levő férjét Isten 
mindeddig megoltalmazta..

Isten áldása legyen a buzgó adakozó
kon 1 A harctéren küzdők életét őrizze a 
jó Isten!

I t thonró l .
A testvérek. Megható harctéri történet

ről adunk hirt. Gáncs Jenő székesfehérvári 
nyugalmazott evangélikus esperesnek három 
fia küzdött az olasz harctéren, mindegyik 
más-más csapattestnél. Augusztus 16-án 
Konstanjevica község mellett vívott harcok
ban a székesfehérvári 17. honvédgyalogezred 
osztagai küzdöttek vitézül, miről annak 
idején a Höfer-jelentés is megemlékezett. 
A vitéz csoportban harcolt az esperes 
egyik fia, Gáncs Viktor IS éves önkéntes 
tizedes is. Az elkeseredett küzdelem he
vében az önkéntest a csodás véletlen ösz- 
szehozta két testvérével, akik a tartalék 
csapatokkal siettek a honvédek segítségére. 
A vad kézitusa alatt aztán ismét elvesz
tették egymást szem elől, s mire a rette
netes harc véget ért, a három testvér kö
zül a legfiatalabb Gáncs Viktor önkéntes 
holtan feküdt a csatatéren. Testvérbátyja, 
Gáncs Zoltán honvédfőhadnagy talált rá 
holttestére és temette el a front mögött 
levő katonatemetöben A szomorú hirt a 
főhadnagy megindító levélben közölte 
szüleivel.

A háboru-okozta kár Galíciában.
Lengyel lapok közlése szerint az 1914—15. 
évbeli galíciai hadikárt illetékes helyen a 
következőképen állították össze: 100 500 
lakóház és 175.000 gazdasági épület el
pusztult, hajléktalanná vált 58.225 család: 
a gabona hetven százaléka és különféle 
fözelékfajták hetvenöt százaléka, valamint 
a burgonyatermés fele Nyugatgaliciában 
tönkre ment. Keletgaliciában a mezei ter
ményekben szenvedett kár megközelítően 
sem állapítható meg. Egy millió ló felét 
rekvirálták, vagy megölték. A parasztok 
mintegy nyolcvan százaléka, a kisbirtokosok 
mintegy ötven százalék szarvasmarha-állo
mányukat elvesztette, a veszteség több 
mint egy millió darabot tesz ki. Harminc
ezer mezőgazdasági gép, háromszázezer 
mezőgazdasági szerszám, de több mint 
négyszázezer kocsi, szán és nagyszámú 
fölszerelés odaveszett.

Rendelet a gabonafölöslegröl. A kor
mány rendeletet adott ki, mely a termelők 
búza, rozs és kétszeres feleslegének köz
szükségleti célokra való igénybevétele tár
gyában rendelkezik A rendelet értelmében 
az a termelő, akinek a község, illetve 
területén 400 kataszteri holdnál kevesebb 
szántóföldje van, köteles a cséplés befe
jezése után, vagy annak netáni félbeszakí
tásakor búza, rozs és kétszeres készletének 
a házi és a gazdasági szükséglet számí
tásba vétele után maradó feleslegét a 
községi elöljáróságnál bejelenteni és ezt a 
hatóság felhívására közszükségleti célokra 
átadni.

Védekezés a kolera ellen. A belügy
miniszter a kolera ellenes védekezésről 
körrendeletét intézett az összes törvényha
tóságokhoz. Megjegyzi a miniszter, hogy 
az ázsiai kolera Magyarországon a közel
múltban csupán néhány esetben mutatkozott 
ugyan, de számolni kell a behurcolás le
hetőségével és ez okból már most meg 
kell tenni minden szükséges intézkedést. 
Különösen hangoztatta a miniszter, hogy

a köztisztaság föntartása érdekében a ha
tóságok mindent tegyenek meg, a szükséges 
figyelmeztető nyomtatványokat terjesszék a 
nép között, legyenek figyelemmel az őszi 
rovarok irtására, mert a legtöbb fertőző 
betegségnek ezek a széthurcolói.

Cseh szökevények megérdemelt vége. 
Tudjuk azt a szomorú tényt, hogy a cseh 
katonák közül többen megadták magukat. 
Ezek a cseh katonaszökevények ellenséges 
területen külön légiókat alkottak, hogy a 
középponti hatalmak ellen harcoljanak. 
A cseh hazaárulók legnagyobb része min
den bizonnyal Oroszországba szökött. Innen 
azonban külön cseh légiót küldtek el Fran
ciaországba s itt beosztoták a francia 
hadseregbe, ahol miután nem érdemelt 
más sorsot, teljesen elpusztult.

' A z  o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház múlt heti gyűlései 

ugyancsak nagyon mozgalmasak voltak. Az 
adójavaslatok tárgyalásain kívül nagy ér
deklődést keltett Apponyi, Andrássy és 
Rakovszky felszólalása, kik a bizalmi 
állásról lemondtak. Nem tudták feladatukat 
teljesíteni, mert nem közöltek velük mindent, 
igy tehát nem is viselhették a felelősséget. 
Mivel a bizalmi tanáps nem működhetett, 
kénytelenek az ellenőrzést a parlament 
utján gyakorolni. A többi gyűlés már mu
tatta is a megváltozott helyzetet, mert egész 
sor interpellációt terjesztettek elő. Holló 
Lajos, Polónyi Géza, Károlyi Mihály, Ra
kovszky István stb. támadták éles szavak
ban a visszaéléseket és helytelenségeket. 
Az interpellációs gyűlés reggeltől egészen 
másnap reggelig tartott. A képviselőházat 
szept. 5-ig elnapolták.

A n a g y v i l á g b ó l .
Női prédikátorok az anglikán egyház

ban. Az anglikán egyház megengedte, hogy 
a nők a templomban prédikálhatnak. Ez 
az engedelem még az angol királyság 
püspökei gyülekezetének beleegyezésétől 
van függővé téve A szószékről és az oltár 
lépcsőjéről azonban nem beszélhetnek a 
női prédikátorok és csak női hallgatóságnak 
szónokolhatnak.

Polgári iskolát
végzett, rendkívül jó magaviseletü, 
szorgalmas és ügyes fiú egy évre

lakatosinasnak
ajánlkozik német nyelvű helyre. Aján
latok küldhetők erre a címre: Hor
váth István Katafa, utolsó posta Ná- 

dasd, Vasvármegye.

Tanítónőt keresek,
evangélikus vallásut, négy leánykám 
mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p. Kemenes- 
magasi. (Vas m.) 3_ x

A kemenesmagasi-i ev. elemi nép
iskolához szeptember 15-ére helyettes 
tanítónő kerestetik. Kötelessége az 
I.— III. osztály tanítása. Fizetése: 

| egy szobás lakás és évi 800 korona. 
Megkeresések az ev. lelkészi hivatal
hoz küldendők.

A kemenesmagasi-i kisdedqvónői 
állásra hirdetett pályázat határideje 
augusztus 30.

Pályázati hirdetés.
A hegyháthodászi ev. leánygyüle

kezet megüresedett kántor-tanítói ál
lására pályázatot hirdet. Lakása : két 
szoba, konyha, mellékhelyiségek, gaz
dasági épületek. Javadalma: gyüle
kezettől 336 kor., 17 mérő búza, 17 
mérő rozs, két hold föld, egy hold 
telek, gyümölcsöskert, konyhakert, 2 
öl keményfa, iskola fűtésre 3 öl, ál
lamsegélyből megfelelő kiegészítés. 
Kötelessége: osztatlan iskolában, is
métlő iskolában, tanítói, kántori teen
dők ellátása, számadások, jegyzőköny
vek vezetése, vasárnap, ünnepnap 
délután imádkozással istentisztelet 
tartás. Pályázati határidő: augusztus 
31. Okmányokkal felszerelt kérvények 
küldendők: Kapi Béla ev. lelkész, 
iskolaszéki elnök címére, Körmend, 
Vas megye.

Pályázati hirdetés.
Az örimagyarósdi (Vasm.) evang. 

gyülekezetbe a bekövetkezendő tan
évre kisegítő- (segéd) tanitó, vagy 
tanítónő kerestetik. Fizetése szép la
káson kívül havonként 100 korona. 
Kellően felszerelt kérvények szeptem
ber 10-ig Rónay Gyula lelkész címére 
(Órimagyarósd, u. p Viszák) kül
dendők.

Hirdetés.
Igen előkelő kereskedő-család, jó 

házból származó teljes árva 12—14 
éves szép, erőteljes, egészséges evang. 
leánykát magához venne. Nem cseléd
nek — házi leánynak tekintené, 
sőt később adoptálás is valószínű. 
Ajánlatok szerkesztőséghez. 5—5

A nagybarátfalui (Győr vármegye) 
evang. gyülekezet helyettes tanítót, 
keres. Fizetése: havi nyolcvan korona 
és bútorozott lakás fűtéssel. Ajánl- 
kozások szeptember 15-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. i—2

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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TA R TA LO M : Imrék Sámuel: Ének. (Vers.) — A hit ereje. — Román orvtámadás. — Tábori posta. — Harminckét hadüzenet. 
— A román hadsereg. — Lábaink szövétneke. — Kapi Béla: A kötelesség útja. — (Elbeszélés.) — A világháború eseményei. — 

mm** ..*>«•». . . . . . .  —  . , Ország-Világ..

É n e k .
— Búcsú a hadbavonuló harangtól. — 

Irta: Imrék Sámuel.
Dallam: Isten felséges 

adománya . ..

A drága haza szózatára 
Útra készen állasz immár,
Elmégjj most te is oltalmára,
Oda, ahol a halál jár,
Hol sújt a vész nagy haragja, 
Templomunknak kis harangja.

Imára szólott eddig hangod,
Bút temetve, reményt keltve,
És szelíd szavad írként hatott 
Mindenkoron szíveinkre.
Elmégy mostan, itt hagysz minket, 
Veled viszed reményinket.

Nem halljuk többet szép zengésed, 
Imára már nem hí szavad,
Ámde mint ágyú szól dörgésed, 
Míg a magyar nem lesz szabad, 
Háborútól ment a világ,
S nem nyílik a béke-virág!

Menj, kis harangunk, hí a Haza, 
A harcban is béke veled!
Lesz a magyarnak még tavasza,

Feledjük majd a sebeket!
Menj, dörögjön ott érctorkod! 
Sújtsd az ellent, mely ránk rontott!

S a béke, amit itt hirdettél, 
Közelebb jön majd csak hozzánk, 
Elmúlik végre a zordon tél 
S szép kikelet mosolyog ránk . . . 
— Menj, kis harang, Isten veled! 
Láss majd újra magyar eget!

Baja, 1916. augusztus 5.

A fiit ereje.
35. zsoltár 17-28.

Két esztendőt meghaladó, kimond
hatatlan szenvedések és lemondások 
után nem érthető-e az a felkiált, 
mit a zsoltárköltő énekéből meritünk : 
»Óh Uram, meddig nézed?.. . « Em- 
beries lelkünk, keresztyén szivünk 
egyformán áhitja a békét. És mégis, 
a helyett, hogy a világháború orkán
jából kimenekednénk, inkább még 
zavarosabbra bonyolódik a nemzetek 
egymásközti viszonya. A régiek mellé 
uj ellenség áll s megsemmisítésünkre 
tör.

Az uj megpróbáltatás súlya alatt

meggörnyedve, Istenhez emeljük tekin
tetünket. De nem elégszünk meg a 
segítségért kiáltással, nem elég
szünk meg azzal, hogy az Úr segít
ségéért könyörgünk. Ezt is teszszük. 
Isten oltalmába ajánljuk hazánkat, 
nemzetünket, a rémület éjszaká
jából menekvő, hajléktalanokká vált 
testvéreinket. De azután követjük a 
zsoltárköltő intését s azt mondjuk: 
»Serkenj fel, ébredj ítéletemre, oh 
Uram, Istenem, az én ügyemért! ítélj 
meg engem a te igazságod szerint, 
óh Uram, Istenem!« A nehéz idő 
különben is mindig ítéletet rejt ma
gában. A mostani változás például 
bírálatot mond előkészületeinkről, 
előrelátásunkról. Isten azonban nem 
külső,-hanem a belső életünkről mond 
ítéletet. A belső életnek is megvan
nak ellenségei: a hitetlenség, avagy 
a félhitüség. A hitetlenség nem ismer 
maga felett Istent. Nem látja meg 
keze nyomát a világ folyásában. Nem 
ismeri fel akaratát az idő változásai
ban. A félhitüség látja ugyan az Is
tent, de nem adja néki egész szivét 
oda. Csak fél szivével hisz, a másik
kal a kedvező változásokban, a sze
rencsés alakulásokban bizik. Amig az
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események alakulása kedvére van, 
addig hisz. A győzelem, a diadal ide
jében hisz. De mikor vihar váltja fel 
a verőfényt s megpróbáltatás a sze
rencsét, akkor meginog bennük a hit 
s kételkednek Isten valóságában, az 
ö atyai kegyelmében.

Engedjük, hogy a mostani, mindig 
súlyosabbá váló idő közel férkőzzék 
lelkűnkhöz. Engedjük, hogy Isten íté
letet mondjon felettünk s lemérje hi
tünket, annak tartalmát és erejét. 
Keressük és építsük az igazi hitet. 
Bizodalom, odaadás, alázatosság és 
bizonyosság legyenek alkotórészei. 
Ne zárjuk el magunkba, hanem vigyük 
bele az élet szomorúságaiba. Sok 
alkalmunk van erre különösen most, 
mikor a háború megpróbáltatásai sok
kal közvetlenebbül és sokkal közelebb
ről lépnek elénk. Tegyük hitünket élő 
hitté, mely a szeretetlen munkálkodik. 
Ha igy az Írás. világánál mi magunk 
is megvizsgáljuk önmagunkat, akkor 
ez a vizsgálat föléje emel a legszo- 
morubb eseményeknek s a minden 
bizonytalanság földjén megmutatja az 
egyetlen bizonyosságot: az élő, erős 
Istent. Ez az egyetlen bizonyosság. 
Ez a hit békességet ad lelkűnkbe, 
nyugalmat, erővárást szivünkbe. Azért 
a zsoltárköltővel az mondjuk: »Nagy 
az Ur, a ki kívánja az ő szolgájának 
békességét. Az én nyelvem pedig hir
detni fogja a te igazságodat, a te 
dicsőségedet minden napon « Még a 
legrettenetesebb megpróbáltatás nap
jainkban is ezt keressük : az Úr igaz
ságát és dicsőségét!

Románia orvtámadása.
Alakoskodó román szomszédunk 

két esztendőn át hitegetett bennün
ket. Szerződéses viszonyban állott 
velünk s ezt a szerződést nem is 
mondta fel. Sőt inkább, úgy Bratianu 
miniszterelnök, mint maga a király 
sokszor és sokféleképpen biztosítottak 
arról, hogy Románia megőrzi sem
legességét. A végén azután mi tör
tént? A délelőttre tervezett döntő 
koronatanácsot áttették délutánra s 
ezen elhatározták a hadüzenetet. Este 
háromnegyed 9-kor megjelent a ro
mán követ Bécsben a külügyminisz
tériumban s átadta a hivatalos had
üzeneti iratot, mely szerint este 9 
órától kezdve hadi állapotban levő
nek tekinti magát. Tehát ez is román 
alattomossággal történt. Nemcsak a 
folytonos hitegetés és ámítás mutatja 
a románok jellemét, hanem az a ra
vasz számítás is, hogy mivel este 9

óra előtt adják át a hadüzenetet, nem 
lehet azt idejekorán a hadseregnek 
s a parancsnokságoknak tudomására 
adni, igy tehát a románok előnyben 
lesznek. így is volt.

Az első órák eseményeiről a kö
vetkező képeket állítjuk össze:

»Vasárnap este fél nyolc után a 
predeáli állomáson egyszerre eloltot
ták a lámpákat A román alkalma
zottak eltűntek, és olyan volt az ál
lomás képe, mintha valami nagy 
ünnep lett volna. Ez a határszéli ál
lomás tudvalevőleg közös a romá
nokkal. Az épületben külön-külön 

«helyiségben van elhelyezve a közös 
vámvizsgáló hivatal, a mi határren
dőrségünk helyisége, a magyar posta 
és külön szobákban a román hiva
talok.

Néhány perccel nyolc óra előtt 
egy román katona egyik népfelkelőn
ket, aki a magyar vizsgálóterem előtt 
fegyvertelenül teljesített szolgálatot, 
karjánál fogva megragadta és egy 
másik román katona közvetlen kö
zelről lelőtte. E pillanatban kigyul
ladt egy predeáli ház, ami, mint ké
sőbb kiderült, jeladás volt a meg- 
rohanás megkezdésére.

Az első lövésre, amelynek egy 
népfelkelőnk áldozatul esett, a román 
katonák lövöldözni kezdtek. Az állo
máson szolgálatot teljesítő népfölke- 
lők közül az első percekben többen 
holtan terültek el, néhányan azonban 
az orvtámadás elől, amely fegyver
telenül találta őket, beugrottak a ha
tárrendőrség szobájába, magukra 
zárták az ajtót és eloltották a lám
pát. A román katonák döngetni kezd
ték az ajtót, s ezalatt a népfölkefők 
egy Péter nevű határrendőrrel kiug
rottak a szobának az épület másik 
oldalára nyiló ablakán és szerencsé
sen magyar területre értek, ahol már 
rajvonalba fejlődve állottak a román 
katonák. Péter határrendőr a fák 
között megragadta az egyiket és fegy
verestül bevitte Brassóba.

Egy személyvonatunk a predeáli 
állomáshoz közeledett, hogy a mene
külőket Brassóba szállítsa. A vonatot 
sortüzzel fogadták, mire a mozdony- 
vezető teljes gőzzel visszafelé indí
totta a mozdonyt. Az állomási alkal
mazottak közül többen utolérték a 
személyvonatot s még idejekorán fel
kapaszkodtak. Ekkor már körülfogták 
a románok a csendőrlaktanyát is, de 
a csendőrök egy része is szerencsé
sen megmenekült. A járásőrmester 
sérült lábbal érkezett Brassóba.

A közönséges rablótámadásnak, a 
mely megelőzte a hadüzenet átnyuj-

tását is, sajnos, ilyenformán több ál
dozata van. Ismeretlen a sorsa an
nak á két postáskisasszonynak is, a 
kik a predeáli magyar postahivatal
nál teljesítettek szolgálatot. Mikor 
meghallották az első puskalövéseket, 
felhívták telefonon a brassói postát, 
jelentkezett is a brassói telefonköz
pont, néhány szót még váltott velük, 
de mikor kapcsolni akarta az igaz
gatósághoz, egyszerre megszakadt a 
telefonösszeköttetés: a románok el
vágták a vezetéket. A megrémült lá
nyok akkor a távirógéphez folyamod
tak és szószerint ezt a sürgönyt ko
pogták le :

— Románok lövöldöznek, mit csi
náljunk ? . . .  Jaj, már itt is vannak. . .

Itt végeszakadt a sürgönyszalag
nak. Az orvtámadók már benn vol
tak a tömösi szorosban.«

Brassóban vasárnap este még tel
jes nyugalommal hajtotta álomra fe
jét mindenki: sejtése, hire sem volt 
a közeledő eseményeknek. Éjféltájban 
megelevenedett az alvó város. Kato
nák járták be a várost és fölébresz
tették a lakosságot. Hírül adták, hogy 
Románia hadat üzent és fölszólítot
ták, hogy meneküljenek.

Természetes, hogy a városban 
óriási izgalom támadt. Csakugyan 
megkezdődött a menekülés. Az em
berek felöltöztek, egybecsomagolták 
holmijukat és részint a vasúthoz 
siettek, részint kocsikon elindultak az 
országúton az ország belseje felé.

A Brassóhoz vezető szorosban vi
téz magyar katonák harcoltak a ret- 
tenes túlerővel, de mindaddig nem 
tágítottak helyükről, mig a lakosság 
nagy része el nem menekülhetett. 
Az utolsó vonatok már golyózápor
ban robogtak tovább A bankok és 
nagy pénzintézetek nagy pénzkészle
teiket és könyveiket s a különböző 
hivatalok is könyveiket és irattárai
kat megmentették. De ezer és ezer 
ember csak a testén való ruháját s 
az életét mentette meg.

Hasonlókép történt Petrozsény ki
ürítése. A nagy szénbánya-telep köz
vetlenül a határon van, ahonnan a 
szurdoki szoros vezet át Romániába,

Vasárnap éjjel féltizenegy órakoi 
megszólalt a kőszénbánya riadókürtje, 
mire az előre megparancsolt utasitái 
szerint az összes bányászok megje
lentek a telepen s közölték velük 
hogy azonnal vaggonokra rakjál 
őket. Egyúttal a lakossággal közöl 
ték, hogy csomagoljanak, mert a: 
állomáson a vonatok egymásután in 
dúlnak és mindenkit ingyen szállita 
nak.
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Az éjszaka lázas munkáját egy
szerre robbanások zaja zavarta meg, 
de csak percekre. Csakhamar meg
jött ugyanis az értesítés, hogy a rob
bantásokat a mi csapataink végezték, 
amelyek utasítást kaptak, hogy a szur- 
doki szorosban levő műtárgyakat 
robbantsák föl. Reggeli hat óráig 
folyt a nagy csomagoló munka, a 
mikor alig négy-öt kileméternyire 
Petrozsénytól előőrseink csatározásba 
bocsátkoztak az ellenséggel. Eleinte 
csak néhány puskalövés volt, de 
csakhamar sürü puskaropogás hal
latszott Livazén és Rimpumololui 
felől.

Ekkor már teljes volt az élet a 
petrozsényi pályaudvaron, ahol kö
rülbelül óránkint indítottak 50—60 
kocsiból álló tehervonatot a mene
külők ezreivel.

Kézdivásárhely kiürítéséről egy 
odavaló hivatalnok a következőket 
mondja: A határszélen vasárnap még 
senki nem tudott a hadüzenetről. A 
városban román vámtisztviselők dél
után még a nagyszálló éttermében 
barátságosan együtt ültek a magya
rokkal és föltűnő nagy számban 
jöttek be a városba. Este tiz óra 
tájban csoportosan kivonultak a vá
rosháza előtti térre, revolverekkel 
lövöldöztek a városházára, honnan 
az ott tartózkodó csendőrök és határ- 
rendőrök, számszerint tizennyolcán 
kirohantak s megkezdték a küzdelmet 
az orvtámadókkal, akik közül hatan 
elestek, többen megsebesültek, néhá
nyat pedig elfogtunk. Ezek voltak az 
első román foglyaink. A többi román 
elmenekült. Embereink közül hárman 
megsebesültek.

A városban pillanatnyi zűrzavar 
támadt, mert a hirtelen megrohanást 
nem tudták mire vélni. Éjfél után azu
tán a polgármesterhez, a rendőrség
hez, a vasúti állomásra távirat érke
zett, mely a hadüzenetet közölte; 
egyben az erdélyi kormánybiztos 
elrendelte a város sürgős kiürítését, 
amely hétfőn hajnalban kezdődött 
meg. Elsősorban a hatóságok irattá
rát szállították el, azután folytatólag 
a lakosságot, amehből mintegy hat
van százalék eltávozott. A környékbeli 
falvakból szekereken besereglettek a 
magyarok, akik elmondták, hogy csa

pataink már vasárnap éjjel harcba 
keveredtek a románokkal és messze 
visszaverték őket. Hétfőn délután 
még mindig érkeztek magyarok a 
környékről, akik elmondták, hogy 
csapataink a felsőbb parancsnokságtól 
rendeletet kaptak a tervszerű vissza
vonulásra, melyet hátvédőink harc 
közepette fedeztek, miközben az elő
renyomuló románoknak nagy veszte
séget okoztak és sok foglyot szállí
tottak be Rézdivásárhelyre. A mieink 
által kiürített és üresen hagyott fal
vakba a románok óvatosan, nagy 
körültekintéssel és elővigyázattal be
vonultak. Éjjel kimerültén, gyalog,' 
megtépve érkezett még néhány visz- 
szamaradt magyar öregember és 
asszony a falvakból a városba és 
rémülten elmondták, hogy a románok 
orvtámadásaikat azzal tetőzik be, 
hogy az otthonragadt magyarokat 
mindenütt fölkoncolják. A Rézdivá- 
sárhelyről bujdosva elmenekült köz
ségi biró jegyzőkönyvbe mondta a 
kézdi vásárhelyi polgármesternek, hogy 
a román katonák minden házba be
hatoltak és az ott lakó románajkuakat 
fölszólították, öljék meg a magyaro
kat. Román parasztjaink azonban a 
fölszólitást nem követték, hanem 
pincékbe, istállókba s a szőlőhegyekbe 
elbújtak, mire a román csapatok 
parancsnoka három órai szabad rab
lást engedelmezett, amely alatt kato
nái nem kímélték az ottani románok 
lakóházait sem. Az egyik román 
parasztasszony szintén bemenekült a 
rablógarázdálkodás elől Rézdivásár- 
helyre; az egyik őrszem észrevette 
s utána lőtt, de az asszonynak, akit 
a golyó karján ért, sikerült a sürü 
bozót segítségével megmenekülnie.

A román parancsnok a bevonulás 
után az összes középületekről leve
tette a magyar cimert, a városházán 
kitüzette a román lobogót és dobszó
val kihirdették, hogy a város román 
terület, lakói pedig romániai állam
polgárokká váltak Rihirdette továbbá, 
hogy aki parancsainak föltétlenül 
engedelmeskedik, annak semmi bán- 
tódása nem esik. Magyarul beszélni 
nem szabad, az érintkezés nyelve a 
román és francia. Aki nem akar a 
városban maradni, az szabadon el
távozhat. Több román ember el is

indult a városból. A város határáig 
zavartalanul eljutottak, ott azonban 
a fölállított őrök puskatussal verték 
őket, majd utánuk lőttek. Az egyik 
közülük halva összerogyott.

Azóta több erdélyi várost kiüritte- 
tett hadvezetőségünk. Ezer és ezer 
menekülő árasztota el a fővárost, 
különböző városainkat és községein
ket. Erdély szép földjét pedig az 
ellenség dúlja. De erős a reménysé
günk, hogy vitéz seregeink kiűzik a 
betolakodókat és sokat szenvedett er
délyi testvéreink újra visszatérhetnek 
családi tűzhelyükhöz.

T á b o r i  powta.
Édes fiam,

utolsó soraim elküldése óta sok
sok nehéz esemény történt Románia 
megizente a háborút s még be sem 
várta a kitűzött időt, orvul rárontott 
gyanútlanul pihenni térő erdélyi test
véreinkre. Azóta vadul hömpölyög az 
ellenség árja s szomorú, levert, ki
fosztott menetben vonul a menekülők 
megtépett menete biztosabb vidék felé. 
Bugyrot visz a válluk, apró cók-mó- 
kot a kezük. Ez a kendőbe kötött 
valamicske, meg a puszta életük a 
megmentett mindenük. Mögöttük tűz 
veri az otthonukat, ellenség keze 
dúlja vagyonukat. Ha visszatérhetnek 
egykoron, üszkös falak, szétdölt kő
halmok mutatják régi életük, régi 
boldogságuk helyét.

Tagadni se tudnám, de miért is 
tagadnám, hogy szivünk telve van 
nehéz, keserű kérdésekkel. Miért tör
tént mind ez igy ? Miért hiányzott a 
hegyek tarajáról vitéz magyar sere
günk ? Miért hiányoztak az ágyuk ? 
Miért lehetett ellenség prédájává a 
sok szép város és miért lett bujdp- 
sóvá derék, becsületes népünk? És 
miért kell ezt az újabb megpróbál
tatást elszenvednünk? Miért zúdítja 
ránk Isten ezt az uj erőpróbát? Mi
ért ? Miért ?. . .

A válasz nélkül maradó kérdések 
mindig tüzként égetik a lelket. Pedig 
a sok egymás mellé állított kérdés 
közül sokra nem tudunk feleletet adni, 
legalább most nem, és pedig nem, az 
emberekre vonatkozó kérdésekre. De

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 hamis!- 
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.) 94

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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majd eljön az idő, melyben világos
ság gyullad ezekben a sötét dolgok
ban is, melyek megkapják az emberi 
elhatározásokra és emberi mulasz
tásokra vonatkozó válaszokat. Majd 
akkor lehet és kell is Ítéletet mon
dani. Addig tűrni, hallgatni és dol
gozni kell.

De a világ kincséért se csatold 
ezekhez a kérdésekhez az Istenre vo
natkozó kérdéseket. Akármi történjék 
velünk, sziklaszilárd, megdönthetetlen 
bizonyossággal éljen telkedben az a 
meggyőződés, hogy mindenből jó 
származik az Isten bölcs és jó akarata 
szerint. A megaláztatás a dölyfösség 
ellen véd, a gyengeség megismerése 
az Isten segítségének szükségére éb
reszt, a földi kincsek pusztulása örök
kévaló lelki kincsek gyűjtésére int. 
A háború földi dolgokról határoz, 
ország határokról, területről, vagyon
ról, életről, az Isten pedig a lelket 
keresi s az örökkévalóságot munkálja. 
Ez mind bizonyos. Erről nem vitat
kozunk, ebben nem kételkedünk, ha
nem hiszünk. Annál erősebben hi
szünk, minél többet csalódunk. És 
minél nagyob az emberi dolgokban 
való csalódásunk, annál jobban bizunk 
az örökkévaló Istenben. Az égető 
kérdések is egymás után elcsönde- 
sednek, ha imádkozunk s választ váró 
gyötrelmünket gyermek-hittel visszük 
az Úr szine elé.

Isten áldjon, édes fiam. A Minden
ható védje és őrizze hazánkat, nem
zetünket ! Hajléktalanná vált testvére
inknek is ő adjon oltalmat és erőt.

Szeretettel ölel
édesapád.

A román hadsereg.
Románia védőképességének, vagyis 

hatalmi tényezőinek élő ereje a kö
vetkező: területén, mely 139.715 
négyzetkilométer, legföljebb hét millió 
háromszázezer ember lakik.

A hadkötelezettség általános és 25 
évre terjed, még pedig a 21. évtől 
a 48. évig. A tényleges szolgálati idő 
a gyalogságnál kettő, a többi fegy
vernemnél három, a haditengerészet
nél pedig négy év. Az ujoncjutalék 
1913/14-ben 52.700 ember volt, aki
ket 70—80.000 védköteles egyénből 
állítottak a zászlók alá. Ez a szám 
azonban az előző években kisebb 
volt. A békelétszám a hadiállomány
nak egy negyede, vagyis kereken 
80.000 ember volt legutóbb.

A hadrakelt sereg fegyvernemeinek i 
ereje a következő: gyalogság, kivé- I

vén a megszállásokra szánt erőket 
és a népfölkelést, 220 zászlóalj és 14 
határőrszázad, — lovasság 83 szá
zad, — tüzérség: 124 tábori üteg és 
19 vártüzérszázad, műszaki csapatok: 
30 század. Mindezekhez természete
sen hozzájárulnak a segédfegyver
nemek, amelyek a modern háború 
kívánta számban megvannak. A hadi
állomány 250.000 lőfegyver, 18.000 
lovas, 1000 ágyú (régi és uj) és 400 
gépfegyver. Valószínű, hogy az ágyuk 
és a gépfegyverek száma növekedett 
a világháború kitörése óta annál is 
inkább, mivel nagy szerepet játszot
tak a modem háborúban a tüzérség 
és a gépfegyverekkel felszerelt csa
patok. A hadsereg azonban igen nagy 
tartalékkal rendelkezik, vagyis hábo
rúban sok uj csapattest alakítható, 
föltéve, hogy rendelkezésre állnak a 
hadianyagok, a ruházat, a fölszere
lés stb. Kétségtelen, hogy Románia 
is szorgalmasan gyűjtötte a világhá
ború tapasztalatait és igy megtette 
előkészületeit ahhoz, hogy ha kell, 
fegyver alá állítsa lakosságának 10 
százalékát. Ez azonban a hadkötele
zettség kiterjesztése és a védőképes
ség leszállítása mellett lehetséges csak. 
Az ebből származó nagy tömegekből 
azonban 2—3 százalékot le kell von
nunk az arcvonal mögötti szolgálatra 
jutó emberek miatt.

A csapatok felszerelése általában 
megfelel a kor kívánalmainak és igen 
jó, mivel állandóan nagy gondot for
dítottak a fegyvernemek felszerelésére. 
A felfegyverzés kitűnő, a csapatok 
képzésére nagy gondot fordítottak, a 
tiszti hiányt pedig célirányos ‘intéz
kedésekkel megszüntették.

Mivel az emberanyag igénytelen és 
kitartó és mivel békében nem annyira 
a nagy tömegeknek esetleg kevésbé 
gondos kiképzésére vetették a fősulyt, 
hanem arra, hogy bár csekély számú, 
de jó hadsereg állíttassák a háborúba, 
mivel a tisztikar szakképzett és igen 
jó szellemű, bár kissé piperkőc, a 
fegyelem pedig megüti a mértéket, 
a román hadsereg a nagy katonai 
hatalmak kombinációiban fontos té
nyezővé vált az utolsó évtizedekben. 
Némileg megingatta a beléje vetett 
bizalmat a balkán háborúban való 
kudarca, amikor Bulgáriába vonul
ván, csata nélkül is alapjában mintha 
megingott volna.

A hadtestek száma ez idő szerint 
öt. Hogy a tartalékos legénységből 
minő hadba indítható tartalékcsapa
tok, sőt esetleg seregtestek is alakit- 

I hatók, ma biztosan meg nem álla- 
I pitható.

Harminckét hadüzenet.
1914 junius 28-án történt a sze- 

rajevói gaz merénylet. Azóta egész 
Európa vérben áll s a nemzetek 
rettenetes tusát vivnak egymással. 
Egyszerre az elején, a sűrűn egymás
után jövő hadüzenetek hírére, azt a 
tréfás megjegyzést tették a lapok, 
hogy a németek ilyen felirásu táblát 
függesztettek ki a külügyminisztérium 
kapujára: »Hadüzenetet elfogadunk 
délelőtt 10 —12-ig. Pedig azóta is 
mennyi hadüzenet történt! íme, itt 
van egy kis rövid áttekintés:

1. Magyarország és Ausztria — Szerbia 
ellen 1914 julius 20.

2. Németország — Oroszország ellen 1914
augusztus 1. ,

3. Németország — Franciaország ellen 
1914 augusztus 3.

4. Belgium — Németország ellen 1914 
augusztus 3.

5. Anglia — Németország ellen 1914 
augusztus 4.

6. Magyarország és Ausztria — Oroszor
szág ellen 1914 augusztus 6.

7. Szerbia — Németország ellen 1914 
augusztus 6

8. Montenegró — Magyarország és Ausz
tria ellen 1914 augusztus 7.

9. Montenegró — Németország ellen 1914 
augusztus 9.

10. Franciaország — Magyarország és
• Ausztria ellen 1914 augusztus 10.

11. Anglia — Magyarország és Ausztria 
ellen 1914 augusztus 12.

12 Japán — Németország ellen 1914 au
gusztus 23.

13. Magyarország és Ausztria — Japán 
ellen 1914 augusztus 24.

14. Magyarország és Ausztria — Belgium 
ellen 1914 augusztus 28.

15. Oroszország — Törökország ellen 1914 
november 3.

16. Montenegró — Törökország ellen 1914 
november 3.

17. Japán — Törökország ellen 1914 no
vember 3.

18. Anglia — Törökország ellen 1914 no
vember 5.

19. Franciaország — Törökország ellen 
1914 november 5.

20. Belgium — Törökország ellen 1914 
november 7.

21. Olaszország — Magyarország és Ausz
tria ellen 1915 május 23.

22. Olaszország — Törökország ellen 1915 
augusztus 20.

23. Bulgária — Szerbia ellen 1915 okt. 14.
24. Anglia — Bulgária ellen 1915 okt. 15.
25. Franciaország — Bulgária ellen 1915 

október 16.
26. Olaszország — Bulgária ellen 1915 

október 18.
27. Oroszország — Bulgária ellen 1915 

október 22.
28. Németország — Portugália ellen 1916 

március 9.
29. Olaszország — Németország ellen 1916 

augusz'us 27.
30. Románia — Magyarország és Ausztria 

ellen 1916 augusztus 28.
31. Bulgária — Románia ellen 1916 szep

tember 1.
j 32. Törökország — Románia ellen 1916 

szeptember 1.
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A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Kilencedik fejezet.
A tanító naplójából.

F o ly t .  2 4 . Május 15.
Egy óra óta hallgatagon ülök 

naplóm előtt s némán, tétlenül 
belemélyesztem tekintetemet a pis
logó lámpavilágba. Amint sercegve 
ég a vékony lámpabél, gondolat
szikrák villannak fel lelkem mélyén. 
Pillanatra azt hiszem, talán igazán 
van ebben a felvillanó gondolatban 
életerő, igazság, van feladatuk, 
hivatásuk, érdemes őket megállí
tani, megfogni, azután lassú, eró- 
feszitő munkával kiépíteni, .de hiá
ba, a következő pillanatban szét
pattannak, mint a mozdony fekete 
kéményén szerteszóródó szikracsil
lagok. Most meg ' éppen nem a 
lelkemen, hanem a szivemen keresz
tül látom a világot. Belenézek á 
lámpafénybe, kitekintek a felhős 
éjszakába, ráhajolok a fekete be
tűkkel telenyomtatott könyvre s 
mindenütt ugyanaz a leányarc 
mosolyog felém. A hidegen gon
dolkodó eszem óv, az anyám áldott, 
meleg tekintete visszatart, de ha 
beletekintek abba- a csillogó szem
párba, elfelejtek mindent és csak 
a saját boldogságom ragyogását 
látom. Nem napok és hetek, hanem 
hónapok dolga. Minden találkozá
sunknál maradt lelkemben valami 
édes és keserű. Ha hallgattam is, 
ha önmagam és naplóm elől elrej
tettem is gondolataimat, mégis ezen, 
mindegyre ezen a kérdésen töpren
gett szivem. Oh mint szerettem 
volna egy lélek mélyére belátni s 
leolvasni annak fehérségéről a 
boldogságomat, vagy szenvedése
met tartalmazó határozatot. Szeret
ném, ha ebbe a szép leányba vetett 
hitem olyan lenne, mint a lehellet 
vékonyságú pókháló-fonál, mely 
sejtelem könnyű bár, mégis bizto
san hordoz egy életet s biztosan 
vezet mélységekből magasságokba, 
magasságokból mélységekbe. De 
vájjon nem kell-e önmagámon 
megtanulnom, hogy az egymagára 
maradó szerelem gyötrelem, csak 
a viszonzott szerelem boldogság? 
Vájjon számíthat ok-e arra, hogy 
becsületes, fiatal szivem tiszta, ne
mes érzése viszonzásra talál?

Még két héttel ezelőtt utolsó 
lélegzetvételnyi erőmmel is azt 
kiáltottam volna: nem ! nem ! Most 
pedig olyan mosolygós a lelkem,

mint a tavaszi napsütéses mező, 
mikor a harmatcseppben ragyogóra 
tisztul a virágok szingazdag szirma. 
Lefoszlott rólam még a szenny ár
nyéka is, könnyűnek, boldognak 
érzem lelkemet, mert remélek. 
Hiszem, hogy Lonci is szeret, vagy 
legalább megvan szivében irántam 
az, amiből a szerelem fejlődik.

De jaj, ha elfog a kétség s ele
meire szedegetem a szavakat, moz
dulatokat, a tekintet mélységét, a 
szemek beszédét, akkor igazán úgy 
érzem : semmi, semmise bizonyítja 
érzelmem viszonzását. Azután me
gint elcsöndesedik lelkem s elfogja 
a bizonyosság, hogy sokat nem 
magyarázhatunk meg, nem bizo
nyíthatjuk, hogy ez-igy és igy van, 
de ha szivünk megérzi, akkor az 
mégis nagy, szent igazság.

Először csak azt vettem észre, 
hogy bosszankodik, ha nem me
gyek el. Azután Annuskával hec- 
celődött (micsoda gondolat, én és 
Annuska!). Később mikor többet 
jártam jegyzőékhez, valósággal fél- 
tékenykedett. Csodálatos összeté
telű délutánjai voltak ilyenkor: 
egy kissé neheztelt, de meg a ked
vemben is akart járni. Lassanként 
azt is észrevettem, hogy nemcsak 
külsőleg akar tetszeni, nem elég
szik meg azzal, hogy azt a ruhát 
veszi magára, amiről valamikor 
azt mondtam, hogy szép, hanem a 
magaviseletét, a benső lelki életét 
is igyekszik hozzám alkalmazni. 
Szorgalmas, házias, engedékeny, a 
szüleihez gyengéd, az .édesanyám
hoz meg éppen olyan ragaszkodó, 
hogy az édes lánya se lehetne jobb.

Tegnap kinn sétálgattunk a kert
ben. Az egyenesre vágott, pázsit 
szegélyű ut nekivezet a magasba 
szökkenő hegynek. Olyan, mintha 
a zúgó, erdős hegyoldal útját állná 
az embernek. Pedig mielőtt oda
érkezik az ember, sokkal elébb 
belebotlik a kőkerítésbe, melyen 
csak egy kicsiny, lezárt vaskapu 
zárja el a szabadba vezető utat. 
Háromszor körül sétáltuk a kertet 
s beszéltünk mindenféléről. Azután 
leültünk a kert közepén a körbe. 
Szelencebokrok közt húzódik meg 
a kis fehér pad, odaültünk s en
gedtük, hogy a lehajló virágos ág 
megsimogassa arcunkat. Édes illat 
szállta be a levegőt s mig ajkamon 
folyton kevesebbre fogyott a szó, 
csendes boldogság szállt lelkemre. 
Egyszerre arca elsápad, összeráz
kódik. Közvetlenül mellette, a pá
don, valami utálatos, hosszú féreg

forma állat mászik, szőrös hátán 
felfelé csapódó, görbe szarvakkal. 
Nem szól, csak didergősen mutatja 
az állatot. Lesodortam és eltapos
tam. Ő meg ott ült egész mellettem, 
szinte éreztem 'a  teste didergését.

— Jal, de megijedt! Pedig csak 
egy féreg volt.

— Mástól nem is félek, csak 
ettől. Azaz ettől sem félek, hanem 
utálom.

—- Na lássa, — mondtam, s érez
tem, hogyan száll a vér az arcomba,
— mégis elfelejti megköszönni hős 
lovagjának, hogy megmentette az 
emberevő sárkánytól.

— Igaza van, — felelt nevetve,
— köszönöm.

Mosolyogva a szemembe nézett 
s még egyszer megismételte: kö
szönöm. Kiálltam a tekintetét s a 
kezem lassan hozzáért a kezéhez. 
Tovább beszélgettünk, de nem ült 
vissza a régi helyére, inkább kö
zelebb húzódott hozzám.

— Nézze csak, — mondtam egé
szen halkan, — csak egy virágos 
szelence-ág van a fejünk között.

Igaz is, sötét lila, dupla szelence 
hajlott közénk, hol egyikünk, hol 
másikunk arcát simogatta, de azért 
nem bántuk.

Elpirult s megránditotta a vállát.
— Hátha virágot kérnék, adna-e?., 

kérdeztem s a torkomban éreztem 
szivem lüktetését.

Nem felelt, csak ült mozdulatla
nul. Azután lassan felemelte karját, 
de úgy, hogy feje mozdulatlan 
maradt, s kezével óvatosan letörte 
a közénk hajló szelence-ágat. Meg
érintettem a kezét s a fejünket 
láthatatlan, csodálatos hatalom ösz- 
szesimitotta. Éreztem a haja bár
sonyát s láttam, hogyan csukódik 
le sötét szempillája. Égy pillanatra. 
És nem szóltunk semmitsem. Ez 
volt tegnapelőtt.

Tegnap a szobában beszélgettünk, 
mert esett az eső. Alkonyaikor 
elállt a csepergélés és én egy kis 
kerti sétát indítványoztam. Húzó
dozott. Szemébe néztem.

— Menjünk!... Nagyon kérem !...
Kis idő múlva hozzá te ttem :
— Talán megint attól a kis ször

nyetegtől fé l?. . .
Mosolyogva rázta a fejét.
— Attól a letört ágtól félek. . .
Ugyanarra padra ültünk. És me

gint összehajolt a fejünk s egymás 
kezét fogtuk. Két pillanatra.

Most pedig éjfél elmúlt. Azon 
gondolkodom, miért is Írtam le 
mindezt ? Talán egy hét múlva
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ezeket a lapokat is kitépem, tüzbe 
vetem s könnyező szemekkel nézem 
pusztulásukat. Vagy talán a pilla
natok boldogságát mindennap újra 
átélem s ebből meritek erőt és 
bátorítást.

Május 28.
A jegyző bácsiról egészen elfe

lejtkeztem. Két nap egymásután 
keresett, sohase voltam itthon. 
Mindennap hozzá indultam és 
mindennap máshova mentem. Ma 
azután szemrehányó tekintettel adott 
ide az édesanyám egy cédulát, a 
jegyző bácsi ir ta : „Készen van 
Nyirkutas fotográfiája.“

Erről hát el is felejtkeztem !.. . 
Mivel pedig úgysem csinálhatom 
olyan feltűnően a dolgot, holnap 
mégis átszaladok jegyzőékhez. Eset
leg Lonciékhoz megyek délután, 
hozzájuk meg vacsora után. Vagy 
talán holnapután. F o ly ta tá s .

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Az Urra néztem szüntelen; mert 

jobb kezem felöl van, meg nem ren
dülök. Azért örül az én szivem és 
örvendez az én lelkem, testem is 
biztonságban lakozik. Mert nem ha
gyod a telkemet a koporsóban; nem 
engeded, hogy a te szented rothadást 
lásson. Te tanítasz engem az élet 
ösvényére, teljes örömöm van te 
nálad; a te jobboldaladon gyönyörű
ségek vannak örökké.

XVI. Zsolt. 8—11.

Mert úgy gondolom, hogy amiket 
most szenvedünk, nem vehetők te 
kintetbe azon dicsőséghez képest, 
mely meg fog jelenni számunkra.

Rom. lev. VIII. rész 18.

Az ö vállára adom Dávid házá
nak kulcsát és amit megnyit, senki 
be nem zárja, és amit bezár, nem 
nyitja meg senki.

Esaiás könyve XXII. rész 22.

Ezeket irom néked, noha remény
iem, hogy hamar hozzád megyek; de 
ha kérném, hogy tudd, mimódon kell 
forgolódni Isten házában mint amely 
élő Istennek egyháza, oszlopa, erős
sége az igazságnak.

I. lev. Timótheushoz III. rész 14—15.

Miért fizetek elő a Harangszóra ?
mert épít, 

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

HARANGSZÖ

A világháború eseményei.
A háború Romániával.

Románia bécsi követe, Mavrokor- 
dato herceg, aug. 27-én este kilenc 
óra tájban megjelent a közös kül
ügyminisztériumban és átadta kor
mánya hadüzenetét. Az álnok had
üzenet célja, a bünszerző antanttól 
kikötött vérdij perszé nem lehet más, 
mint szép hazánk legszebb része: 
Erdély.

Jellemző, hogy a hadüzenet a 
román külügyminiszter aláírásával 
már a bécsi román követ kezében 
volt, amikor a román miniszterelnök 
a mi bukaresti követünket biztosította, 
hogy Románia továbbra is fenntartja 
semlegességét. Ez aljasság méltó az 
árulóhoz, aki szövetségesünk volt és 
ellenségünkké lett, éppen úgy mint 
az olasz.

A hadüzenetet nyomon követte 
Németország, Bulgária és Törökor
szág hadüzenete Romániának. Majd 
meg is indult a küzdelem. Ügyünk 
igazságában bizakodva várjuk a 
fejleményeket.

A hivatalos jelentés kiemeli, hogy 
aug. 28-án »az ellenséget mindenütt, 
ahol zászlóaljainkra akadt, véres 
fejjel vertük vissza, különösen Orso- 
vától északkeletre, Petrozsenynél, a 
vöröstoronyi szoros vidékén, a Bras
sótól délre levő magaslatokon, ahol 
a bátor 82. számú székely gyalog
ezred honi földjét védelmezte és a 
gyergyói hegységben.« .De bajt sej
tetve hozzáteszi a jelentés: »Előretolt 
osztagainkat csak erős román meg
kerülő hadoszlopoknak nagy kerülő
vel végrehajtott előnyomulása indít
hatta arra, hogy hátrább előkészített, 
számukra kijelölt állásokba tervsze
rűen visszavonuljanak.« És fájdalom
mal regisztráljuk, noha hisszük, hogy 
csak átmeneti dologról van szó, a 
következőket: Brassó, Kézdivásár- 
hely, Petrozsény, Herkulesfürdő, Csík
szereda és Sepsiszentgyörgy álnok 
ellenségünk kezébe került, csapataink 
ötnapi küzdelem után Orsovánál visz- 
szavonultak a Cserna nyugati partjára. 
Földönfutókká lettek tehát több vi
rágzó városunk szorgalmas lakói. 
Fogadjuk be őket atyafiságos indulat
tal, akik miérettünk is szenvednek!

A főrendiháznak szept. 2-án tar
tott ülését Jósika Samu báró elnök 
e jellemző szavakkal nyitotta meg: 
»Immár huszonöt hónap óta tartó 
óriási küzdelmünk a közelmúlt na
pokban uj fázishoz érkezett. Románia, 
mely független állami élete kialaku-

lásában, politikai és gazdasági meg
szilárdulásában annyit köszönhet 
monarchiánknak és nagy szövetsé
gesünknek, ellenségeink sorába lépett, 
hogy rabló kézzel nyúlhasson szent 
koronánk legdrágább gyöngyéhez. 
Tette ezt egy szövetséges szerződés 
leple alatt, hónapokon át tartó gálád 
színjáték után, a perfidiának olyan 
cinizmusával, mely ellenségeinknél e 
részben szerzett tapasztalásaink min
den eddigi mértékét meghaladja.«

Harc az oroszokkal.
Az orosz harctér az oláh hadizenet 

óta megélénkült. Úgy látszik az oro
szok ezután főképpen Kurlandban és 
a Balkánon próbálnak szerencsét. 
Négy nappal a román hadizenet 
előtt nagy orosz csapatok vonultak 
be Romániába, hogy alkalmas időben 
segítségére legyenek az uj szövet
ségesnek. Majd kigyuladtak az óriási 
fronton az orosz támadások. A Kár
pátokban és Staniszlaunál visszaver
tük az ellenséget. Bukovinában és 
Galíciában a harc változó szeren
csével folyt, Horozonkánál vissza
szorítottak bennünket. Lucktól dél
nyugatra — mint a hivatalos jelentés 
mondja — az oroszoknak sikerült 
tért nyerniök, német csapatok ellen- 
támadása elől azonban súlyos vesz
teséggel ismét meg kellett hátrálniok, 
két tisztet és 407 főnyi legénységet 
elfogtunk«.

Szeptember első napján az oroszo
kat a Kárpátokban, a trónörökös 
frontján, valamint a lucki szakaszon 
Lipót herceg frontján súlyos vereség 
érte. Az utóbbi helyen kiverték őket 
Koritnyica faluból és 1110 emberüket 
tiz tiszttel foglyul ejtették.

Az olasz harctér.
Itália sok vajúdás után hadat izent 

Németországnak, mert csak igy vehet 
részt a balkáni harcban szemtől 
szemben a németekkel.

Az isonzói harcokban kifáradt s 
meggyengült az olasz sereg. Hosz- 
szabb pihenésre volt szüksége. Ezt 
élvezte teljes tétlenségben a lefolyt 
héten. Gyalogsága a hét vége felé 
Salcanótól délre és Lokvicától nyu
gatra megmozdult, de tüzérségünk 
csakhamar visszakergette árkaiba. 
Majd megújultak az olasz támadások 
a tengerparton Plava ellen, Karinti- 
ában a Kis Pál ellen és a tiroli 
fronton, de mindenütt siker nélkül.

A nyugati harctér.
Julius végén az angolok és fran

ciák tömeges támadást intéztek a

* 1916. szeptember 10.
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németek ellen a thiepval-poziéresi és 
a maurepascleryi vonalon — minden 
eredmény nélkül. Hiába volt erőlkö
désük a Maas vidékén Thiaumontnál 
és Fleurynél is. Súlyos vereséget 
szenvedtek minden arcvonalon. A 
következő napokon támadásaikat 
megismételték, de a németek mind
annyiszor visszaverték őket. »Állá
saink teljesen birtokunkban vannak« 
jelentették augusztus 30-án.

A franciák és angolok további 
nagy, de sikertelen erőfeszítéséről 
már Ludendorf, első főlovászmester 
ad megnyugtató értesitést. »Az ellen
ség a Barleuz - Soyecourt arcvonal 
ellen fejtette ki a legnagyobb nyomást. 
Az estrées-soyecourti szakaszon el
keseredett közelharcra került a sor. 
Szász ezredek elszánt támadásai az 
ellenség kezdetleges sikereinek hamar 
véget vetettek és az ellenséget kiin
duló állásaiba szorították vissza.«

Másnap csak tüzérségi harc volt 
úgy a Somme, mint a Maas mellett.

Tisza István gróf miniszterelnöknek

a főrendi ház ülésén szept. 2-án el- | 
mondott beszédéből idézzük a követ
kezőket : Románia hadüzenete méltán 
sorakozik Olaszország árulásához, 
sőt ha lehetséges túltesz rajta. A 
hadüzenetben ugyanaz a megszegése 
nyilvánul szerződésszerű kötelezett
ségeknek, a hűségnek és becsületnek 
ugyanaz a cinikus sutbadobása, 
ugyanaz az orvtámadás a hű barát 
ellen, a kinek segítsége 30 esztendős 
fejlődés biztos záloga volt és ugyan
az a félreismerése saját életérdekei
nek.

Nem kutatom, kinek van jobb sor
sa, a mi román polgártársainknak, 
vagy Besszarábia románjainak. És 
hogy vájjon ha elnyomott testvéreinek 
szabaditására indul Románia, nem 
megfelelőbb tért talált-e volna Besz- 
szarábiában, mint a mi határainkon ? 
Én egyszerűen oda állítom a román 
nép helyzetét Magyarországon és 
Romániában és merem állítani, hogy 
minden tekintetben — gazdasági, kul
turális, erkölcsi tekintetben — a ma

gyar szent korona oltalma alatt élő 
román népnek helyzete Románia 
népénél sokkalta jobb.

A magyar állam összes polgárai
nak nemzetiségi különbség nélkül 
való egysége nyilvánult meg ennek 
a háborúnak egész folyama alatt. Ez 
az egység, ha lehet, még szebben 
ragyog a mai pillanatban Az a tu
dat, hogy uj ellenség gázolja hazánk 
földjét; az a tudat, hogy egy orvtá
madás a magyar szent korona egyik 
legszebb gyöngyét, a magyar nemzet 
drága kincsét, Erdélyt akarja elra
gadni, kell hogy egy nagy, elkesere
dett elszántságra egyesítse az egész 
nemzetet.

Ellenségeink száma eggyel szapo
rodott. Éppen olyan hiba volna ezt 
a tényt kicsinyleni, mint túlbecsülni. 
Számolunk ezzel a ténnyel, szemébe 
nézünk 'az uj ellenségnek és vállvetve 
szövetségeseinkkel, a kiknek hűsége 
ezekben a kritikus napokban talán 
még az eddiginél is tündöklőbben ra
gyog, meg fogunk küzdeni velük!

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyászrovat. SVehla Gusztáv, a breznó- 

bányai egyház 43 évig volt érdemes lelké
sze, a zólyomi egyházmegye kiérdemült 
főesperese, a Ferenc Józset rend lovagke
resztjének tulajdonosa, magasztos lelkészi 
hivatásának félszázadot meghaladó időn át 
buzgó betöltése után, nyugalomba vonulá
sának második évében, 78 éves korában 
f. évi augusztus hó 27-én reggel az Urban 
csendesen elhunyt. Tetemét augusztus hó 
29-én d. u. fél 5 órakor az evang. tem
plomból helyezték el az anyaföld ölebe Az 
igaznak emlékezete áldott! (Példab. X : 7.)

Stromp Gyula, a soproni líceum nyug. 
tanára f. évi aug. 18-án, életének 58-ik és 
30 évi buzgó tanári működése után történt 
nyugalomba vonulásának 3-ik évében az 
Urban csendesen elhunyt. Hült tetemeit f. 
évi aug. 20-án d. u 4 órakor szülőhelyén, 
Rozsnyón helyezték utolsó nyugalma he
lyére. Emlékét hálás kegyelettel őrzik kar
társai és tanítványai.

Szentek Gábor, volt nagybábonyi evang. 
lelkész, élete 78-ik évében, 48 éven át hű
séggel végzett lelkipásztori munkásság után, 
nyugalomba vonulása 5-ik évében, augusz
tus 27-én Tabon csendesen elhunyt. Au
gusztus 29-én temették el nagy részvét 
mellett. Áldott legyen emlékezete 1

Lelkészválasztás. A szombathelyi gyü
lekezet megüresedett lelkészi állására egy
hangú bizalommal Kapi Béla körmendi 
lelkészt, lapunk szerkesztőjét választotta 
meg, ki uj állását novemberben foglalja el. 
Isten áldása nyugodjék meg gyülekezet és

lelkész szövetségkötésén és együttes mun
kálkodásán !

Eljegyzés. Kiss Jenő, a soproni theol. 
akadémia rk. tanára eljegyezte Jausz Emmyt, 
bőid. Jausz Vilmos, theol. tanár és neje 
szül. Wülsten Emmy leányát. A kegyelem 
Istenének áldása nyugodjék a kötendő 
frigyen.

. I t t honró l .
Amerikai gyűjtés a m agyar Vörös 

Keresztnek. Az amerikai magyarság köré
ben szakadatlanul folyik a gyűjtés a ma
gyar Vörös Kereszt Egyesület javára és 
újabban a washingtoni osztrák és magyar 
nagykövet közvetetlenül még nagyobb 
gyűjtés eredményét küldötte a magyar 
Vörös Kereszt Egyesületnek. Az első ösz- 
szeg 7692 korona, a második 3703 korona, 
a harmadik 7407 korona és a negyedik 
összeg közel ezer korona. Körülbelül húsz
ezer koronát tett ki az amerikai magyarok 
újabb adománya. A magyar Vörös Kereszt 
Egyesület középponti választmánya az 
amerikai magyarság hazafias áldozatkész
ségéért köszönetét szavazott.

A vitézségi érmek pótdija. A pénzügy- 
miniszter körrendeletben intézkedik a há
borúban szerzett vitézségi érmek birtokosai
nak járó havi pótdijak utalványozása iránt. 
Eszerint az 1914. évi október 1-től kezdve 
az arany vitézségi érem után havi 30 kor., 
az első osztályú ezüst vitézségi után 15 
korona, a második osztályú ezüst vitézségi 
után 7-50 korona pótdíj minden hónap else
jén esedékes azok részére, akiket már ed

dig kitüntettek. Az ezután történő kitünte
tések után az illető hónap 1-től kezdve 
számítanak pótdijat.

A belügyminiszter a hadbavonultak 
gyermekeikért. A belügyminiszter elren
delte, hogy olyan esetekben, amikor a hadi- 
segitség ellenére a hadbavonult gyermekét 
pusztulás fenyegeti, az állami gyermekmen- 
helyek vegyék föl kötelékükbe, azután adják 
ki nevelésre a saját anyjukhoz és a nevelő
szülőknek járó tartásdijat, ami a gyermek 
kora szerint 3—21 korona között váltakozik, 
minden hónapban utalják ki az édesanyának, 
aki ezenkívül változatlanul megkapja a hadi 
segítséget is.

A tej és a honvédtiszt. Ezt a megható 
kis történetet egy budapesti lap beszéli el. 
Begördül egy menekült-vonat, a tömött 
vasúti kocsik ajtórésein füstösen kandikál 
ki a sok magyar gyerek; kicsik, csepere- 
dök vegyesen, de mind sírnak, — éhesek, 
szomjasak. A perronon vonatjára vár egy 
magasrangu honvédtiszt. Tenyerét a fülére 
tapasztja s elkeseredetten kiált föl:

— A teremburáját! Ennyi szegény gyerek 
és mind éhezik! Adjanak nekik tejet!

Az álloniásfönök — maga is fáradhatat
lan, aranyos szivü ember — szomorúan 
mondja:

— Adnék én szívesen, de nincs itt egy 
csöpp se.

Á honvédtiszt tétován körülnéz és föl
derül az arca:

— Nini! Hisz van itt tej elég, ez a 
vaggon tele van tejeskannával.

— Hja, csakhogy ez egy tejcsarnok 
tejszállitmánya. Ez le van bélyegezve.
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A honvédtiszt intett két bakának és ki
adta a parancsot:

— Leverni a bélyeget és tejet rekvirálni!
Néhány pillanat múlva már valamennyi 

gyerek vígan dugta bele maszatos képét a 
tejesbögrébe.

Uj tábori levelezőlap. Az összes tábori 
postaforgalomnak a hadipostazárlat folytán 
beállott hosszabb szünetelése igen nyug
talanítóan hatott úgy a hadban álló sze
mélyekre, mint hozzátartozóikra. A hadse
regfőparancsnokság az általánosan nyilvá
nított óhajnak megfelelően, oly módon 
segített a helyzeten, hogy külön tábori 
levelezőlap behozatalát rendelte el. Ez a 
tábori levelezőlap zöld papírból készült és 
a hátsó lapján magyar, német, cseh, lengyel, 
rutén, olasz, szlovén, horvát és román 
nyelven ezt a nyomtatott szöveget tartal
mazzák : „Egészséges vagyok és jól megy 
a dolgom.“ A tábori postahivatalok utasítást 
kaptak, hogy ezt a zöld tábori levelezőla
pot, föltéve, hogy más Írásos közlési nem 
tartalmaz, még postazárlat esetén is aka
dálytalanul továbbítsák. Ez alkalommal 
köztudomásra hozzák, hogy a jövőben a 
tábori posta közönséges tábori levelezőla
pot zöld vagy hasonlószinü papírból egy- 
általábán nem fog továbbítani.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
Uj adók. A képviselőház most tárgyalja 

le a különböző jövedelmi és vagyoni adó
javaslatokat. Nemsokára azonban meg 
fognak jelenni a kormány újabb adóterve
zetei is. Ezek között lesz elsősorban a 
gyufaadó és a szállítólevelek bélyegilleté
kének felemeléséről szóló javaslat. Az 
osztrák császári rendelet, amely uj osztrák 
adókat létesített, már megadóztatja a gyu
fát is és felemelte a szállítólevelek bélyeg
illetékét is. A magyar kormány az osztrák 
kormánnyal egyetértőleg jár el és most 
hasonló javaslatokat terjeszt elő.

A n a g y v i l á g b ó l .
Amerikai cipő Oroszországban. A

moszkvai cipőkereskedök konzorciuma egy 
millió pár cipőt vásárolt Amerikában. A 
cipőkből 60.000 pár Vladivosztokba érkezett.

Az élet Oroszországban. Oroszország
ból teljesen megbízható forrásból a követ
kezőket jelentik egy hollandus lapnak: Az 
eleségviszonyok Pétervárott a lehető leg
rosszabbak : rendkívül szűkében van min
den és drága minden. A hús fontja, amely
nek ára a háború előtt huszonhárom kopek 
volt, most harminchárom kopekkel van 
maximálva, de egyáltalán sehol sem kap
ható és a lakosság nagy része heteken át 
nem jut egy falat húshoz. Csak a protekciós 
emberek kapnak húst, persze fagyasztottat, 
de csak nyolcvanöt kopekért fontját és 
kizáróan disznóhust. Ugyanígy vannak a 
péterváriak a tejtermékekkel és a szárnyas
sal is. Ezeknek az ára egyszerűen megfi
zethetetlen. Kockacukor egyáltalában nincs 
többé. Bor és sör csak orvosi rendelésre 
kapható. A ruhanemüek valósággal fantasz
tikus árakat értek el. A legolcsóbb cipő 
ára huszonöt rubel, a jobb fajtájúé hatvan, 
az egészen finomé nyolczan rubel és még 
ennél is több. A cselédek bére megkétsze
reződött s megháromszorozódott. A bér
kocsisok szinte hihetetlen árakat követelnek
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és mindenki meg is adja. Amellett leírha
tatlan fényűzést látunk mindenütt. A korai 
rendőri záróra mellett is Pétervár jobban 
mulat és dőzsöl, mint valaha. Az alsóbb
rendű nép rendkívül pöffeszkedő és vak
merő lett. Az utcán a katonák uralkodnak; 
rongyosan és piszkosan állítják meg az 
embereket és alamizsnáért koldulnak. Szinte 
elviselhetetlen a tisztek viselkedése, akik 
szintén rongyosan és mindig részegen 
járnak-kelnek az utcákon Az erkölcsnek 
immár sehol semmi nyoma. Akárkit is 
egészen nyíltan meg lehet vesztegetni. Egy 
dán közvetítő 166 000 rubel vesztegetési 
pénzzel ötven vaggon kendert juttatott el 
Ausztriába. A közegészségügy végképpen 
el van hanyagolva és ezen a téren az álla
potok valósággal hajmeresztők. Moszkvában 
még nagyobb az eleséghiány és a drágaság. 
Itt növelik a bajt a minduntalan megújuló 
sztrájkok és zavargások. Az egész biroda
lomban valamennyi nemzet közül az angolt 
gyűlölik legjobban kiéheztető politikája 
miatt. A nép zöme alapos vereséget óhajt, 
mert a lakosság összes rétegeit erős for
radalmi szellem árasztja el és meg lehet 
állapítani, hogy ma már mindenkinek elég 
volt a háborúból. Mindenki meg van róla 
győződve, hogy a háború után nyomban 
ki fog törni a forradalom.

Vilmos császár arat. Tudvalevő, hogy 
a német császár elutazott a keleti frontra. 
Ő felsége sziléziai csapatait személyes el
ismerésével s bátorságukért való hálájával 
örvendeztette meg. De egész Szilézia még 
valami másért is örvendett. Délután öt és 
hét óra között volt. A jókedvű nép sorban 
hozza az értékes kalászkévéket a készen 
álló kocsikra Egyszerre pihen valamennyi 
kéz, mély csend következik, valamennyi 
sapka a levegőbe repül, csodálat fog el 
mindenkit: A császár jön 1 Már itt van, 
leveti a kabátját és a német birodalom feje 
ingujjban odaáll j  munkások, közé s maga 
is hozzá fog a mezei munkához. Az ara
nyos gabonakévékkel megrakott földön a 
császárnak a háborús évek gondjaitól meg
barázdált arcára jókedvű mosolygás ül. 
0  maga is segít, hogy a felülről küldött 
áldást népe számára behozza. Amilyen az 
ur, olyan a szolgája. A császár példáját 
követik kísérői. A birodalmi kancellár is 
leveti kabátját és segít. A nép meglepődve 
nézi, hogyan törli a császár ingujjának 
szélével homlokáról minduntalan a gyön
gyöző verejtéket. A császár azután leült a 
nép közé s miután a munka közben szom
jas is lett, közönséges korsóból jó korty 
friss vizet ivott. Majd barátságosan magá
hoz inti a gyermekeket s atya módjára 
bizalmasan elbeszélget velük. Biztatja őket, 
hogy versenyt szaladjanak végig a mezőn. 
Megteszik. A császár jóízűen nevet és aján
dékokat oszt a gyermekeknek.

Olvassátok a bibliát.
H o l b ib l ia  a  h á z b a n  n in c s ,
H iá n y z ik  o t t  a  le g fő b b  k in c s  
T a n y á t  a  s á t á n  ü tö t t  o tt ,
D e  I s te n  n e m  le l h a j lé k o t .

Szeptember 10. vasárnap, 2. Kor. 3, 4—9. 
„ 11. hétfő, Ján. ev. 1, 15—18.
„ 12. kedd, „ „ 8 , 31-36.
„ 13. szerda, Máthé 5, 17—20.
„ 14. csüt., Ap. csel. 15, 1—11.
„ 15. péntek, Apcsel. 15,22—31.
„ 16. szombat, Máthé 11, 25—30.

1916. szeptember 1Ő.

Pályázati hirdetés.
Az őrimagyarósdi (Vasm.) evang. 

gyülekezetbe a bekövetkezendő tan
évre kisegítő- (segéd) tanító, vagy 
tanítónő kerestetik. Fizetése szép la
káson kívül havonként 100 korona. 
Kellően felszerelt kérvények szeptem
ber 10-ig Rónay Gyula lelkész címére 
(örimagyarósd, u. p. Viszák) kül
dendők.

A nagybarátfalui (Győr vármegye) 
evang. gyülekezet helyettes tanítót, 
keres. Fizetése: havi nyolcvan korona 
és bútorozott lakás fűtéssel. Ajánl- 
kozások szeptember 15-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. 2—2

P olgári iskolát
végzett, rendkívül jó magaviseletü, 
szorgalmas és ügyes fiú egy évre

lakatosinasnak
ajánlkozik német nyelvű helyre. Aján
latok küldhetők erre a címre: Hor
váth István Katafa, utolsó posta Ná- 

dasd, Vasvármegye.

Tanítónőt keresek,
evangélikus vallásut, négy leánykám 
mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p. Kemenes- 
magasi. (Vas m.) 4—x

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

U travaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára ViiSZOnlÄbeil I kor. 20 fill. 
M egrendelhető lapunk kiadóhivatalában 

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra I 
Küldjük a táborba!

Betüszedö-tanuló
fe lvé te tik  W E L L I S C H  B É L A  
k ö n yvn yo m d á já b a n  Szen tyott- 

' '  h árdon .  — 1
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  4 2  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 8 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Yasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

5......................................................... ................................................................................................................... f |
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Prédaleső rablók.
Prédaleső rabiéi? a résziün k éi páriák 
italárunkat Ifiken térrel kerül állták; 
ílárpátek kapuit álnekul b etérlek : 
Elrabelnák Erdélyt, hazánk drága gyöngyét.

A z t  fittek , a m agyar már magát sem bírja, 
baldekelna párja, Begy elnyelje sírja. 
Pedig ha úgy celna, akker is megállna, 
B egy ily  later népre ne szálljon hazája.

M est nézzenek ide, akik  csodát párnak, 
Eássák faragját a sebzett ereszlánnak; 
Tudják m e g : a m agyar még mindig a régi, 
M ég annál is nagyobb, mert etthenát pédi.

ß sak  azt rárják meg, mig ellenét e lér i: 
A  rádebett hálát darabokra tépi. 
tógába ütköznek, kik prédára jöttek 

préda-méd, aléltan fekszik meg a földet!
S za lay  M ihály.

A rokkan takró l való gondoskodás.
Irta : Németh Károly.

A háború rokkantainak tekintjük 
mindazokat, akiknek munkabírása, 
kenyérkereső képessége katonai szol
gálatok teljesítése alatt csökkent. Az 
ok lehet sebesülés, vagy betegség. 
Ide tartoznak tehát nemcsak azok, 
akik valamely .tagjukat: kezüket, lá
bukat ; vagy valamely érzéküket: 
látásukat, hallásukat vesztették el. 
Katonáink esztendőn át ki vannak 
téve az időjárás viszontagságainak. 
Hideg és meleg, eső és h ő ; sár, por 
és piszok ellen nem védekezhetnek 
kellőképen. Lakásuk árok, gödör, 
barlang. Ilyen viszonyok között a 
legkülönfélébb betegséget szerzik 
meg, a melyekből sokan csak idő 
múltán, sokan egész életükben sem 
lábolnak ki. A sok izgalom, a bor
zalmak látása, szenvedések és nélkü
lözések átélése, mindenféle testi-lelki 
törödelem miatt akárhánynak lelki 
egyensúlya megbomlik, elmebetegen 
kerülnek vissza a harcterekről.

Az államnak és társadalomnak 
vállvetve kötelessége intézkedni, hogy

a rokkant katonák ne legyenek kol
dulásra kényszerítve. De úgy a köz
érdek, mint maguknak a rokkantaknak 
jól felfogott érdeke is azt kívánja, 
hogy a rokkantakról való gondosko
dás ne csupán a rokkantdij formá
jában történjék. Igaz, hogy ez a 
legegyszerűbb és szinte magától kí
nálkozó eljárás. Van valami szívhez 
szóló is abban a kívánalomban, hogy 
a haza gondoskodjék azoknak meg
élhetéséről, a kik a haza védelmében 
vesztették el épségüket. Adjon nekik 
olyan ellátást, hogy ne kelljen nekik 
ajtóról-ajtóra járni. A teljes munka- 
képtelenség esetén ezt jogosan el is 
várhatja a rokkant, s ilyen esetben 
az állam nem lehet szűkmarkú. Ha
nem a teljes munkaképtelenség arány
lag ritkán fordul elő. Legtöbbször 
arról van szó, hogy az illető nem 
tud annyit keresni, mint azelőtt; 
vagy eddigi mesterségét, munkáját 
nem folytathatja.

Ilyenkor a tulbőven szabott dij a 
segélyezettnek inkább romlására, 
mint javára van. Mert leszoktatja a 
dologról. A tétlen henyélés pedig 
kikerülhetlenül maga után vonja a 
lezüllést és erkölcsi sülyedést. Bizo
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nyára a legteljesebb mértékben elis
merjük azoknak az áldozatoknak 
megfizethetlen nagyságát, melyeket 
katonáink hoznak. Bizonyára szivünk 
egész melegével, a szeretetnek és 
részvétnek csordultig telt mértékével 
fordulunk a rokkantak felé. Bizo
nyára tudatában vagyunk irányukban 
fennálló tartozásunknak. Egy pilla
natra sem sokaljuk azt az összeget, 
amit az állam és társadalom a rok
kantak segélyezésére fordít. Sőt inkább 
arra kérünk és buzdítunk mindenkit, 
hogy az adakozásból derekasan ve
gye ki a részét. Minden kétségen 
felül álló igazság azonban, hogy a 
legnagyobb áldás és jótétemény, ha 
felebarátunkat olyan helyzetbe juttat
juk, hogy maga keress meg kenyerét ; 
ha dologképessé tesszük.

A rokkantügy abban az államban 
találja meg legsikeresebb megoldását, 
amelyik a legtöbb rokkantat tudja 
visszaadni az emberi méltóságot biz
tosító munkának. Ebből a szempont
ból tekintve a kérdést, belátjuk, hogy 
itt nem egyedül pénzről, adományról, 
segélyről van szó. A rokkantakról 
való gondoskodás jó részben, sőt 
talán java részben a tanításnak és 
nevelésnek kérdése. Meg kell tanítani 
a rokkantat arra, hogy csökkent ké
pességével is tudjon dolgozni eddigi 
hivatásában, vagy amennyiben ez 
lehetetlen, uj foglalkozásra kell taní
tani. De a célt evvel még nem értük 
el. Az ember nem gép, hogy csupán 
teljesítőképességét vegyük számításba. 
Szükséges, hogy a munkáját szeresse 
és megbecsülje, hogy a munkában 
kielégítést találjon becsvágya, s öröm
mel töltse el az a tudat, hogy hasz
nos férfias dolgot végez. Ezt pedig 
csak nevelés utján érhetjük el.

Tapasztalható, hogy a rokkantak 
egy része valami »könnyebb« foglal
kozást keres. írnok, vagy hivatalszol
gai állást. Valószínűnek tartom, hogy 
amint már a béke idejében is mindig 
több volt az ilyen állásokra a pályázó, 
mint a megüresedett hely, úgy a 
háború után sem kínálkozik majd 
elegendő alkalom. Magától értetődő, 
hogy a jövőben ilyen helyeken a 
rokkantakat kell előnyben részesíteni. 
De általában véve nem tartanánk he
lyesnek, ha a rokkantakat ilyen állá
sok elnyerésével biztatnák, mert hi
szen kevesen juthatnak be s az ilyenre 
számítókat csalódás után csalódás 
éri majd; de még ezzel olyan lelki 
állapotot teremtenek bennük, mely 
eltereli figyelmüket az arca verejté
kével járó dologtól. Nem szabad a 
vigasztalásnak és bátorításnak oda

fajulni, hogy az élet komolyságát, 
küzdelmeit, nehézségeit eltakarjuk, 
holott jól tudjuk, hogy azok meg
szüntetése nem áll hatalmunkban. A 
rokkantak előtt is isten kegyelméből 
még számos esztendő, évtizedek álla
nak. Végzetes hiba volna azzal hite
getni őket, hogy nehézségekben nem 
lesz részük. Az élet terhét, a napnak 
hévségét bizony hordozniok kell, mert 
ez az emberi sors. Számolnunk kell 
avval is, hogy akik ennek a hábo
rúnak szenvedéseit nem élték át, azok 
majd hidegebb szívvel, lanyhább 
részvéttel tekintenek a rokkantakra 
s ezek a kenyérért való versengésben 
ottan-ottan kíméletlenséget is kény
telenek lesznek tapasztalni.

A leghelyesebb és célra vezetőbb 
mindenesetre az, ha a rokkantak 
megmaradhatnak eddigi foglalkozá
sukban és eddigi környezetükben. Kü
lönösen áll ez a falusiakra. Egyes 
kivételes esetektől eltekintve nagyon 
kívánatos, hogy a rokonok és hoz
zátartozók kövessenek el mindent, 
hogy a rokkant a falujában maradjon, 
ne menjen városra. A városokban a 
megélhetés előreláthatólag jó ideig 
a háború után is költséges lesz. 
Falusi ember egykönnyen el se tudja 
gondolni, hogy mennyi kiadás van 
ott, ahol minden szükségletet kész
pénzen kell beszerezni. Szülőfalujában, 
pajtásai, ismerősei, rokonai között, 
megszokott munkájában sokkal elé
gedettebb és boldogabb lehet akárki, 
mint idegenek között. Lehet, hogy 
most kapna állást, de meddig tart 
ez az állás? Most alkalmazzák, mert 
kevés az ember, de később, amikor 
kaphatnak ép erőt is, vagy ha idők 
múltán még jobban elgyengül, el 
fogják bocsátani, s ugyan hova tér 
majd akkor, hol hajtja fejét nyuga
lomra ?

Úgy rokkant katonáinknak, vala
mint szüleiknek, családjuknak, jóaka
róiknak meg kell fontolniok, hogy 
az élet a háború után nehezebb lesz, 
mint a háború előtt volt, számolniok 
kell nemcsak a mával és holnappal, 
hanem sok esztendővel A legjobb 
gondoskodás felebarátunkról az, ha 
lehetségessé tesszük neki, hogy ön
magáról gondoskodjék, mert akkor 
Isten után a maga erejére támasz
kodva megállja helyét és bizalommal 
tekinthet a jövőbe. Az Istenbe vetett 
hit s a magunk erejének tudata ad
hatja csak meg azt az életbátorságot, 
életkedvet, tettvágyat, amelyek nélkül 
eltespedünk, megizetlenedünk s bol
dogtalanokká leszünk !

HARANpSZÓ.

F é le sz te n d ö  a fro n to n .
Egy katona naplójából.

Jan. 28-án kissé hidegebbre for
dult az idő. Balszárnyunkon szünet 
nélküli ágyúzás, a mi arcvonalunk 
előtt tüzéreink erősen lövik a muszka 
állásokat, egész nap a futóárkok 
tisztogatása folyik. 29-én két repülő
gépünk átrepült a muszka állásokon, 
az oroszok lövöldöztek reájuk, de 
nem találtak. Egy muszka repülő is 
átrepült a mi állásainkon, a miein- 
kek gépfegyverrel lövöldöztek rája. 
A mi tüzéreink egész nap szüntelenül 
lövik az orosz állásokat. 30-án arány
lag nyugalom, este erős gránát- és 
akna harcok.' 31-én szép idő, egyes 
tüzelések és ágyúzások egész nap.

Február 1-én balszárnyunkon erő
sen ágyuzzák az orosz állásokat, de 
eredménytelenül. 2-án szép derült 
idő. Két orosz repülőgép repült át 
állásainkon, az egyik bombákat do
bott le az ezred segélyhelyére, tüzé
reink szigorúan ágyuzták őket és el 
is űzték. 3-án tüzéreink nehéz grá
náttal lövik a muszka állásokat, egy 
repülőnk a muszka állásokat bom
bázta. Este erős kézigránát és akna 
harc. 4-én egy repülőgépünk 3-szor 
megkerülte a muszka állásokat, a 
muszkák igen sokat ágyuzták, de 
minden eredmény nélkül, sértetlenül 
tért vissza a repülőnk. Ma itt volt 
nálunk Károly Ferenc József trón
örökös, megszemlélte a honv. had
osztályt, a honv. ezredeket és nagy 
megelégedését fejezte ki a csapatok 
iránt. Másnap tovább folytatta szem- 
leutját a fronton. 5-én szép idő van, 
egyes helyeken ágyuharcok vannak, 
este erős kézi gránát és- akna harc. 
6-án ködös idő van, egész nap arány
lag nyugalom van. 7-én nagy köd 
van, egész nap az oroszok ágyuzták 
rajvonalunkat, mire a mieinkek is 
válaszoltak. 8-án reggel havas eső 
esik, egész nap egyes tüzelések mind
két részről, este erős orosz járőrök 
mennek ki, de kevés eredménnyel. 
9-én szép idő van, a tüzéreink erő
sen lövik az oroszoknak egy előre 
tolt állásukat és hidjukat, amit a 
Putilovkán vertek. Délután az oroszok 
szünet nélkül lövik a jobb szárnyun
kon levő állásunkat. 10-én a hó esik, 
nagyon fázós idő van. Egész nap 
szakadatlan ágyúzás. A balszárnyun
kon levő 3-ik hadosztályunk előtt az 
oroszoknak egy előre tolt állásukat 
összelőtték a mi tüzéreink. Az oro
szok is szünet nélkül ágyuzták a mi 
állásainkat. Este erős gránát és akna 
harcok. Este egy barátommal a raj-
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vonalban harmonikaszó mellett mu
lattunk egy hadnagy lakásán. 11-én 
reggel már megkezdődött a pergő 
ágyutüzelés, de aztán később kissé 
alább hagyott. 12-én a hó esik, az 
oroszok futóárkokat ásnak, aránylag 
nyugalom van a vonalon. 13-án 
vasárnap tábori mise van. Az oro
szok reggel néhány srapnellt küldtek 
hozzánk, mire mi is válaszoltunk. 
14-én szép idő van. Reggel egy re
pülőnk az orosz állásokat bombázta. 
Délután meg egy orosz repülő jött 
át állásainkon és bombákat dobált 
le, de ágyúink elűzte. 15-én a hó 
esik, de mindjárt elolvad, azért nagy 
sár van. Egyes ágyúzások van
nak és akna vetés. 16-án az oroszok 
erősen ágyuzták a 3-ik zászlóaljunk 
állását, de eredménytelenül. Este 
jobbszárnyunkon erős ágyú- és gya
logsági tüzelés. 17-én reggel megint 
a hó esik, a futó árkokat kell tisz
togatni. Tüzéreink a jobb szárnyon 
erősen lövik nehéz gránátokkal az 
orosz állásokat. 18-án szép idő van, 
három orosz repülő jött az állásain
kat kémlelni, de tüzéreink elűzték 
őket. A mieink is fölszállottak az 
orosz állások fölé. Balszárnyunkon 
heves ágyúzás van. Este azonban 
nálunk aránylag nyugalom van. 19-én 
tüzérségi harcok vannak és egyes 
puskatüzek, este erős gránát- és 
aknaharcok. 20-án egy repülőgépünk 
Rovnót bombázta, az orosz tüzérség 
sokat ágyuzta, de eredménytelenül, 
mert sértetlenül tért vissza. Este 
jobb szárnyunkon erős gránát- és 
aknaharc. 21-én az oroszok pár 
srapnellt lőttek a mögöttünk levő 
erdőszegélyré. Este aránylag nyuga
lom van, világitó rakétázás mindkét 
részről. Éjszaka erős ágyúzás a . . - 
oknál. 22-én szép idő van. Délután 
erős ágyúzás a balszárnyunkon a
. . .  -sek, a . . .  -soknál és a ............
zászlóaljának vonalán. 23-án ágyu- 
harcok vannak, este erős gránát- és 
aknaharcok. 24-én hideg idő van, 
este erős gránátharcok vannak. 25-én 
hideg szeles idő van, jobbszárnyun
kon erős ágyuharc van. 26-án szin
tén hideg idő van, a muszka tüzérség 
egész nap ágyuzza a rajvonalunkat 
és a hátrább lévő területeket, de 
minden eredmény nélkül. 27-én egy-

pár muszka ágyulövés, egész nap 
hideg van, este a jobbszárnyunkon 
erős ágyuharc van részünkről. 28-án 
a muszka megint, mint rendesen, 
ágyuz, egy muszka zsidó átjött hoz
zánk. Este erős ágyúzás jobbszár
nyunkon. 29-én szép idő van. Egész 
nap egyes ágyulövések.

Március 1-én aránylag nyugalom, 
de este gránát- és aknaharcok. Jó 
lépcsőket kapunk. 2-án a hó esik, a 
a futóárkokat mind telehordja. Tüzé
reink lövik az orosz állásokat. 4-én 
az oroszok néhány srapnellt eresz
tettek állásainkra, de minden eredmény 
nélkül. Este erős aknaharc. 5-én 
aránylag nyugalom, este erős gránát- 
és aknaharc. 6-án egész nap erős 
gránát- és srapnellharc mindkét rész
ről. 7-én nincs különös újság. 8-án 
a balszárnyunkon heves ágyuharc, a 
. .-sek az oroszoknak egy előretolt 
állásukat elfoglalták, 100-nál több 
foglyot ejtettek. 9-én az oroszok erő
sen lőtték a balszárnyunkat, a II. 
zaljat és a . .-kát. Este megint erős 
tüzelés mindkét részről. 10-én az 
oroszok mindenféle kaliberű ágyukkal 
lövik az egész állásunkat, de kevés 
eredménnyel. A mieinkek is viszo
nozzák a tüzelést. Este erős gránát- 
és aknaharc. 11-én már korán meg
kezdték tüzéreink nehéz ágyukkal 
lőni a 3-ik század előtt lévő orosz 
tábori őrs állását, jó telitalálatokkal 
összelőtték az állásokat, a benne 
levő oroszok futva menekültek, de 
néhány otthagyta a fogát. Az oro
szok viszonzásul erősen lőtték a mi 
állásainkat, de minden eredmény nél
kül. 12-én vasárnap tábori mise van 
nálunk reggel, egész ünnepies han
gulat, aránylagos nyugalom. 13-án 
erős ágyuharc van az oroszok részé
ről, este gránátharcok. 14-én egyes 
ágyuharcok vannak, a futóárkot 
rakjuk ki sövénnyel. 15-én szintén 
erős ágyuharcok vannak mindkét 
részről. 16-án élénk tüzérségi harc 
mindkét részről. Ma kaptunk álarco
kat a gázbombák elleni védekezésül. 
17-én az oroszok megint lőtték állá
sainkat, de a mi tüzéreink elhallgat
tatták őket. Este gránát harcok, nagy 
sár van. 18-án megint ágyuzták az 
oroszok. Sok srapnell a fedezékünk 
felett robban. A mieinkek is erősen

lövik az oroszokat nehéz ágyukkal. 
19-én tüzérségi harcok mindkét rész
ről 20-án nincs lényeges esemény. 
21-én szép idő van egy orosz repülő 
felszállt állásaink fölé, de felhős idő 
lévén, nem birt semmit látni, este az 
eső esik. 22-én a futóárkok be van
nak dőlve, sok munka van velük. 
23-tól 31-ig tüzérségi- és repülő 
harcok, [nagyon szép idő, a helyzet 
változatlan.

Április 1-től 1-ig szép idő, napon
ként heves ágyuharcok arczvonalunk 
előtt jobb és balszárnyunkon, lénye
ges esemény nem történt. 7-től 10-ig 
erős ágyuharcok mindkét részről ló 
én bejöttünk a honvéd táborba a IV. 
zalj felváltott bennünk, itt elég gyor
san telnek a napok, a golyók sípo
lását nem halljuk annyira mint künn. 
10-től 20-ig elég jól töltjük a napo
kat esténkint muzsikálni szokunk. 
21-én 22-én szép idők vannak s elég 
jól töltjük a napokat. 23-án husvét 
napján nem volt egyetlen lövés sem 
az egész fronton, az oroszok kijöttek 
mind a födözékeikből, mi is kimen
tünk s ott volt a barátkozás, beszél
gettünk az oroszokkal, de már 24-én 
vége volt a barátkozásnak. 24-én a 
mi tüzéreink már egész nap lőtték 
az oroszokat, s azok is jól megsrap- 
nelleztek bennünket. 25-től 30-ig éj
szakánként roppant heves ágyuharc, 
kézi gránát harcok. Olyan harcok 
vannak, hogy még a föld is reng 
belé.

Május 1-én a hónap egész meleg
gel köszöntött be hozzánk. 2-án el
mentünk a honvéd táborból jobbszár
nyunkra a . . ezred III. zalját váltot
tuk fel, ott már a muszka nagyon 
szorongatta őket, minden nap pergő 
tüzet adott rájuk, azért minket . . .  -kát 
vittek a helyükre, bennünk jobban 
bíznak, egyelőre csak az I. zalj 
ment el, 2-án délben felszereltünk és 
elővonultunk, uj helyünkre estére 
értünk oda, utunk egy nagy erdőn 
vitt át, útközben találkoztam Bognár 
Dénessel a . . . tüzéreknél. 3-án uj 
helyünkön vagyunk a^Rovnói vasút
vonal és az Olyikai állomás mellett, 
éjszakánként egész pergő tüzek van
nak mindkét részről, előre tolt állá
sokért folyik a harc. 4-én elmontünk 
körülnézni az uj terepet, megnéztünk

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz- _ _  _  _  _  _
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház- ¥ ¥  I  X ¥  I I  1  J  I
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol- |  |  I I  | ¥ l  I  ' l í
tokban kaphatók. A HANGYA italai hainisi- f l  f  f  I U  I  y  W 1 1
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község- I  I  f l  l a l l  I  f i  
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, X X  X X  JL I  .A. XX
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 95

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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a 89 és a 99-sek temetőjét, a tüzér
harc sohasem szünetel. 5-én elmen
tünk harcászati gyakorlatra, Valkal- 
totovszka falun és több más orosz 
falun keresztül a Palezói állomáshoz, 
hasig érő vízben és mocsárban volt 
a támadási gyakorlat és jől sikerült. 
6-án éjszaka az orosz rettenetes pergő 
tüzet zúdított az állásainkra, mire a mi 
tüzéreink is hozzá fogtak a tüzelés
hez iszonyú harc folyt, még a föld 
is rengett, csak reggel felé csillapult 
el a harc hémileg. 7-én vasárnap 
igen szép idő van a melletünk lévő 
folyócskába lementünk fürdeni, mo
sakodni, a századoknak munka szü
net, este muzsika szó mellett szóra
kozunk. 8-án mindkét részről erős 
tüzérségi tűz, délután erős zápor 
eső van. 9-én megint elvoltunk tá
madási gyakorlatra sok orosz falun 
keresztül. Jelen volt Martini tábor
nagy, hadtestparancsnok, hadosztály- 
parancsnok, ezredparancsnok, zász
lóaljparancsnok, tüzér és huszár 
tisztek. 10-én éjjel kimentünk megint 
a rajvonalba a . .  . ezred III. zalját 
fölváltani, szakadó esőben gránát és 
ágyutüzben mentünk ki az uj állásba.

Junius 3-án visszaérkeztem a 
harctérre. 4-én a muszka megkezdte 
a pergő tüzet, rettenetes gránát zá
port zúdított két napon ránk. 5-én 
délután a muszkáknak sikerült fron
tunkat áttörni, ahol a ............... -sok
I. zalja majdnem teljesen megsemmi
sült, 6-tól kezdve folytattuk a visz- 
szavonulást és az ellentámadások 
egész sorozatát, roppant erős harcok 
között. 7-én folytattuk a visszavonu
lást. 8-án ellentámadásba mentünk 
át és az oroszokat visszavertük. Egy 
nagy erdőben rohamoztunk. 9-én egy 
faluba vagyunk, felfejlődött raj vonal
ban.' 10-én a kozákok megtámadtak 
bennünk, de visszavertük őket, sok 
halottjuk volt. 11-én egy orosz falu 
alatt beástuk magunkat és vártuk az 
orosz támadást. 12-én az oroszok 
támadtak, de visszavertük őket. 13- 
tól 18-ig folytonos erős harcokban 
szorítjuk vissza a muszkákat, napon
ként sok veszteség mindkét részről. 
18-től 21-ig erős harcok között szo
rítjuk vissza a muszkát, sok sebe
sülés mindkét részről.

*
Itt vége szakad a naplófeljegyzés

nek. A könyvecskét egy szegény zo
kogó asszony forgatja nagy sirás 
között.

Adakozzunk a H a r a n g s z ó  terjesztéséra I

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, 

egy Úr! Szeresd azért az Urat, a 
te Istenedet teljes szivedből, teljes tel
kedből és teljes erődből. És ez igék, 
a melyeket e mai napon parancsolok 
néked, legyenek a te szivedben. És 
gyakoroljad ezekben a te fiadat és 
szólj ezekről, mikor a te házadban 
ülsz, vagy mikor utón jársz, és mikor 
lefekszel, és mikor felkelsz.

5. Mózes 6, 4—7.

Mind állhatatosak valának egy 
akarattal az imádkozásban és kö
nyörgésben.

Ap. csel. 1 1.4,

Haragudjatok, de ne vétkezzetek; 
beszéljetek szivetekkel a ti ágyas
házatokban és csillapodjatok! Igazság
nak áldozatával áldozzatok és bízza
tok az Urban. Sokan mondják: Ki
csoda láttat velünk jót? Hozd fel 
reánk arcodnak világosságát, oh Uram! 
Nagyobb örömet adsz igy szivembe, 
mint a mikor sok a búzájuk és boruk. 
Békességben fekszem le és legott 
eiaiuszom; mert te egyedül való vagy, 
oh Uram; bátorságossá teszed lak
helyemet.

4. zsolt. 5—9.
9

Azt a parancsolatot intézem hoz
zád, fiam, hogy azokhoz képest vitéz
kedjél jó vitézséggel, bízva hittel és 
jó lelkiismerettel, melynek elvetése 
miatt némelyek a hit tekintetében 
hajótörést szenvedtek.

I. Tim. 1, 18-19.

És népemmé lesznek nekem, én 
pedig nekik Istenök leszek. És adok 
nekik egy szivet és egy utat, hogy 
mindenkor engem feljenek, hogy jól 
legyen dolguk, nekik és az ö fiaiknak 
ö utánok. És örökkévaló szövetséget 
kötök velők, hogy nem fordulok el 
tőlük és a velők való jótéteménytől 
és az egész félelmemet adom az ö 
szivökbe, hogy el ne távozzanak tőlem.

Jerem 32, 38—40.

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a leprfőbb kincs 
Tanyát a sátán ütö tt ott,
De Isten  nem lel hajlékot.

Szeptember 17. vasárnap, Róm. 3, 21—28.
„ 18. hétfő, I. Mózes 15, 1—6.
„ 19. kedd, Zsidó lev. 11, 1—6.
„ 20. szerda, „ „11,17—29.
„ 21. estit., „ „ 11,32-40.
„ 22. péntek, Máthé 15, 21—28.
„ 23. szombat, Máthé 8, 5—13.

T áb ori p o sta .
Édes fiam,

hiába parancsolgatok magamnak, 
nem lehet könnytelen szemekkel nézni 
ezt a szomorúságot. Az egymás után 
robogó vonatok csak úgy ontják a 
menekülőket. Sápadt arcok, gyűrött 
ruhák, össze vissza dobált, keveset 
érő csomagok. Amint a vonatról le
szedik őket, még jobban elszorul a 
szivem. A menekülve rohanó ember
áradaton túl, messze-messze, a kéklő 
erdélyi hegyek alján, elpusztított fal
vakat, felégetett házsorokat látok. 
Talán még azt a sirhalmot is eltapos
ták, melynek fakeresztjénél sírva imád
koztak erdélyi véreink. És vájjon mit 
találnak mindezért kárpótlásul ? Kár
pótlásul ! Kicsoda adhatna itt kár
pótlást? A feldúlt otthont ki teszi 
éppen olyan széppé, meleggé, mint 
a régi volt ? Ha vihar letarolta a ta
vasz gazdag virágzását, hasonlithat-e 
hozzá a későbbi virágzás! Különben 
is ennek a kárpótlásnak majd csak 
később jön meg az ideje. Most a pil
lanatnyi szükség enyhítéséről van szó. 
Arról, hogy a menekülőknek legyen 
hajlékuk, fekvőhelyük. Hogy legyen 
magukra ölthető ruhájuk, betevő fa
latjuk. Hogy gondoskodjunk necsak 
holnapjukról, hanem holnaputánjuk- 
ról is. Ez a legkevesebb amit meg
tehetünk, amit meg kell tennünk ! . . .  
Ha látnád, édes fiam, hogyan sürög- 
nek-forognak jólelkü aszzonyaink, 
büszke lennél magyar voltodra. Ru
hákat, élelmiszereket hordanak össze, 
gondoskodnak lakásról, pénz-segély
ről, a betegek orvosoltatásáról, a 
gyermekek fürdetéséről. Megindultan 
olvassuk, hogy az egyik magyar lap 
néhány nap alatt egy milliónál ma
gasabbra szökkenő összeget gyűjtött. 
De mindez még nem elég! Ennek 
a jótékonysági láznak állandó szere- 
tet-munkává kell átalakulnia. Élez
nünk kell, hogy erdélyi testvéreink 
iránt való kötelességünket nem ráz
hatjuk le magunkról néhány pénzda
rab odadobásával, hanem azt állan
dóvá kell tennünk. Állandóan segíte
nünk kell az államot ama feladata 
teljesítésében, mellyel erdélyi testvé
reink nyomorát enyhíteni igyekszik. 
Meg ne fáradjunk, el ne csüggedjünk ! 
Ne csak feleslegünkből adjunk vala
mit, hanem — mint a szegény özvegy 
asszony — a mi élelmünkből is ad
junk. Szánktól vonjuk el a falatot, 
úgy és annyit adjunk. — És még 
egyet! Ne engedjük, hogy a jótékony
ság munkája a földrajzi fekvés, a
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vasúti vonalak hálózata szerint iga
zodjék. Necsak azok a városok ve
gyenek részt ebben a munkában, 
melynek pályaudvarán a szegény me
nekülők leszállnak, ne is csak azok 
a községek, melyekben elhelyezésre 
találnak, hanem vegyen részt abban 
minden város, minden község, min
den ember. Legyen közös a részvét, 
közös a kötelesség!. . .  így szeret-, 
ném egynek látni nemzetünket a meg
próbáltatás nehéz napjaiban. Nem is 
irom tovább levelemet, hanem elin
dulok. Végigmegyek az utcán, végig 
az egész községen. Bezörgetek min
den ablakon és benyitok minden aj
tón : Emberek! Asszonyok, mit tet
tetek szegény hajléktalanná vált er
délyi véreinkért!. . . Én csak ember
szóval kérdezem, de ha megszólal 
bennük a lelkiismeret, úgy annak 
szavában Isten ereje lesz. Jutalom, 
avagy kárhoztatás. Bárcsak előre 
meggondolnák ezt az emberek s a 
nemes s z í v  gondolata szerint csele
kednének.

Isten őrizzen, édes fiam, minden 
bajtól! .

Szeretettel ölel
édesapád.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Tizedik fejezet.
Felhő a nap előtt.

Folyt. 25.

Junius vége felé jár az idő. A 
sziklás hegyek közt megszorul a 
nyári rekkenő, mozdulatlanul, izzón 
fekszik a levegő, szellő nem járja, 
csak saját hevétől rezdül meg néha 
néha. Hallgat az erdő, lomhán ter- 
keszkedő százados ágkarjai közt el
vétve surran a madár. Csak néha 
hallatszik valami megszakított, de 
mindég ugyanazon nesz: favágók
fejsze csapkodása valahonnan a he
gyekből, vagy egyenes csőrü harkály 
kopácsolása a szomszéd irtásból.

Sárosy László rendesen ezt a 
magános erdei utat választja. Kora 
reggel nekiindul, kivisz magával né
hány könyvet, újságot, azután elhe- 
verget a csúszós fenyőtű-pázsiton. 
Azután lassan felkuszik a taposatlan 
hegyi ösvényen s megkeresi kedvenc 
helyét. Tenyérnyi fa-ritkuláson át 
belát a szabadon emelkedő hegyek 
közé s végignézheti a messze húzódó 
völgykatlant. Ha messzelátót emel 
szeméhez, még a völgyben kanyargó 
vonatot is meglátja, de még azt is

látja, a szomszéd hegyoldalon hogyan 
siklik alá a lekopaszitott szálfa a 
csusztatón.

Délután rendesen otthon van. Es
tefelé látogatóba megy, vagy sétálni, 
de nem egyedül.

Igazi vakációs időtöltés. Rég leve
tette a tanítás gondját, el is felejtette, 
mikor volt a vizsga.

Mintha mindég álmodnék, úgy jár- 
kel. Semmise történik vele, mégis 
meleg érzés fényesíti a szemét. Maga 
is csodálkozik rajta, hogy mennyire 
leköti szerelme minden gondolatát. 
Mintha valami erőszakos kéz felfor
gatta volna világnézetét, Ítéletét, elveit, 
meggyőződéseit, még az emberekhez 
való viszonya is megváltozott s szive 
királynéja mellett a felejtettség sötét
ségébe száműzetett az édesanyja. 
Nem veszi észre, hogy azt látják, 
nem érzi, hogy fájdalmat okoz. Ő 
egyszerűen várja az alkonyati órát.

— A Balogzsán megint itt vo lt!.. 
— mondja délben az anyja. Negyed
szer volt itt, de hiába faggatom, nem 
mondja meg mit akar. Igazán már 
elmehetnél hozzá.

Sárosy László kedvetlenül von 
vállat. Mogorván maga elé bámul s 
látszik rajt, hogy most utólag keres
geti a mentegető magyarázatot.

— De hát tulajdonképpen mit is 
ak ar? .. Miért jár a nyakamra?.. 
Mit akar éppen én tőlem ? Menjen 
a jegyzőhöz, -a szolgabiróhoz, vagy 
tudom is én, kihez, csak engem 
hagyjon nyugodtan! .

Az édesanya tovább öltögeti a tűt 
s lassan mozgó szájjal számlálgatja 
az öltéseket. Égyszerre ölébe ejti a 
fehér vásznat, azután csendesen fed- 
dő hangon mondja:

— Azelőtt nem igy gondolkodtál, 
fiam. Balogzsán meg a többiek is 
azért jöttek hozzád, mert a lelked 
másik, melegebb részét fordítottad 
feléjük. Ha ilyen lettél volna, • mint 
a milyennek most mutatod magadat, 
egy se közeledett volna hozzád.

Elhallgat, de keze tétlenül nyugszik 
az ölében. Néhány pillanatig csend 
fekszik a szobára, csak a szabályosan 
járó óra ketyegése hallatszik. Végre 
megint megszólal.

— Megváltoztál, fiam Mintha nem 
is a régi volnál, annyira megváltoz
tál. Csak az arcvonásaid ugyanazok, 
a szived, lelked egészen idegen.

— Ne mondj ilyesmit, anyám, — 
szól közbe Sárosy s hangja remeg 
az ingerültségtől.

Az asszony megállás nélkül foly
tatja :

— Az életed is idegen.

— Veled szemben mindig ugyanaz, 
anyám. Te mindig az első, a legdrá
gább maradsz és te ezt jól tudod. 
De van-e értelme a szemrehányásnak 
csak azért, mert nem a te sziveddel 
gondolkodom. És van-e jogod két
ségbevonni irántad való szeretetemet 
csak azért, mert valami neked az én 
életemben nem tetszik?...
- — Téged féltlek 1 ... kiált közbe 
az anya.

— De anyai féltésed közt igazság
talan vagy !.. . feleli a fiú.

Az anya nem válaszol. Arcán las
san elsimulnak a felzaklatott vonások 
s tiszta fehér homloka újra derűsen 
emelkedik fel. Azután lassan felkel s 
megöleli fiát.

— Ifjak sokszor megcsalódnak, de 
az anyai s z í v  ritkán. Ha igazságta
lannak látszom is, higyj fiam azok
nak, kik nemcsak szemükkel, hanem 
szivükkel is néznek s érted imádkoz
nak. Magam számára nincs kérni 
valóm, az élettől is nincsen várni va
lóm, hanem egyedül a te boldogságod.

Sárosy László, megindulva áll fel, 
azután forrón magához öleli az anyját.

— Tudom, anyám. Áldjon meg az 
Isten !

Néhány perc múlva megnézi óráját 
s zavarodottan mondja:

— Bocsáss meg, anyám. Egy kissé 
elmegyek.

Az asszony némán int fejével, azu
tán becsukódik a fiú után az ajtó.

• (Folytatjuk.)

Tanítók árváiért!
Körülöttünk reng a világ. Régi el

lenségek mellé egy áruló, uj ellenség 
sorakozott. Orvul támadott ránk, alat
tomos sompolygással csúszott köze
lünkbe, azt hitte, sok sebtől vérző 
vonagló testünkbe mártja tőrét. De 
egy élő, erős nemzetet talált. Mene
külők árasztják el az országot, se
gélyre tárul száz és ezer kéz. És mé
gis jut érzés és fillér arra is, hogy 
virágot hullassunk hősi halált halt, 
vitéz tanítóink sírjára. A gyengéd lé
lek rágondol az árvákra-, kik hasz
talanul várják haza az édesapjukat, az 
özvegyekre, kiknek sírba dőlt támaszuk. 
Legyen áldott a jőszivek áldozata! 
Az adakozók nevét hálával s köszö
nettel idejegyezzük:
N. N. Komárom . . . .  10-— K
Macher Kálmánné Győrrévfalu . IO— „ 
Kiss Imre ev. leik. Szentgotthárd 10-—• „ 
Múltkori számban kimutatott gyűjté

sünk vo lt: . 8400-68 K
Mostani gyűjtésünk 30-— K
Eddig befolyt: . . . 8430-68 K
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Nyilvános nyugtázás. „Az örömtelen vi
lág öröme“ cimii, a tanítók árvái javára 
kiadott egyházi beszéd gyűjteményes mun
kám után részben vételár, részben felülfi- 
zetés címén eddig a következő pénzössze
gek folytak be:

a) vidékiektől:
Özv. Vései Véssey Sándorné 50 K, Lud- 

ván János nagysimonyi-i ev. tanító révén 
30 K, Hutter Zsigmond csöngei ev. lelkész 
révén 27 K, Varga Gyula kemenesaljai es
peres révén 25 K, Godina István büki s. 
lelkész révén 23-18 K, Rózsa István nagy- 
sitkeiev. tanító révén, Gősy Ferenc kemenes- 
tniháiyfai ev. tanító révén 22 50—22-50 K, 
Erdélyi Béla szergényi ev. tanító révén 20 
K, (ebből felülfizetett Zsédelyi Ferenc 50 
f, Fejér Lajos postatitkár revén 16-50 K, 
Balikó Lajos kőszegi ev. lelkész révén 15 
K, Bögöthy Károly takácsi-i ev. tanító ré
vén, Pulay Gábor bobai ev. lelkész révén 
1350—13-50 K, Soproni theologusok Győr- 
ffy Béla IV. th. h. révén 13 K, Varga Dé
nes dukai ev. tanító révén 10-50 K, Koltai 
Vidos Dániel földbirt. Mersevát, Molnár 
Béla földbirt. Beled 10—10 K, Varga De
zső szillsárkányi ev. tanító révén 9 K, Szó- 
rády Dénes celldömölki ev. tanító révén, 
Búzás Imre tényőfalui ev. tanító révén 
7-50—7-50 K, Hollósi Rupert róm. kath. 
apát Celldömölk, Báyer Gyula földbirt. 
Gutaháza, özv. Tomka Károlyné Pozsony 
Szutter Dániel pápai igazgató tanító révén 
4-38 K, Fejes Árpád járásbiró Celldömölk4K, 
Mészáros István kemeneshőgyészi ev. leik. 
révén 3-96 K, Somogyi Aladár t. főszolga
bíró Celldömölk, Berzsenyi Dezső földbirt. 
Celldömölk, Záborszky Sándor kir. végre
hajtó Celldömölk 3—3 K, Tompa Mihály 
kissomlyói ev. lelkész révén 2-46 K, Győrffy 
Béla IV. evf. theol. halig. Sopron, Ulreich 
Pál nyug. lelkész Sámfáivá, Nagy Dénes 
földbirt. Celldömölk, Hamvay János nyug. 
ev. tanító Kukmér, Gamauf József állomás- 
főnök Vönöck, Kogel máén Gyuláimé Né- 
methidegkut, Papp Mária Zombor, Baráth 
Károly tábori lelkész, Brezovits Ferenc 
áll. polg. igazgató Sárvár, Bárdossy Imre 
földbirt. Alsómesteri, Nagy Pál Celdömölk 
2—2 K, Rónay B. Gyula ev. lelkész Őri- 
magyarósd, Németh Sándor ev. lelkész 
Köttse, Kramár József ev. lelkész Devicse, 
Szutorisz Aladár ev tanító Ipolvszög 

TTtPGTO K, Bognár József ev. tanító 
Akaii, Maternyi Imre ev. lelkész Nagyvárad, 
Timkó György ev. lelkész Sókut 1-60—1-60 
K, Károlyi Endre földbirt. Ostffiasszonyfa, 
Madár Mátyás ev lelkész Felpécz, dr. 
Berzsenyi Jenő kér. -felügyelő Ksömjén, 
Hrabovszky István kir. közjegyző, Payr 
Sándor theol. akad. tanár Sopron, Pröhle 
Károly theol. akad. tanár Sopron, Kiss Jenő 
theol. akad tanár Sopron, Hetvényi Lajos 
ev. főgimn. vallástanár Sopron, Vinimer 
Lajos uradalmi tiszttartó Kamenespuszta, 
Jánossy Lajos ev. esperes Komárom, néhai 
Stettner Gyula ev. esperes Felsőlövő, Mayer 
Károly városbiró Szenlgotthárd, Nagy Pál 
földbirt. Bucsuszentlászló, Horváth Sámuel 
ev. esperes Tét, Dr. Varga Gábor udvari 
tanácsos, országgy. k., Pálinkás Géza róm. 
kath. esperes Alsóság. Dr. Porkoláb M i
hály ügyvéd Celldömölk, Michaelis Izidor 
nyug. ev. lelkész Kőszeg, Eősze Zsigmond 
ev. alesperes Tolnanémedi, Kogelmann 
János kereskedő Kukmér, Baráth József 
ev. s. lelkész Paks, Györik Györgyné Ráb- 
cakapi, Borbély János ev. lelkész Mérges, 
Németh Károly ev. lelkész Lébény, Eder 
József ev. lelkész Nemescsó, Haniffel Sán-
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dór ev. lelkész Sárszentmiklós, Rédey Ká
roly ev. lelkész Nagykároly, néhai Kiss Já
nos ev. lelkész Szombathely, Nánik Péter 
ev. tanító Tapolcafő, dr. Papp Ferenc gitnn. 
tanár Budapest, Petter Viktor ev. tanító 
Budapest, Bojtos János ny. ev. lelkész Cell
dömölk, Mesterházy Sándor ev. lelkész 
Nemespátró, Nagy István ev. lelkész Zala- 
istvánd, Lórántffy Péter ev. lelkész Vesz
prém, Seregély Pál Csönge, Bachát István 
ev. s. lelkész Szombathely, Nagy Sándor 
ev. lelkész Celldömölk, Novák Rezső ev. s. 
lelkész Celldömölk L50—L50 K.

b) a kemenesmagasi-i gyülekezetből: 
Horváth János felügyelő 15 K, Biró Ist

ván körjegyző 7 50 K, Báyer Géza s. jegyző 
5 K, Guoth Márton köztb. felügyelő, özv. 
Papp Ferencné, Benkó Béláné 3—3. K, 
Mestery József, Döbrönte Ferencné, Stni- 
déliusz Sándor, Magassy já n d or in. fel
ügyelő, Komjáthy László 18. h gy. e. őr
vezető, Erdélyszky Emilné, Batta Etelka, 
Döbrönte Károlyné, özv. Horváth Jánosné, 
Horváth Antal földbirt., Gécs Mihály, Hor
váth József, Honcz Ferenc, Horváth Gábor, 
Páli Sándorné, Horváth Sándor, Horváth 
Gábor Evács, Szalay János, Nagy Károly, 
Kiss Sámuel, Kiss Ferenc, Kálmán Péter, 
Berzsenyi Gáborné, Varga Józsefné, Balogh 
Lajosné, Tima Józsefné, Sitkovits József, 
id. Mesterházy Józsefné 2—2 K, Szényi 
Sándor, Balogh Károlyné, P80—180 K, 
Molnár István 170 K, Kiss Eszter 1 60 K, 
Győrffy Káról?, Jánossy István, Kiss Sán
dor, Kiss Gábor, Kiss József, Kiss Lajos, 
Guóth István, Nagy Károly, Komjáthy Jó
zsef, Szuh Károly, Nagy István, Tompa 
Elek, özv. Keresztessy Istvánná, Pálffy Mi- 
hályné, Kiss F. Lajos, Kiss Mihály Antal, 
Nagy János, Magassy Lajos, Nováky La
jos, Papp György, Zsiray Lajosné, Huiber 
Sámuel, Mógor Péterné, Varga Istvánná, 
Errős József, Böröndy József, Báhut Julcsa, 
Kiss Gyula, Szecsődy István, Szabó Gyula, 
Pintér Jánosné, Győrffy Lajos, Szényi Bá
lint, Szabó Károly, Takács Imréné, Bodor 
Károlyné, Kiss György Horváth h Károly, 
Szényi Károly, Jánossy Ádám, Horváth Jó
zsef, (Kis) Horváth Károly, Kiss Gábor, 
Salamon Sándor, Salamon József, Szecsődy 
József, Gőth Gábor, Székeyi Lajos, Mes- 
terházv Istvánná, Mesterházy Sándorné, 
Sülé Péterné, Szabó Gáborné, Lodesz Ká
rolyné, Magassy György, Kiss Károly, Hor
váth Sándor, Pitkovits Mihály 1-50—1-50 K, 
László Sámuel kőmives, Laky János kovács, 
Horváth Antalné 1 —1 K. Összesen 663 68 K.

K iad ás:
1. 500 példány nyomási díja . 360-— K
2. Portó Dinkgreve Nándornak 15 04 K
3 Portó s árusítási dij nálam . 12 66 K

Összesen : 387 70 K
Összes bevétel: . 663 68 K
Összes kiadás : 387 70 K

Tiszta jövedelem : 275 98 K 
amely összeget a „Harangszó“ nagytiszte- 
letü szerkesztőségének beküldöttem.

Hálás köszönetemet nyilvánítom vállal
kozásom minden nagylelkű pártolójának. 
Különös köszönetét mondok Varga Gyula 
esperes urnák, aki munkám terjesztését 
annyi szeretettel felkarolta; a „Harangszó“ 
nagyérdemű szerkesztöjénének munkám 
hirdetéséért; a lelkésztestvéreknek, és ta
nító uraknak szives jóindulatukért, amely 
nagyban hozzájárult a siker megteremté
séhez ; Dinkgreve Nándor könyvnyomdatu
lajdonos urnák azért a szép buzgalomért,

1916. szeptem ber 17.

hogy a vidékre küldött példányok csoma
golását ingyen végeztette. Isten áldása nyu
godjék meg a nemes adakozókon s azon 
a szerény adományon, amit közösen oda
tettünk arra a szent oltárra, amelynek tüze 
a tanító árvák szomorú életvilágába lesz 
hivatva vigasztaló meleget sugározni.

Az újabban befolyt s ezután érkező ösz- 
szegeket később számolom el.

Kemenesmagasi, 1916. julius 5-én.
Szabó István

• ev. lelkész.

A világháború eseményei.
/ Harc az oláhok ellen.

Az oláh álnokság nem marad 
büntetés nélkül. Alighogy megindult 
hazánk ellen az alávaló orvtámadás, 
megjelentek a háttérben büntető os
torral a kezükben derék szövetsége
seink, a bolgárok és a németek. Dél
kelet felől román földre léptek, az 
ellenséget több kemény csatában 
megverték, most pedig a Duna felé 
haladnak, hogy megostromolják mie
lőbb az oláh fővárost.

A német hivatalos jelentés szep
tember 3-án tudatta velünk, hogy 
»a Duna és a Fekete tenger között 
német és bolgár csapatok átlépték a 
Dobrudzsa határát, s a román határ
őrséget visszaverték.« Az itt kifejlő
dött küzdelem napról napra élesebbé 
és elkeseredettebbé vált. Másnap már 
700 román fogolyról emlékezik meg 
a német jelentés. A hazánkba betört 
ellenség és csapatok rosszat sejtve, 
tartózkodóbbak lettek. Félve haladtak 
előre. A német és bolgár csapatok 
mélyen benyomultak Dobrudzsába 
s elfoglalták Dobrics várost, majd 
harmadnapra rá a Duna jobb part
ján Tutrakan erős várát a fontos 
hídfő összes belső müveivel együtt, 
foglyul ejtettek több mint huszonegy- 
ezer sebesületlen oláh katonát, köz
tük két tábornokot és száznál több 
más tisztet. Az oláh sereg 34., 35., 
36., 40., 74., 79., 80. és 84. gyalog
ezrede, 5. tarackezrede és 3. nehéz 
tüzérezrede teljesen fogságba került. 
»A románok vesztesége, teszi hozzá 
a bolgár jelentés, halottakban és 
sebesültekben rengeteg. Sok román 
katona pánikszerű menekülése köz
ben a Dunába fulladt.«

A Dobricson át előrenyomult bol
gár hadoszlopokat erős orosz csa
patok támadták meg. De a bolgárok 
diadalmasan visszaverték őket. A 
bolgár csapatok mellett most már 
nemcsak német, hanem török hade
rők is harcolnak.

Az oláhok északi frontján eddig 
csak Petrozsény vidékén volt harc.
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Csíkszeredából csapataink a Hargi
tára vonultak vissza.

Látjuk ebből, hogy a mi csapata
ink még nem léptek fel támadólag. 
Türelmetlenül várjuk azt az időpon
tot, amidőn a mi hadaink is teljes 
erővel megindulnak és két tűz közé 
szorítják az álnok ellenséget.

Küzdelem az oroszok ellen.
Az orosz óriási veszteséggel dol

gozik, de emberanyaga s muníciója 
szinte kifogyhatatlan. Támadásai a 
román beavatkozás folytán megújul
tak és erősödtek. Most főképpen a 
Kárpátok északi lejtőire küldi töme
geit. A jelentés szerint a Kárpátok
ban a hét elején Zielonától délre, 
Zabietől délnyugatra, a Magura-sza- 
kaszon és Dorna-Vatrától északra 
voltak orosz támadások, de ‘azok 
mind a támadók súlyos veszteségé
vel végződtek. Másrészt az oroszok 
arra törekedtek, hogy összeköttetésbe 
lépjenek Ivanov tábornok orosz-ro
mán csapataival. Ez a törekvés egye
lőre meddő maradt, valamint az 
is, hogy betörjenek hazánk földére. 
Szakadatlan küzdelem folyik a Tatár
szorostól egészen a Dorna-Vatra 
mellett lévő állásainkig. Az ellenség 
egy-egy napon ötször-hatszor meg
ismétli dühös támadását. Vitéz kato
náink mindannyiszor visszaverik. 
Szeptember 6-án a trónörökös harc
vonalának déli szárnyán, Dorna-Vat- 
ránál, az oroszok és románok már 
egyesülten támadtak, de vereséget 
szenvedtek. Védekezésünk a túlerővel 
szemben mindeddig sikeres volt. A 
hazánkra törő ellenséget lelkes vité
zeink jóformán még határainkig sem 
engedték.

Görögország válsága.
Az antant hatalmak példátlan lel- 

ketlenséggel kényszerítik Görögor
szágot arra, hogy velük tartson s 
harcra keljen ellenünk. Ha sikerül a 
bűnös puhitás, akkor jóformán meg
indul Sarrail tábornok is szedett-ve- 
dett seregével, hogy szerencsét pró
báljon a középponti szövetségesek 
hadai ellenében. Az antantbeliek a 
görögök megfélemlítésére hajórajt kül
döttek a Pireuszba, körülzárták és 
lefegyverezték a görög csapatokat, 
elfogták a középponti hatalmak diplo
matáit, elkobozták hajóikat. Mindez 
arra való, hogy a királyt és kormá
nyát kényszerítsék a velük való szö
vetkezésre.

A nyugati harctér
egész héten át nagy küzdelmek szin
tere volt. Az egyesült angol és fran
cia seregek óriási erőfeszítéssel tá
madták a német állásokat, anélkül, 
hogy számbavehető eredményhez ju
tottak volna. A hét elején az Ancre 
jobb partján Beaumontól a Sommeig 
harminc kilométer széles fronton folyt 
az elkeseredett küzdelem. A harcvonal 
felső szakaszán a támadókat a néme
tek mindenütt visszaverték A franciák
nak és angoloknak csak igen csekély 
sikerük volt: elfoglalták Guilmont és 
La Forest helységeket. Ugyanekkor 
történt London, Harwich és Jarmouth 
városok sikeres bombázása a néme
tek részéről.

A németek véresen visszaverték a 
legelkeseredettebb támadásokat s. ha 
kénytelenek voltak is átengedni egyes 
jelentéktelenebb pontokat, helységeket: 
frontjuk sziklaszilárdan áll.

A Somme-vidéki csata heve a hét 
vége felé lanyhult. Az angolok és 
franciák belefáradtak. A németek s z í
v ó s  ellenállását az ellenség is csodá
lattal emlegeti.

Az olaszok háborúja.
Az olaszok több vereség után egy 

kissé elcsöndesedlek. Tirolban csak 
tüzérségi harc volt, Albániában csak 
kisebb csatározások folytak. Az olasz 
sereg kimerült, de azért leköti erőink 
egy részét.

Egyéb hírek.
Az angol lapok azon aggodalom

nak adnak kifejezést, hogy a románok 
kelleténél korábban avatkoztak bele 
a háborúba, akkor indultak meg, ami
dőn nem voltak még teljesen fölsze
relve. Angol katonai körök attól tar
tanak, hogy az elsietett román be
avatkozás katonai téren rettenetesen 
meg fogja magát boszulni. — Angol 
lapoknak azt jelentik Pétervárról, 
hogy a Dobrudzsába bevonult orosz 
hadsereg ereje eddig még nem egé
szen százezer ember. E jelentés sze
rint Sarrail hadserege még korántsem 
ötszázezer főnyi erős, mint ahogy 
azt Romániának megígérték. Sarrail 
ahelyett, hogy támadásba ment volna 
át, mint Bukarestben remélték, mielőtt 
támadna, megvárja, hogy hogyan fog
nak végződni a dobrudzsai események. 
Az orosz katonai szakértők szemére 
vetik Romániának, hogy elfecsérli ere
jét. Az ő feladata elsőbben is nem 
Erdély elfoglalása, hanem a bolgárok 
leverése és Törökországnak szövet
ségeseitől való elzárása.

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Hősi halál. Gáncs Jenő székesfehérvári 

ev. lelkészt és családját súlyos veszteség 
érte. Fia, Gáncs Viktor, augusztus 16-án, 
Nova Vasnál 21 éves korában hősi halált 
halt. A Kostenjevca Vojsica út melleti ka
tonai temetőben helyezték pihenőre. Isten 
kegyelme adjon testének pihenést, lelké
nek békességet! Gyászoló kedveseit vi
gasztalja Isten szeretete!

Lelkészválasztás. A székesfehérvári 
gyülekezet régi, érdemes lelkésze, Gáncs 
Jenő állásáról lemondott s nyugalomba 
vonult. Helyébe fiát, Gáncs Aladárt válasz
totta meg a gyülekezet. Gáncs Aladár ne
ve nem ismeretlen lapunk olvasói előtt,

néhány szép elbeszélésével gyönyörködtette 
s tanitgatta a lelkeket. Szeretettel köszönt
jük uj állásában s isten áldását kívánjuk 
munkálkodására.

Az alsódörgicsei evang. templomban
felállítandó Zsedényi emléktáblára adakoz
tak a következők: Magyary Miklós esperes 
Kapolcs 3’50 K, A Zalai egyhm. gyáminté
zet 24 K. Összesen 27 50 K.

I t thonró l .
A haza védelmére! A régi nagy idők 

j visszaérkeztek. Az orozva támadó oláh ha
zánk drága földjét veszélyezteti. Nemcsak 

i a szükség, de a honfiak szivében élő kíván

ság adatta ki a magyar kormánnyal azt a 
rendeletet, rnely a haza védelmére felhívja 
az önként jelentkezőket s a 16 évesek előtt 
is megnyitja a hadsereg kapuit. A rendelet
igy szó l:

Az 1886. évi XX. törvénycikk 2. szaka
szának utolsó bekezdése értelmében az 
önként jelentkezők alkalmazhatóságukhoz 
képest a népfölkelésbe fölvehetök.

Ezek alapján a következőket rendelem:
1. Mindazok, a kik az 1898. évben vagy 

annál előbb születtek és a népfölkelő be
mutató szemlén népfölkelési fegyveres szol
gálatra alkalmatlanoknak találtattak, úgy
szintén mindazok, a kik a népfölkelőköteles 
koron túl vannak, ha alkalmasak arra, hogy 
hazájuk létéért a Délkeleten folyó harcok-
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bán fegyverre! a kezükben szolgálatot te
hessenek, népfölkelési fegyveres szolgálatra 
bármely honvédgyalogpóttestnél — az ön
kéntes belépésre megkívánt okmányok föl
mutatása nélkül — vétetnek föl.

2. Azok, a kik 1899 (esetleg 1900) évben 
születtek, általában véve csak a szülői 
(gyámi) beleegyezési nyilatkozat bemutatása 
mellett vétetnek föl.

A közép iskolákban október 1-én 
kezdődik a tanítás. Figyelemmel az élel
mezéssel kapcsolatban több oldalról föl
merült kívánságokra, valamint még egyéb 
szükségesnek mutatkozó intézkedésekre, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a tanév 
megnyitását valamennyi középfokú taninté
zetben és polgári iskolában október 1-ére 
halasztotta el, illetve erre az illetékes ha
tóságokat fölhatalmazta

A gabonatermés fölöslegének rekvi- 
rálása. A hivatalos lap egyik múlt heti 
számában kormányrendelet jelent meg a 
búza-, rozs-, árpa, kétszeres és zabtermés 
rekvirálásáról. A rekvirálást az alispán 
azonnal elrendeli, mihelyt a vármegye 
nagyobb részében a cséplést befejezték. 
A rekvirálás elrendelése után a vásárlási 
igazolványok érvénytelenek lesznek.

Ausztriában három hústalan nap lesz. 
A legközelebbi napokban rendelet fog meg
jelenni, a mely egész Ausztriában heten
ként három hústalan napot állapit meg és 
pedig hétfőt, szerdát és pénteket. E napo
kon, mint eddig, tilos a húsfogyasztás, ki
véve egyes hentesárukat, a melyek belső 
részekből készülnek. Csak hétfőn nem tilos 
az ürühus eladása.

Nem Írnak, de élnek. Sok hajlékban 
hasztalan várják a harctérről érkező életjelt. 
Hivatalból hivalalba szaladgálnak, imák a 
Vörös Kereszt, a Hadifoglyok után tudako
zódó irodába, de hiába. A hosszú várako
zás megnöveli a bánatot s lassanként ki
alakul az a nézet: bizonyára nem él. Pedig 
ki tudja. Sok kártya elvesz s szegény ha
difogoly hasztalan várja a választ. Két ilyen 
esetet feljegyzünk. Morsolits Kálmán tar- 
ródfai vitéz a háború kezdete óta egyetlen
egyszer sem irt. Most végre augusztus 24- 
én jött tőle értesítés orosz fogságból. — 
Frankovics Ferenc, a 12. gyalogezred hős 
katonája is 10 hónap múlva irt ugyancsak 
orosz fogságból. Azért ne essünk kétségbe. 
Tanuljunk meg várni és bízni az Istenben 1

Jótékonyság a harctéren. Mlinarcsek 
Pál az orosz harctéren küzdő vitéz hívünk 
nemes elhatározással gyűjtést indított a 
háború rokkantjai és árvái részére. A gyűj
téshez a következők járultak önmaguktól 
elvont adományaikkal: Spisak István 4 K, 
Mlinarcsek Pál 3 K, Angyal Imre, őrvezetö 
Soltész Mihály, Guba János, örvezető Mi- 
sové és őrvezető Erdélyi 2—2 K, Czégel 
József, Szórád András, Juhász József, Mol
nár András, Gyurovcsik Mihály és Ittés Pál 
1—1 K, Adommisi András, Gönczi István és 
Styefánik Ferenc 40—40 fii!., Csécsi István 
30 fiit. és Kákos László 20 fillért. Össze
sen 24 70 K. A jókedvű adakozót szereti 
az Isten 1

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház múlt heti ülésén nagy 

vihar támadt. A jogos felháborodás ziva
tara volt ez, mely számon kérte a kormány
tól s had vezetőségtől: miért maradt védet- 
jenül Magyarország erdélyi határa ? Rend-
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kivül éles beszédek hangzottak el. Tisza 
miniszterelnök válaszának nagy része is 
elveszett a rettenetes zajban. Többször zárt 
ülést is tartottak, melyeken az ellenzék 
vezérei mondottak beszédeket. Az ellenzék 
Burián külügyminiszter távozását kívánja. 
Beszélnek arról is, hogy Tisza miniszter- 
elnöksége mellett, Apponyival, Andrássyval 
uj kormány alakulna. A képviselöházat 
szeptember 12-ig elnapolták ; 12-én a dele
gáció összehívásától szóló vita indult meg.

A n a g y v i l á g b ó l .
A franciák még ez évben szeretnék 

befejezni a háborút. A Svájcba érkezett 
francia lapok egyértelmüleg azt Írják, hogy 
a szövetséges angol-francia hadvezetőség 
a Sommenál most mindenáron döntést 
akar kicsikarni. A Matin igy i r : ki kell 
vívnunk és ki is fogjuk vívni az áttörést. 
A Petit Journal szerint az uj téli háború 
még kikerülhető, ha Franciaország szövet
ségesei éppen olyan hősiesen fognak har
colni, mint a francia sereg. Az Echo de 
Paris a frontról kapott tudósítását igy 
végzi: Minden tartalékerőnket harcba vet
jük, hogy még ebben az évben vége legyen 
a francia nép szenvedéseinek.

Minden hétre egy tojás. Berlinben a 
városi tanács közhírré tette, hogy az utolsó 
napokban kevés tojás került a berlini pia
cokra, tehát a tojásfogyasztást korlátozni 
kell. Ilyen körülmények között ezen a hé
ten a kenyérjegyre mindenkinek csak egy 
tojás fog jutni Berlinben egy hétre.

A német bányákat akarják a franci
ák. Az Echo de Paris egy cikke arról szól, 
hogy a négyesszövetség most már nem 
érheti be azzal, hogy megszabadítsa Euró
pát a német hegemóniától, hanem el kell 
ragadni a néniét birodalomtól azokat a 
vas- és szénbányákat, a melyek Németor
szágot ellátják s ezeket a bányákat Fran
ciaországnak kell megkapnia. A Rajna bal- 
partján elterülő dús ércbányáktól is meg 
kell fosztani a németeket.

A kik nem akarnak katonáskodni. 
Angolországban eddig több mint 20.000 
katonakötelest tartóztattak le és 11.067 
besorozottat Ítéltek el, mert lelkiismereti 
aggodalmak miatt nem akartak katonai 
szolgálatot teljesíteni.

A románok milliói a német bankban. 
A román kormány attól fél, hogy a német 
birodalmi bankban lévő 500 millió frank- 
nyi lététéit a német kormány el fogja ko
bozni. Innen van az, hogy a németek ro
mániai vagyonát még nem vették zár alá.

Tízezer márka zöldség uzsoráért. 
Berlinben az egyik bíróság tízezer márka 
pénzbüntetésre ítélte Maasdorf Ottó zöld- 
ségkereskedöt, mert jogtalanul felverte á 
vásárcsarnokokban a zöldség árát. Az Ítélet 
megokolása szerint a büntetés azért ilyen 
enyhe és a bíróság azért nem sújtja bör
tönbüntetéssel is az elitéltet, mert Maasdorf 
nem tulajdonos, hanem csak üzletvezető.

A vihar áldozatai. Franciaországban az 
amerikai partvidékig dühöngött, vihar óriás 
károkat okozott. A Dominikán (angol Nyu- 
gat-India) dühöngött orkánnál ötven ember 
életét vesztette. 200 épület elpusztult és 
egyéb nagy kár is történt.

A jövő téli hadjárat. Az orosz külügy
miniszter egy újságíróval folytatott beszél
getésben kijelentette, hogy a szövetséges 
hadseregek legutóbb elért sikerei és Ro
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mánia beavatkozása siettetni fogják ugyan 
a háborút és közelebb hozzák befejezésé
hez, a téli hadjárat azonban ennek ellenére 
is elkerülhetetlen.

A H a ra n g szó  p erse ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 437 kor. 26 fill.

Özv. Mokray Endréné Budapest 16 40 K, 
Gyurátz Ferenc püspök Pápa 10'— K, özv. 
Bak Ferencné Nemeskér 5 '— K, Mester- 
házy Gyuláné Mesterháza 2‘40 K, Evang. 
egyházközség Törökbecse P40 K, Takács 
Sándor Barcs —‘40 K.

Összesen: 50286 K.

Vak katonák részére befolyt: özv. 
Genes Péterné Pozsony 2 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Győry József Tét 2 K.

Hadifoglyoknak : Győry |ózsef Tét 3 K. 
A jó kedvű adakozót szereti az Isten 1

Okleveles kisdedóvónö
helyettes tanítónőnek, vagy jó csa
ládba nevelönőnek ajánlkozik. Okle
vele általános jeles. Megkeresések 
és ajánlatok a Harangszó szerkesztő
ségéhez küldendők. 1—x

Pályázati hirdetés.
A k ö t é s é i  evang. gyülekezet he

lyettes tanítót (kántor) vagy tanítónőt 
keres. Fizetése havi 100 korona és 
némi mellékes. Kötcse (Somogy m.) 
Németh Sándor ev. lelkész. i—2

Polgári iskolái
végzett, rendkívül jó magaviseletü, 
szorgalmas és ügyes fiú egy évre

lakatosinasnak
ajánlkozik német nyelvű helyre. Aján
latok küldhetők erre a címre: Hor
váth István Katafa, utolsó posta Ná- 

dasd, Vasvármegye.

Tanítónőt keresek,
evangélikus vallásut, négy leánykám 
mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p. Kemenes- 
magasi. (Vas m.) 4_ x

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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TA R TA LO M : Madár Mátyás: „Én vagyok, ne féljetek.“ (Vers.) — Czipott Géza: Hősi halálból örökéletre. — Mesterházy Sán
d o r:  A régi és az uj Szaloniki. Mindnyájan elmegyünk. — Lábaink szövétneke. — Kupi Béla: A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — 
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„Én vagyok, ne féljetek.“
Máté 14, 27.

„Én vagyok, ne fé lje te k !“ 
Hullámzó tengeren járva 

így b iz tat szent beszéded,
Égnek s földnek nagy királya. 

Felénk nyújtod kezedet 
S vezetsz a mélység felett.

„Én vagyok, ne félje tek!“
Vészes hullám tö r ellenünk 

Gyarló szivünk fél s retteg  
M egfáradva csüggedezünk 

Biztass, biztass királyunk 
Véled nyugodtan járunk.

Te vagy — Isten szülötte — 
Akinek örök hatalm át,

Vész, v ihar meg nem törte,
A mélységeken bátran  já rt. 

Uram, U ram ! jöjj hozzánk 
Vezess a vészeken át.

„Én vagyok, ne féljetek!“
Vésd szivünkbe biztatásod,

S elsimulnak a vészek 
Lelkűnkben csendesség tám ad 

Oszlik egünk borúja.
Napfény kél a borúra.

„Én vagyok, ne féljetek,“
Kik könnyezve búsan jártok  

Gyógyul fájó sebetek 
Felderül még bús orcátok 

Lerakjátok terhetek 
Bizzatok, ne fé lje te k !

MADÁR MÁTYÁS.

Hősi halálból örökéletre.
Irta: Czipott Géza.

»Azt pedig állítom atyámfiai, hogy 
a test és vér nem örökölheti Isten 
országát, sem a romlandóság nem 
örökli a romolhatatlanságot. íme tit
kot mondok néktek. Mindnyájan ugyan 
nem aluszunk el, de mindnyájan el
változunk nagy hirtelen egy szem
pillantásban, az utolsó trombitaszóra; 
mert trombita fog szólni és a halot
tak feltámadnak romolhatatlanságban 
és mi elváltozunk. Mert szükség,

hogy ez a romlandó test romolha
tatlanságot öltsön magára és e ha
landó test halhatatlanságot öltsön 
magára. Mikor pedig ez a romlandó 
test romolhatatlanságba öltözik, és a 
halandó halhatatlanságba öltözik, 
akkor beteljesül amaz ige, mely meg 
vagyon irva: elnyeletett a halál di
adalra.«

*
A nagy apostol, Pál, a Korinthus- 

beliekhez Írott első levelében, a ti
zenötödik részben, ahol is a fent 
idézett szép igék, — melyek a keresz
tyén hitnek fundamentumát képezik 
— feltalálhatok *»a halottak feltáma
dásáról« szól. A bi diának ez a 
része, ezzel a felirattal és tartalom
mal napjainkban különösképpen ér
dekli a keresztyén embert s igy 
közelebbről a »Harangszó« nyájas 
olvasóját. Különösen napjainkban, 
mikor oly erősen kong felettünk a 
vészharang és szól az ítélet trombi
tája ; árván ül mindenfelé a nagy 
népü város, sírván sir éjjelente és 
könny borítja orcáját; Sionnak utjai 
gyászolnak, nincsen, aki az ünnep 
napra járjon, papjai sóhajtoznak, mert 
a vének eltűntek a kapuból, meg
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szűntek az ifjak énekelni; vérengző 
csaták viharai hervasztják el, fullaszt- 
ják vérbe országok, birodalmak vi
rágzó ifjait.. . a halál öldöklő fegy
verekkel tart az élők között dús 
aratást.

* ■
Mély gyászban, telve könnyel, 

fájdalommal vetődik fel napjainkban 
nem egyszer a kérdés lelkűnkben: 
Mi történik a mi drága, hősi halált 
halt kedveseinkkel ? Eme mindnyá
junk lelkét marcangoló kérdésre 
»eszetekbe juttatom atyámfiai az 
evangéliomot, melyet be is vettetek, 
melyben állótok is, amely által üd
vözöltök is, ha megtartjátok, mert azt 
adtam élőtökbe főképen, amint én is 
úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt 
a mi bűneinkért az Írások szerint, 
és hogy eltemettetett, és hogy feltá
madott a harmadik napon az Írások 
szerint. — Ha azért Krisztusról 
hirdettetik, hogy a halottak közül 
feltámadott, mi módon mondják né
melyek ti köztetek, hogy nincsen 
halottak feltámadása? Mert ha nincsen 
halottak feltámadása, akkor Krisztus 
sem támadott fel. Ha pedig Krisztus 
fel nem támadott, akkor hiába való 
a mi prédikálásunk, de hiába való a 
ti hitetek is.«

*
»De mondhatná valaki: mi módon 

támadnak fel a halottak ? és minémü 
testtel jönnek ki ? Balgatag 1 amit te 
vetsz, nem elevenedik meg, hanem ha 
megrothadand. És abban, amit elvetsz 
nem azt a testet veted el, amely 
majd kikel, hanem puszta magot, 
talán búzáét, vagy más egyébét. Az 
Isten pedig testet ád annak, amint 
akarta, és pedig mindenféle magnak 
az ő saját testét. Nem minden test 
azon egy test, hanem más az em
bernek teste, más a barmoknak teste, 
más a halaké, más a madaraké És 
vannak mennyei testek és földi tes
tek ; de más a mennyeiek dicsősége, 
más a földieké. Más a napnak dicső
sége és más a holdnak dicsősége és 
más a csillagok dicsősége; mert a 
csillag a csillagoktól külömbözik di
csőségre nézve. Épenigy a halottak 
feltámadása is. Elvettetik romlandó
ságban, feltámasztatik romolhatatlan- 
ságban. Elvettetik gyalázatosságban, 
feltámasztatik dicsőségben; elvettetik 
erőtelenségben, feltámasztatik erőben.« 

*
Mi történik a mi drága, hősi halált 

halt kedveseinkkel?
Ha a legnagyobb nélkülözések, 

megpróbáltatások és szenvedések kö
zepette hivek voltak mindhalálig, a

Jézus Krisztusban való élő hit által
— akár élek, akár halok, én Jézus
hoz hű maradok, kicsoda szakaszt 
el minket a Krisztus szerelmétől ? 
nyomorúság vagy szorongattatás, vagy 
üldözés, vagy éhség, vagy mezítelen
ség, vagy veszedelem, vagy fegyver-e ?
— megbékéltek önmagukkal és az 
Istennel, miközben kiesett kezükből 
a hazát védő kard, kialudt bennük 
az élet lángja és szerető szivük meg
szűnt dobogni: részeseivé lettek az 
örök életnek, mely az Istennek ke
gyelmi ajándéka, a hősi halált halt 
vitéz harcos legszebb kitüntetése.
„Óh mert, nem, nem az a halál, ahogy itt

[nevezik,
Ha koporsónknak a födelét szegezik :
Nem, nem az a halál, amit a léha hisz, 
Midőn a gyászszekér a temetőbe visz;
És az sem a halál, midőn már más sira t: 
Öröm vagy fájdalom, bu vagy érdek miatt 
Ó h! az, az a halál, midőn még itt vagyunk, 
De halva, és magunk siratjuk önmagunk.“ 

*
Akik hősök voltak mindhalálig a 

Krisztusnak dicsőítésében is, azok a 
halálból által mentek az örökéletre; 
elestek, elnémultak, hősi halált hal
tak, de halottaikból feltámadnak, mert 
»elnyeletett a halál diadala.«

Ha csak ebben az életben remény
kedünk a Krisztusban, minden em
bernél nyomorultabbak vagyunk. 
Ámde Krisztus feltámadott a halottak 
közül, zsengéjük lön azoknak, kik 
elaludtak.

A régi és az uj Szaioniki.
Irta: Mesterházy Sándor.

Mostanában, a háborús hírekkel 
kapcsolatosan, sokat olvashatunk 
Szaioniki városáról, melyet ellensége
ink vegyes seregei, angolokból, fran
ciákból, oroszokból, olaszokból, szer- 
bekből összegyűjtve, — Görögország 
akarata ellenére — megszállottak és 
a háború szinterévé tettek, hogy in
nen is folytassák ádáz támadásaikat...

Gondolataim visszaszállnak e város 
régi múltjába és emlékezetembe idé
zem a régi történeteket. Keletkezése 
a városnak a Krisztus Urunk szüle
tése előtti időkbe messze nyúlik visz- 
sza. Alapitója Kasszandra volt, kinek 
emlékét őrzi ott a város mellett a 
Kasszandra-öböl. A város határában 
talált meleg források és fürdők után 
először »Thermä«-nek nevezték. Majd, 
mikor itt Fülöp Macedónia királya a 
thessaloniaiakat legyőzte és a várost 
újra építette, Thessalonikának nevez
ték azt, mely ott az égéi tenger part
ján élénk kikötő- és kereskedelmi

várossá fejlődött. Anyagiakban való 
gazdasága messze földön ismeretes 
volt. A lelkiekben való igaz gazdag
ságot aztán Pál apostol hozta meg 
lakosai számára. Második apostoli 
útjában való jártában ugyanis az 
apostol, Ázsiából átjőve, Filippi után 
ebbe a városba is betért és itt egy 
zsinagógában hirdette a megfeszített, 
de feltámadott Krisztust. Prédikációját 
a hallgatóság vegyes érzelmekkel 
fogadta; némelyek ellenszegültek be
szédének, mások azonban keresztyé
nekké lettek. Maga az apostol nem 
sokat időzött a városban, hanem apos
toli utján tovább ment Athéné váro
sába, Thessalonikában meg ott hagyta 
Silvánust és Timótheust, hogy az 
evangéliumot továbbra is prédikálnák, 
az Urnák uj meg uj híveket szerez
nének és a Jézus e zsenge gyüleke- 
kezetét gondoznák. Siker is koronázta 
munkájukat. És mikor erről e két 
apostoli-segéd az apostolnak hirt vitt, 
akkor Pál levelet irt a thessalonika- 
beliekhez. Levelében, melyet a szent- 
irásban egész terjedelmében olvas
hatunk, az ottani híveket megdicséri, 
hogy megerősödtek az igaz hitben, 
de egyúttal tanítja és buzdítja is őket 
a kitartásra, igaz keresztyéni élet 
folytatására.

Majd nem sok idő múlva egy má
sodik levelet is irt az apostol a thes- 
salonikabeli híveknek. Ébben is több 
rendbeli tanítással szolgál nekik ; a 
hitben, szeretetben és reménységben 
állhatatosakat dicséri a rendetlenke- 
dőket megfeddi, a szenvedőket vigasz
talja, a küzdőket bátorítja és az egész 
gyülekezetei Istennek oltalmába 
ajánlja.

A későbbi időkben aztán hatalmas 
lendületet vett a Krisztus egyházának 
ügye Thessalonikában, melyben arány
lag nagyon sok templom épült. Húsz
nál több templom tett külsőleg is bi
zonyságot arról, hogy ott sok hive 
lett Jézusnak.

Thesszalonika utóbb többször gaz
dát cserélt és a város, melynek mai 
neve Szaioniki, újabb időben Görög
országhoz lett csatolva. A kies város
ban, hol. egykor szelíd lelkű aposto
lok jártak, most vad tekintetű, vér
szomjas katonák rohannak; ahol egy
kor az őskeresztyének áhitatos zso
lozsmája zengett, ott most ágyudörej 
hangzik és remegteti meg a sziveket.

Bárcsak mentül előbb más képe 
lenne e városnak! Bárcsak mentül 
előbb visszaszállhatna a béke ga
lambja és hatalmas apostoli szózattal 
újra zavartalanul hirdetve lenne ott 
is, meg a föld minden határain a



1916. szeptember 24. HARANQSZO. 219.

Krisztusnak evangélioma, mely Isten
hatalma minden hívőnek üdvösségére, 
békességére.

Mindnyájan elmegyünk!
Hogy az álnok oláh orvul rácsa

pott Erdélyre, hevesebben vert min
den magyar szive. Ökölbe szorultak 
a kezek s fojtott indulattal néztek 
arra felé az emberek. Eddig távolabb 
esett tőlünk a világháború dübörgése, 
rettentőn éreztük ugyan borzalmait, 
odaadtuk fiainkat, férjünket, testvére
inket, oda az édesapánkat, feláldoztuk 
békés nyugalmunkat, családi ottho
nunkat, vagyonunk egy részét, de 
mégis megnyugtatott az a tudat, hogy 
a magyar föld tiszta az ellenségtől, 
s a magyar tűzhelyek mellett nyu
godtan hajthatják fejüket a könytől 
ázott párnára derék magyar testvé
reink. Most azonban minden megvál
tozott. Az ellenség magyar földre lé
pett, pusztító hada magyar községe
ket perzsel. A háború az eddiginél 
sokkal inkább a mi ügyünké lett, 
most igazán érezzük, hogy rólunk, 
hazánkról, nemzeti létünkről van szó. 

* Meg is látszik a változás a ma
gyar ember lelkén. Eddig is bátor, 
elszánt volt, most az elkeseredés még 
inkább megnöveli elszántságát. Mind 
Erdélybe akar rohanni, mind a ma
gyar földet akarja védelmezni.

Más fronton harcoló katonák 
kihallgatásra jelentkeztek s azt kér
ték parancsnokuktól: vigyék őket 
Erdélybe, hadd védelmezzék meg az 
oláh ellen a magyar hazát.

Budapesten a félkezü rokkantak 
közül is jelentkezett néhány.

— Hát ti mit akartok ? — kérdezi 
a parancsnok.

— Alássan jelentjük, szeretnénk a 
rusznya oláh ellen menni, — vála
szolják egy szívvel egy szájjal.

— Hogyan mennétek fél karral ?
[ — nem felelnek, csak meglóbálják az
1 ép karukat.

— Elbánunk vele fél karral is,
csak szembe kerüljünk vele.

— El is mentek mindannyian.
Még több is történt. Félszemüek

erőszakoskodtak, hogy ők is az oláh

ellen mennek. Egy szemmel is meg
látják az ellenséget, azt mondták.

— Hátha a második szemeteket is 
kilövik ?

— Azt is a hazának adjuk oda s 
a karunk akkor is megmarad.

Ezek is elmentek.
Budapesten az 1. számú honvéd 

gyalogezred népligeti laktanyájában 
sorozzák azokat, kik önként jelent
keznek az Erdély védelmére szerve
zett seregbe. Egy újságíró ellátogatott 
a kaszárnyába s tapasztalatairól a 
következőket irja:

A honvédkiegészitő parancsnokság 
ajtaja előtt kettes csoportban vagy 
százhúsz emberből álló civil csapat 
várakozott. Az önkéntesek között fel
tűnően sok volt a 16 évesnél fiata
labb gyerek. Valamennyi türelmetle
nül, emésztő vágyakozástól kipirult 
arccal várja a sorozását. Öreg nép
felkelők, a kik szolgálatban vannak, 
sietnek el az önkéntes csapat mellett. 
Egyik végignéz egy fiatal gyereken, 
a ki mindössze 13 éves s fitymálva 
"igy szól hozzá:

— Na te körmetlen tigris, hát te 
mit akarsz ?

A kisfiúnak csaknem sirásra áll a 
szeme és bátortalanul feleli:

— Én is szeretném szolgálni a ha
zámat.

Egy 18 éves gépgyári tisztviselő 
nem akarja megmondani a nevét. 
Megfogadta, ha a románok betörnek 
Magyarországba, Erdély védelmére 
fegyvert fog s szavát meg akarja 
tartani.

Egy tiszteletet parancsoló, idősebb 
ur áll a csapatban. Nem mondja meg 
a nevét, csak annyit árult el, hogy 
felmentett főgimnáziumi tanár, ügy 
érzi, hogy most nagyobb szükség van 
rá a harctéren, mint az iskolában, 
ott hagyja a katedrát és megy a 
csatatérre.

Egy 13 éves kisfiúhoz igy szóltam :
— Mit akarsz, kis fiam, te még 

nem vagy jó katonának? Te reád 
nincs szükség a harctéren, mit akarsz 
ott csinálni ?

A rövidnadrágos fiúcska, a kit 
szülei inasnak akarnak adni, szemét 
lesütve igy felelt:

— Krumplipucolásra csak jó le
szek . . .  ■

A sorozó bizottság 16 évesnél fiata
labb jelentkezőket természetesen visz- 
szautasit és csak azokat sorozza be, 
a kiknek egészsége és termete a ka
tonai szolgálatnak megfelelő.

A kiket a sorozó bizottság alkalma
soknak talál, azok mindjárt ott ma
radnak a kaszárnyában s megkezdik 
velük a katonai oktatást.

Ilyen a magyar ember!

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
A hit által való nemes harcot har

cold meg; ragaszkodjál az örök élet
hez, melyre hivattattál is, és nemes 
vallástétellel vallást tettél sok bizony
ságok előtt.

I. lev. Timotheusz 6.

A holdnak fénye olyan lesz, mint 
a napnak fénye, és a nap fénye hét
szer nagyohb lesz, olyan, mint a hét 
napnak napfénye, ama napon, ame
lyen az Úr beköti népe romlását és 
seregének sebét meggyógyítja.

Esaiás, 30, 26.

Boldogok azok a szolgák, kiket az 
Úr, mikor haza megyen, vigyázva ta
lál. Bizony mondom nektek, hogy fel- 
övedzvén magát, leülteti azokat, és 
előjővén, szolgál nékik.

Lukács, 12, 37.

Ejveszti a halált örökre és letörli 
az Úr Isten a könnyhullatást minden 
orcáról és népe gyalázatát eltávolítja 
az egész földről; mert az Úr szólott. 
És szólnak ama napon: íme Istenünk, 
akit mi vártunk és a ki megtart min
ket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örül
jünk és örvendezzünk szabaditásában.

Esaiás, 24, 8—9.

És ime, vala Jeruzsálemben egy 
ember, kinek Simeon vala a neve, és 
ez igaz, istenfélő ember vala, ki az 
Izráelnek vigasztaltatását várja vala, 
és a szent Lélek vala ö rajta.

Lukács, 2, 27.

Ujjongva énekeljetek mindnyájan, 
Jeruzsálem romjai, mert megvigasz- 
talá az Úr népét, megválté Jeruzsá
lemet. Felemelte az Űr szent karját 
minden népeknek szemei előtt, hogy 
lássák a föld minden határai Istenünk

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.) 96
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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szabaditását. Távozzatok, távozzatok, 
jertek ki onnan, tisztátalant ne illes
setek, jertek ki közülök, tisztítsátok 
meg magatokat.

Esaiás, 52, 9—11.

Legyetek pedig valóban megtartói 
az igének, és ne legyetek csak hallga
tói, hogy megcsaljátok magatokat. 
Mert aki csak hallgatója az igének 
és nem cselekedöje: az olyan hason
latos az emberhez, ki megtekinti az 
ö természet szerint való ábrázatját 
a tükörben. Mert megtekintette ö ma
gát, és elment, és azonnal elfelejt
kezett róla minémü volt. De az, aki 
betekint a szabadságnak tökéletes 
törvényébe, és megmarad abban, mi
velhogy nem feledékeny hallgató, ha
nem a cselekedetnek követője, az 
boldog lesz az ö cselekedetében. Ha 
valaki láttatik ti közületek istenfélő
nek lenni, és az ö nyelvét meg nem 
zabolázza, hanem a maga szivét meg
csalja, ennek hiábavaló isteni szolgá
lata. A tiszta, Isten és az atya előtt 
szeplő nélkül való isteni szolgálat 
ebben áll: meglátogatni az árvákat 
és az özvegyeket az ö nyomorúsá
gukban, és szeplő nélkül megtartani 
magát e világtól.

Jakab !ev. 1, 22—27

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizedik fejezet.
Felhő a nap előtt.

Folyt. 29.

A nap alkanyuvóra száll. Sá- 
rosyné bejárja a kis kertet, azután 
nekitámaszkodik a konyhaajttínak s 
elgondolkodva függeszti tekintetét a 
szürke felhőbe burkolózó erdős hely
ségre. Gondolatai bekalandozzák a 
múltat, még inkább a jövendőt. Kö
rülöleli azt az egyszerű fakeresztes 
sirt, mely valamelyik kis dunántúli 
város temetőjében meghúzódik, azu
tán visszatér és megmarad a fia 
mellett. Istenem, mi lesz vele, ? Mi
lyen irányt vesz jövendőjének alaku
lása ?

Alig hogy bemegy a szobába s az 
ablaknál álló kis asztalhoz viszi 
könyvét, csendesen megzörgetik az 
ajtót. Igaz ugyan, hogy fia szigorúan 
meghagyta, hogy csak ismerősnek 
nyisson ajtót, de ő minden habozás 
nélkül megfordítja a kulcsot. Balog- 
zsán áll előtte három emberrel. Mé
lyen meghajolnak s mivel a kezét 
nem tudják elkapni, a ruháját csó
kolják.

— A jó tanító urat keressük, — 
mondja alázatos hangon Balogzsán.

— Szegény ember, megint hiába 
jött, — feleli sajnálkozva az asszony, 
— előbb ment el. Megmondtam neki, 
hogy már többször kereste. Azt felelte, 
hogy majd lemegy magához, Balog
zsán.

— Jaj, ne tessék haragudni, hogy 
olyan sokszor jövök. De az ember 
szegény, nyomorult, a gazdagok meg 
gonoszok...

Torzonborz szemöldöke árnyba 
borítja mélyen fekvő szemeit, me
lyekből vad indulat tüze csap ki.

— Nem minden gazdag rossz, és 
nem minden szegény jó, — feleli 
csöndesitőn a tanító anyja. Lássa 
Balogzsán, sok gazdag segíti a szii- 
kölködőt, felruházza az árvát, gyá- 
molitja az özvegyet. ..

Balogzsán mereven nézi a beszé
lőt, de csak fejét rázza.

— Olyan, mint a Draku barlang 
a nagy hegy oldalán, minden hegyi 
patakot elnyel. A hegyoldalba elszá
rad minden, mert a barlang mindent 
magába s z í v .

— De viharban menedéket is ad 
a vándornak.

Balogzsán feje tovább rázkódik.
— Élő onnan még ki nem lépett. 

A Draku barlang a halál barlangja.
Sárosyné elmosolyodik, azután ne

vetve folytatja:
— Nem értjük meg egymást, Ba

logzsán. Én általánosan beszélek, 
maga pedig egyről beszél. No, nem 
igy van ?

— De igen igy van, • tekintetes 
asszony.

Elakarnak menni, de Sárosyné nem 
ereszti őket. Jöjjenek be, várják meg 
a fiát. Nagy kitüntetés, húzódoznak 
is, de azért bemennek. Öt percig 
tart, mig leülnek, akkor is csak a 
szék fertályára, nehogy visszaéljenek 
a vendégbarátsággal.

— Hát azután mit akarnak a 
fiamtól?., kérdezi kis idő múlva az 
asszony.

— Tanácsot, segítséget...
Kis idő múlva hozzáteszi:
— Tanító ur jó ember és erős 

ember.
Sárosyné szeretne valamit megtud

ni, azért hozzáfűzi:
— A jegyző is jó ember, arra is 

számíthatnak.
Balogzsán gondolkodik, azután 

hirtelen rámondja:
— Jó ember, de. . .
— N os? .. de. . .
Egész más hangon folytatja.
— Gyenge ember.. .

Azután mintha megbánná, hogy 
ennyit is mondott, szeretné máskép 
fordítani a már kimondott szavakat:

— Jó ember volt, most is jó, de 
azelőtt erős volt, most nem olyan 
erős!. .

— Öreg ember már, ugy-e Balog
zsán ?. .

Az csak kérdőleg néz rá.
— Öreg? Nem, most már gyönge!.
— Hát mondja csak, Balogzsán, 

kicsoda erős Nyirkutason ?
Félnevetősre torzul az oláh arca:
— Hát ki volna?. . A Grünhut 

uraság .. . .
Mondott még valamit utána, de 

nem lehetett érteni.
— Azt nem értem, szólalt meg 

egy idő múlva Sárosyné, miért nem 
elég erős ember a jegyző ur? Ezt 
magyarázza meg Balogzsán.

Most már igazán ravasz nevetés 
húzódik az oláh bajusza alá :

Csak azért, mert a Draku barlang
jából még nem jött ki élő sohasem !..

Tovább beszélgetnek, de később 
még tartózkodóbbak az emberek. 
Vagy nem bíznak asszonyban, vagy 
nem becsülik elég sokra.

Egy félóra múlva megérkezik Sá- 
rosy László. Amint meglátja a tisz
tességtudón felálló kis csoportot, el
borul az arc. A rendesnél gyorsabban 
oda lép hozzájuk s Balogzsán felé 
nyújtja kezét:

— Jó, hogy megvárt. Már úgyis 
mindennap le akartam menni magá
hoz.

— Bocsásson meg tanitó ur. . . 
Ezek ugyan olyan koldusok. . .

A tanitó megütödve néz rájuk:
-— Hogyan ? . .  Csak nem ?. .
Azok fejükkel intenek.
— A mienket is elvette. Éppen úgy.
A tanitó körülüli velük az asztalt.

Amint a kicsiny lámpa halvány fé
nyétől félig megvilágított szobában 
csendes fojtott hangon beszélgetnek, 
mintha összeesküvők dugnák össze 
fejüket. Sárosy László elrémülve 
hallgatja s néhány adatot noteszába 
jegyez. Tehát: Sztanka Milos, Ha- 
rankó József, Gesztéke János. Az 
egyiktől a birtokát is elvette.

— Miért engedtétek?.. Kiált ha
ragtól tüzes arccal. Miért nem fog
tatok rá vasvillát, vagy miért nem 
jelentitek be a bíróságnál ?

Csendesen ingatják fejüket s egy
formán válaszolják:

— Nem ismeri tanitó u r!..
— Azelőtt is igy volt?..
— Mindig.
— Hány háza lehet Grünhutnak?
Az emberek vállat vonnak.
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— Huszonöt, harminc, talán negy
ven.

Megszakítva kérdezi: — mennyi?. .
— A szomszéd falvakban is igy tesz.
— És miért nem mentek a bíró

sághoz ?
Balogzsán közelebb hajol, azután 

fojtott hangon súgja:
— Volt olyan is. De a tárgyalás 

előtt hirtelen eltűnt. Sokat suttogtak 
akkor az emberek, de Grünhut egy 
váltót vitt a bírósághoz s azt mondta: 
Ő hamisította rá a nevét. Biztosan 
azért szökött meg a gazember.

Rettenetes gondolatok cikáznak 
agyán keresztül. Feje zúg, szive őrül
ten ver. Fél percig ül-e szótlanul, 
vagy fél óráig, nem tudja. Hirtelen 
felkapja fejét s tekintetét körülhor
dozza a szobában. Hála Isten az 
anyja nincsen ide benn !

Hangja is rekedtre válik, mikor 
megkérdezi:

— Hogy hívták azt az embert?
Balogzsán felel, a többi csak rá

bólint :
— Vajda Pál. Négy gyereke, fele

sége is volt, kiverték őket, mint a 
kóbor kutyákat.

Felírja noteszába ezt a nevet i s : 
Vajda Pál.

Mikor történt ez ?
Egy kis gondolkodás után meg

kapja a választ:
— Nyolc éve.
Bejegyzi a név mellé az évszámot 

s odaírja melléje a keresztet.
Az emberek megígérték, hogy a 

kifosztottak nevét is felírják s oda
adják.

Sötét este lépnek ki az ajtón. Nem 
az utca felé mennek, hanem a kert- 
alá kerülnek.

— Pszt! A Grünhut házának zöld 
szeme nyitva van s ide lát.

Szemükbe húzzák nagy karimáju, 
zsiros kalapjukat s lassan húzott 
léptekkel eltűnnek a sötét kert fái
között. (Folytatjuk.)

R mészgödörbe esett 
Savanyu Jóska.
Elbeszélés. Irta : Fábián Imre.

Azt az igazi Savanyu Jóskát, aki 
a Bakonynak volt ura zsivány módra, 
jóformán mindenki ismeri. Tudják 
róla, hogy neve rettegett volt minden 
gazdagabb házban Készakarva mon
dom : minden gazdagabb házban.
Szinte hivatalos feljegyzése volt neki 
a pénzzel telt tulipános ládák tartal

máról. Volt gondja rá, hogy ahol 
tele van a láda fia, ott juttassanak 
a »szegénylegényének is. Főképen 
mégis gazdagabb papokhoz, káptala
nokhoz és zsidókhoz látogatott el 
előszerettel. E magas kitüntetést az 
említettek annak köszönhették, hogy 
olcsó áron náluk csinálta legjobb 
fogásait a betyár vezér.

Olyan hire volt rövid idő alatt, 
hogy nem is kellett igazában rabol
nia, csak beüzenni a kiszemelt áldo
zathoz : itt van »Savanyó«, (ahogy 
a Bakonyban nevét mondották). É 
varázsszóra már mindenütt nyíltak 
az erszények.

A dolgot kerülő embereknek való
sággal bálványa volt ez a Savanyu 
Jóska. Nem dolgozni és amellett jól 
élni, meggazdagodni, ki tudott úgy 
mint őkelme. Mesés hírek keringtek 
gazdagságáról. Szűrének belseje ezres 
bankókkal van kibélelve. Földalatti 
tanyájának falai szintén bankokkal 
vannak tele ragasztva, Az ezüst pénzt 
meg amint mondták, külön veremben 
tartották. Volt is mindig, aki erősí
tette, hogy ő mindezt látta.

Ennyi tenger kincset összegyűjteni 
avval a rövid üzenettel, hogy itt van 
Savanyó, mégis csak szédítő foglal
kozás!

Nagyokat gondolkozott ezeken az 
elbeszéléseken Sulykos Balázs János 
is az alvégen, akinek a Mózsi zsidó 
már régen dobraüttette mindenét. 
Szeretett volna mégegyszer hat ökrös 
polgár lenni. Sehogy se tudott meg
barátkozni a gondolattal, hogy a falu 
közepén levő legszebb házból, most 
az alvégi legszélső házba kellett köl
töznie, ahol egyetlen gazdagsága volt 
hat hitvány malacz. Minél többet 
hallott Savanyu Jóskáról — róla 
pedig ugyan eleget hallhatott — an
nál feszültebb érdeklődéssel hallgatta 
a beszédeket. A szeme se mozult, 
mikor csudás dolgairól hallott, csak 
a beszéd végén nyelt nagyokat. Nye
lés közben hatalmas ádámcsutkája 
járt fei-alá. Aki figyelte volna, észre
vehette volna, hogy valamin töri a 
fejét, de ki figyelte volna meg ennyire ! 
Különösen észrevehette volna egy 
ízben, mikor egy ilyen jófogás elbe
szélése után, a hosszú száraz nyelé
sek után, öntudatlanul annyit mondott 
Sulykos Balázs: — meg van I

— Meg ám, majd meg mondom mi 
van meg szomszéd — pattan fel, 
erre a szóra szomszédja. Meg van 
Savanyának rengeteg pénze, de Sa- 
vanyó nincs meg! Nincs olyan pan
dúr, aki annak szeme elé merne 
kerülni!

Sulykos Balázs dehogy is mondotta 
volna, hogy ő nem a betyárvezér 
elfogatására gondolt. Sőt örült, hogy 
vigyázatlanságból elejtett szavait igy 
félremagyarázták.

Ö ugyanis sokkal inkább arra 
gondolt, hogy a terve van meg arra 
nézve, hogyan jut vissza a szélső 
házból a falu legközepére, hogyan 
szerzi vissza Mózsi zsidótól —szerinte 
álnokul elvett — javait. Úgy fellelke
sült erre a gondolatra, hogy szinte 
futólépésben indult haza felé, közben 
félig érthetetlen szavakat morzsolt: 
— fizetni megyek Mózsi egyik este 
hozzád! fizetek a szép házamért, 
amelyben boltot nyitottál, szép tel
kemért, amelyen te rakatod az asz- 
tagot. Remegsz, ha itt lesz a pillanat!

Tovább is folytatta volna, de 
nagy sietségében már haza is érke
zett. Ottan nagy titokban előadta 
azután tervét Julcsa asszonynak, a 
feleségének, aki szinte nagy haraggal 
gondolt a lelketlen boltosra. Az min
den szavát leste, mikor ura beszélt: 
Ezen a vidéken jár Savanyó. Külö
nösen a zsidók félnek tőle. Csak 
beüzen hozzájuk, legfeljebb vacsora
kor benyitja az ajtót és már viszik 
eléje a pénzt, könyörögnek neki. Nem 
látta ezek közül még senki Savanyót. 
Ha egy cifraszürt meglát és azt a 
nevet hallja, nem ér az rá gondol
kozni . . Én leszek a Mózsi zsidó 
Savanyója — fejezte be nagyot 
fújva. És savanyu lesz neki az a 
vacsora, a koporsója szélén is szá
jában lesz az ize!

Hiában is akarta volna Julcsa 
asszony tervéről lebeszélni. Régen 
várt ő már erre a pillanatra, most 
vagy soha!

— Hátha észrevesznek, pandúr 
kezére kerülsz, börtönbe, vagy — 
Uram bocsá’ — talán akasztófára!

Mindezt nem épen azért mondta, 
hogy urát lebeszélje, csakhogy mond
jon valamit.

Gondolkozás után Sulykos Balázs 
mégis módosította tervét. Azt hatá
rozta, hogy nem megy egyszerre 
Mózsi zsidóhoz, hanem a tervet a 
szomszéd faluban levő komáján ki
próbálja. Úgy is van avval is némi 
elszámolni valója, mert nem men
tette meg a dobraütéstől. Öt csak 
megtréfálja, ráijeszteget. Duplapuská
val, fokossal beállít hozzá, kinyittatja 
vele a ládafiát. Ha hire terjed, annál 
jobban remeg a Mózsi, mig reá ke
rül a sor.

Egyik sötét őszi estén felkészült 
hát Sulykos Balázs János a nagy 
próbára. Bekormozta az arcát, a



22?.. HARANQSZÓ. 1916. szeptember 24.

bajuszát keményre kisodorta. Cifra 
szűrét vállára vetette, árvalányhajas 
kalapját a fél szemére húzta. Vállára 
dupla puskát, kezébe fokost vett. 
Mikor felesége meglátta, az is meg
ijedt tőle. Így indult el az első pró
bára a sötét éjszakába.

A szomszéd faluban Modor Ist- 
vánék épen nyugovóra készültek mi
kor hevesen megzörgetik az ablakot : 
Nyissatok ablakot, a szobában senki 
ne mozduljon, elő a pénzt, itt van 
Savanyó! — mondotta egy mély 
hang egy szuszra a kemény paran
csot. Kinos néma percek teltek el, 
mig Módos István kinyitotta az egyik 
ablakszárnyat, családtagjai pedig az 
alatt szinte sóbálvánnyá változtak a 
félelemtől helyükön Csak a puska
csövet látták, amelynek vége benyúlt 
az ablakon. Elveszetteknek hitték 
magukat, mikor ismét rémesen 
dörgött a mély hang: itt van Sava
nyó ! Elő a borárát 700 forintot, elő 
a két pár ökör árát 800 forintot, 
különben senki se marad élve a 
házban!

A mély hang az ablak alatt tovább 
is szónokolt volna, a gazda mega
dással már kereste a nagy bőrbugyel- 
lárist a ládafiában, mikor egy hatal
mas • zuhanás hallatszott kívülről, 
amelyet nyilván Módos gazda legény 
fiának, Pistának az ütése váltott ki 
a szónokoló Savanyu szűrén., mert 
annak a szavát ismerték meg a ház
beliek: nesze Savanyó! kell-e pénz 
Savanyó!! Közben szólt a nóta a 
szűrnek külső felén, de egyre távo
labb, mert a betyár ilyen fogadtatásra 
nem volt elkészülve. Nem számított 
arra, hogy a házbeliek közül valaki 
az udvaron is lehet, vagy épen bot
jával hátul az ő szűrét megtapogat
hatja. Szorult helyzetében nem ért 
rá puskáját használni, futóra fogta 
a dolgot, a merre épen lehetett, hátra 
a szérű felé. Közben az udvarra 
került a felocsúdott háznép is, hogy 
üldözze a megugratott Savanyót. De 
nem volt szükség az üldözésre, a 
betyár eltűnt az éjszaka sötétjében, 
helyette egy szánalomra méltó hang 
nyögését lehetett hallani a pajta fe
lől : — Segítség, komámuram, segít
senek !

Cifra látvány tárult Módos István 
háznépe és az egybegyült szomszé
dok szeme elé az előhozott lámpa
világnál. A mésszel telt gödörben s 
félig megaludt mészben ott evezett 
a póruljárt Savanyó, más néven 
Sulykos Balázs János. Mellette volt 
cifra szűre — fegyvere helyett kor
mos ar a mésszel befecselve.

Hogy kimentették szorult helyze
téből a porruljárt zsiványt nem kell 
mondanom. De hogy Mózsi zsidó 
tovább is nyugodtan alhatott szerzett 
házában s Sulykos Balázs is meg
elégedett faluvégi házával — miután 
Savanyó mészgödörbe esett — az 
is bizonyos! .

A világháború eseményei.
Harc az oláhok ellen.

A bolgár és német csapatok a 
Dobrudzsában, a Duna mentén foly
tatták győzelmes előrehaladásukat s 
Dobrics és Tutrakán után elfoglalták 
Szilisztriát, ezt a modernül megerő
sített hídfőt. Az oláhok kénytelenek 
voltak kardcsapás nélkül átadni az 
erősséget. A Dobrudzsa Dunamenti 
várainak eleste és a Bukarestben is 
hallhatóvá vált ágyudörgés óriási 
pánikot okozott a románok főváro
sában. Izgatott tömegek jaiveszékelve 
hagyták el házaikat és futva mene
kültek Jasszi felé. Bukarest kiürítését 
már hivatalosan is megkezdették s a 
katonai főhadiszállást sietve Ploestibe 
és Szinajába helyezték át. Ide ren
delték a vezérkart és a hadügymi
nisztérium tisztviselőit is. A román 
vereség hire nem kis aggodalmat 
keltett az antant köreiben. Lapjaik 
szükségesnek találták a haditér teljes 
megváltoztatását. Némelyek rossza- 
lották az oláhoknak Magyarország 
ellen való törését. Az aggodalom 
fokozódott, amidőn hirül vették, hogy 
a  Románia ellen harcoló hadak fő- 
parancsnokául Mackensen táborna
gyot nevezték ki.

A bolgár csapatok a Szalonikiba 
szorult ellenséges sereget is nyugta
lanítani kezdették. A tétlenségre kár
hoztatott, szedett-vedett csapatok 
jobbszárnyát a Struma nyugati part
jára szorították, a megvert szerbeket 
pedig egy helyhez kötötték.

Szeptember 12-én Nagyszeben és 
Hátszeg tájékán megjelentek a német 
segítő csapatok, hogy vállvetve a mi 
seregünkkel harcoljanak a délkelet 
felől szorongatott ellenség ellen. Re
méljük, az álnok betörőt egyesült 
erővel hamar kiűzik hazánk földéről. 
A boszuálló munka megkezdődött. 
Nagyszebentől nyugatra és keletre 
az egyesült csapatok visszaverték a 
románok támadását. Ezalatt Dobrud
zsában is többszörös vereséget szen
vedtek az oroszokkal egyesült oláhok, 
Szalonikinál pedig a szövetséges ha
dak visszaverték az angol-francia

támadásokat. A bolgárok megszállot
ták Kavalát.

Az oláhok déli frontján győzelme
sen haladnak előre a bolgár, német 
és török csapatok. A harc színhelye 
most a Duna jobbpartján az Oltinató 
vidéke.Itt esett el hősi harcban a német 
császár vitéz rokona, Frigyes Vilmos 
hesszeni herceg.

Szeptember 14-én a dobrudzSai 
fronton az egyesült német, bolgár és 
török csapatok Mackensen vezérlete 
alatt négy napi kemény, elkeseredett 
csata után megverték az egyesült 
román, orosz és szerb seregeket. Az 
ellenség visszavonult észak felé. Ez
zel megnyitotta az utat Konstanzába 
s lemondott a Bulgáriától elrabolt 
Dobrudzsáról. Most aztán siethet 
haza, hogy megvédje saját földjét.

Harc az oroszok ellen.
Hazánk keleti oldalán, a Radnai 

havasok közelében, az Aranyos-Besz- 
tercétől északra és a kárpáti Erdős
hegységben az oroszok nagy buzgó- 
sággal folytatják áttörésre irányuló 
munkájukat. De, hála Istennek, nem 
mennek semmire. Vitéz seregeink 
utjokat állják. A lefolyt héten is si
kertelen volt minden támadásuk. 
Szeptember 12-én nagyobb vereség 
és veszteség érte őket az Aranyos- 
Beszterce és a Smotrec között.

Az Erdős-Kárpátokban napokon 
át véres harc folyt az oroszokkal 
Lesicky generális hatalmas tömegeket 
állított a harctérre, hogy áttörje vo
nalainkat és segítségére menjen a 
román szövetségesnek. De hiában 
volt minden erőlködése. Véres vere
ség érte úgy a Cibó völgyében, mint 
a Cimbroszlava nyugati lejtőjén.

Görögország válsága.
A politikai helyzet Görögországban 

mind bonyolultabbá válik. Zaimisz 
miniszterelnök lemondott. Úgy látszik 
a király nem akar a háborúba avat
kozni s azért Zaimisz utódául nem 
is Venizeloszt hanem Dimitrakopu- 
loszt szándékozik kinevezni. Az an
tantbeli urak persze mindent elkö
vetnek, hogy a szerencsétlen országot 
hadseregével eggyütt magukhoz kös
sék. A megalázó kényszer-helyzet 
legjobban bántja a hadsereget. Ez 
teszi érthetővé azt a csodálatos ese
tet, hogy a negyedik görög hadtest, 
amely e hó 13-án a bolgárokkal 
szemben állott, Katropulosz generális 
vezérlete alatt a németek oltalma 
alá helyezkedett s Németországban 
keresett és talált menedeket. Ezzel 
az antant, irja az egyik zürichi lap,
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Görögországban kétszeres csatát 
vesztett, egy katonait és egy politikait. 
A hadtest mintegy tízezer emberből 
áll. Székhelye Ravala volt.

Harc az olaszok ellen.
Az olaszok saját földjükről szeret

nék kiűzni az ott elhelyezkedett ha
dainkat. De nagy fába vágták a 
fejszéjüket. Meghiúsult minden táma
dásuk úgy az Etsch, mint az Astach 
völgyében, pedig szerették volna egy 
kis eredménnyel megnyugtatni a há
ború ellenzőit: a szociálistákat és a 
katholikus pártiakat.

A nyugati harctér.
Az angolok és franciák a szept.

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Magyar nemesség. A király dr. Dobro- 

vits Mátyásnak, a pozsonyi állami kórház 
főorvosának, a pozsonyi ev. gyülekezet érde
mekben gazdag, ritka buzgóságu felügyelő
jének a magyar nemességet „Pozsonyfalvai“ 
előnévvel adományozta. Igazi érdeme) ko
ronázott meg a királyi elismerés s igy az 
egyházunk minden tagjának szivében osz
tatlan örömöt keltett.

Sántha Károly. Öröm és hálaünnep al
kalmával írjuk ezt a kedves ismerősként 
csengő nevet emlékezésünk élére. A múlt 
héten volt ötven éve, hogy Sántha Károly 
mint Istentől gazdagon megáldott szolgája 
az Urnák, munkálkodik az Ur szöllőjében. 
Ötven esztendő! Mennyi reménykedés, mig 
az élet viharában megtisztulva, reménység 
lesz belőle! Sok küzdés, sok nemes hevü
let, sok keserűség és csalódás, mindenek 
felett sok hit és Istenbe vetett bizodalom, 
ime, ez az ötven esztendő története. Sántha 
Károly mint sárszentőrinczi lelkész szol
gálta egyházát, de hogy nyugalomba ment, 
azóta is az egyház szolgája s az Ur ige
hirdető papja maradt. Mély érzésű énekek 
fakadtak lantján s vallásos költeményei 
és énekei beszállták egyházunk berkeit. 
Gyermekeink az ő verseit tanulgatják s a 
felnőttek imádkozó leikét az ö szenténekei 
segítik Istenhez szárnyalásra. Sok szép val
lásos verse megjelent a Harangszóban is 
és gyönyörűségére volt sokaknak.

Néhány év óta budai otthonában csen
desen éldegél a pap költő, de szive még 
fiatal s dalos leikéből szebbnél szebb ének 
fakad. Most, hogy ötven munkás esztendőn 
végignéz tekintetünk, a sok lelki kincsért 
köszönetét mondunk néki s tiszta szívből 
Isten áldást, nyugodt boldogságot kívánunk 
életére 1

Jubiláló tanító. Nagyszentmihály evan
gélikus közönsége vasárnap ünnepi keret
ben ülte meg az egyházközség érdemes 
tanítójának, Rehling Sámuelnek 40 éves 
jubileumát. Az ünnepséget istentisztelet 
előzte meg, mely után Schmidt János ev. 
lelkész meleg szavakkal üdvözölte a jubi-

9-én végbement támadás alkalmával 
oly óriási veszteségen mentek át, 
hogy nagyobb küzdelemre néhány 
napig nem vállalkozhattak. Pihenés 
után a franciák támadtak Combles 
és a Somme között nagy ágyukkal, 
de minden eredmény nélkül. A Maas 
jobb partján a német trónörökös 
hadserege visszaverte a támadó fran
ciákat. Másnap fokozott erővel tá
madtak a franciák. De minden táma
dást visszavertek a németek s ellen- 
támadásaikkal vissza is hódítottak 
némi területet. Hiába rohanta meg 
az ellenség a Somme és Rancourt 
között levő erős állásukat, azt áttörni 
most sem tudta. A német trónörökös

lánst, Gabriel Emma pedig elszavalta a 
lelkésznek erre az alkalomra irt költemé
nyét. A hívek sok virággal halmozták el a 
jubiláló tanítót, aki az egész községben 
közbecsülésnek örvend. Isten áldása nyu
godjék meg az érdemes tanítón s tegye 
élete alkonyát boldoggá !

Tanitóbeiktatás. A rábafüzesi evang. 
gyülekezet uj tanítóját Pfeiler Jánost szept. 
24-én iktatja hivatalába Ebenspanger Sán
dor lelkész. Az uj tanító Nagy Károly, je
lenleg ujpestL áll. tanító helyére lett vá
lasztva, ki tavaly a kárpáti harcokban ha
zánk hősi védelmében bal lábát veszítette.

I t thonró l .
Kétszázezer koronás alapítvány a 

ceglédi gazdasági iskolára. Özv. Emődy 
Tóth Mihályné 200.000 koronás alapítványt 
tett elhunyt férje emlékére egy Cegléden 
alapítandó gazdasági iskola céljára.

Az eladás m egtagadását büntetni kell. 
Megtörtént, hogy a belügyminiszter egy 
zöldségárust, a ki nem akart eladni azon 
az áron, melyet a hatóság állapított meg, 
fölmentett a kihágás vádja alól, mert cse
lekedete az elkövetés idejében nem ütközött 
érvényes jogszabályokba. Most a belügy
miniszter körrendeletben értesítette a köz
igazgatósági hatóságokat, hogy az ilyen 
visszaélést okvetlenül büntetni kell. Szóval 
az eladó köteles az eladási áron áruját 
eladni.

A sörfogyasztás korlátozása Ausztriá
ban Ausztriában miniszteri rendelet álla
pítja tneg azt a naponkinti három, illetőleg 
hat órát, a melynek folyamán sört lehet 
mérni. A helyiségben lévő minden vendég
nek és azoknak, a kik utcán át vásárolnak, 
legföljebb egy liter sör adható.

Vissza a régi időszámításhoz. Április 
30-ikán éjfélkor Magyarország óráit tizen
egyre igazították. Ezzel életbe lépett az uj 
időszámítás. A kereskedelemügyi miniszter 
most felhívta a vasúti igazgatóságokat, hogy 
szeptember hó 30-ikáról október elsejére 
virradó éjjel egy órakor igazítsák vissza 
az órákat tizenkettőre.

visszahódította azokat a vonalrészeket, 
melyeket néhány nappal előbb az 
ellenség tőlük elvett.

Egyéb hitek.
Brassóban a város megszállása 

után a román közigazgatást léptették 
életbe, amelynek élén Baoileszku dr. 
áll. A lakossággal közölték, hogy a 
hivatalos nyelv ezentúl a román lesz, 
de a német és a magyar nyelv sincs 
eltiltva. Halálbüntetés terhe alatt be 
kell szolgáltatni minden fegyvert. 
Erdély magyar lakosságából túszokul 
negyven előkelő polgárt vittek el. —

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház utolsó üléseiben a dele

gációk összehívásáról folyt vitatkozás. 
Apponyi Albert gróf hatalmas beszédben 
bírálta a politikai helyzetet s a hadvezetés 
hibáit. Urmánczy a magyar nemzetnek a 
háborúban való szerepét tette szóvá s ke
serű szavakkal mutatott rá arra, hogy meny
nyire mellőzik mindenütt a magyart.

A n a g y v i l á g b ó l .
Károly király utolsó akarata. Az

Abendzeitung egy volt román udvari hiva
talnoktól a következő értesülést kapta: 
Amikor Károly királynak közvetetlenül 
halála előtt nehéz fuldokló rohama volt, 
az orvosok a konstanzai őszi hadgyakor
latokon résztvevő trónörököst, Ferdinándot, 
Bukarestbe hivatták. A királynál ott voltak 
akkor Karb Péter, a királyné, és a király 
kívánságára Bratianu is. A király kezét 
nyújtotta unokaöccsének és lelkére kötötte, 
hogy mindig annak érezze magát, ami, 
igazi Hohenzollernnek és német sarjnak, 
kinek számára a német hűség szentség. 
Azután a király Románia fejlődéséről be
szélt, amely csak a német és az osztrák 
és magyar barátság mellett való szilárd 
kitartásnak köszönhető, és utalt azokra a 
nagy erőfeszítésekre, amik Románia és 
barátai között ellentéteket akarnak szítani. 
Ellenben elvárja, hogy utódja, országával 
együtt nem lesz csupán vak eszköz fele
lősség nélkül való politikusok kezében. A 
király megigértette unokaöccsével, hogy 
tanácsai szerint fog cselekedni. Ezek után 
Bratianuval beszélt a király s az ő jelen
létében tollbamondta titkárának az utolsó 
akaratát, ami abban a kívánságban csú
csosodik ki, hogy román politikusok sohase 
hagyják el a bölcs óvatosság útját és híven 
az ö politikai magatartásához, a barátságos 
hatalmakkal kötött szerződéseket megtart
sák. Bratianu megígérte a trónörökösnek, 
hogy ezen a jónak és okosnak fölismert 
utón támogatni fogja. Végül a király erről
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a tanácskozásról jegyzőkönyvet vétetett 
föl, amely az államminisztérium levéltárá
ban van.

Óriási égés a pétervári gabonarak
tárakban. A Ruszkoje Szlovo híradása 
szerint a pétervári kereskedelmi kikötőben 
tűz támadt, amelynek az orosz főváros 
összes gabonakészletei áldozatául estek.

Működik az Etna. Francia lapok Ró
mából az Etnának rendkívül heves kitöré
seiről adnak hirt. A főkráter a hirek sze
rint bedőlt.

Európai irás Japánban. A japán kor
mány elhatározta, hogy ezentúl a hivatalos 
életben a nehéz japáni irás helyett az 
európai latin betűket fogja használni.

Románia beszüntette a veszteség
lajstrom ot. A román hadvezetöség már az 
első veszteséglajstrom megjelenése u'.án 
beszüntette a további veszteséglajstrcmok 
kiadását és a kormány szigorú utasítást 
küldött a napilapokhoz, hogy nem szabad 
a hadsereg kötelékébe tartozóknak gyász- 
jelentéseit közölni. A hadügyminisztérium 
az elesettek és megsebesültek családjait 
esetről-esetre külön fogja értesíteni. A 
román hadvezetőség nem engedte meg az 
orosz hírlapíróknak, hogy a frontra men
jenek

A házassági korhatár leszállítása 
Oroszországban. Az orosz miniszteri ta
nács, tekintettel arra a rengeteg vérvesz
teségre, amely az emberéletben részint a 
harcok, részint járványok folytán történt, 
a házasságkötés korhatárát a férfiaknál 
húszról a 18-ik évre szállította le. A nők 
korhatára továbbra is 17 év marad.

Nagy katasztrófa egy am erikai hídon. 
A Lőrinc folyam nagy kirakóhidjának kö
zépső ive, amelyet az 1907-ben beomlott 
hidrész helyett építettek be, megint beom
lott. A hid egyike a legnagyobbaknak a 
világon. A szerencsétlenség építés közben 
történt. Pontonokon hozták a hidrészeket 
és daruk utján igyekeztek elhelyezni. Min
den látszólag a legjobb rendben ment, 
amikor hirtelen a hid fötámasza eltört és 
ennek folytán a hid középső része a folyóba 
zuhant. Minthogy a többi támasz még 
tartott, lázas gyorsasággal lánccal akarták 
megerősíteni a sülyedő hidrészt, de elkés
tek, mert óriási robajjal egyik támasz a 
másik után eltört. A hid középső része 
eltűnt a vízben. Látták, amikor a gerendá- 
zaton álló munkások a folyóba ugrottak. 
Nyomban csónakok mentek segítségül, úgy 
hogy sok munkást megmentettek, de igen 
sokan a vizbe fulladtak.

Hindenburg nem ideges. A Vossische 
Zeitung haditudósítója megemlékezik egy 
mulatságos párbeszédre1, amely Hindenburg 
tábornagy főhadiszállásán folyt le s előre
bocsátja, hogy elbeszélésének hitelességéért 
helyt áll. Asztal körül ült a társaság va
csora után, az asztalfőn Hindenburg s kö
rötte törzskarának tisztjei meg néhány 
meghívott vendég. Sok mindenről beszél
gettek és szóba került az idegesség. Hin
denburg megjegyezte:

— Milyen furcsa, hogy más és más 
emberen az idegesség külömbözöképpen 
jelentkezik. Némelyek idegességükben hu- 
nyorgatnak, másoknak az ajka rángatózik, 
vannak olyanok is a kik újaikkal az asz
talon dobolnak, ismét mások ültükben,lá
bukat himbálják, össze-vissza járkálnak 
szobájukban. Én fütyülni szoktam, ha ide
gesség jön rám.

— Soha sem hallottam kegyelmessége- 
det fügyülni, mióta táborban vagyunk — 
vágott közbe Hindenburg törzskarának 
egyik tisztje, mire a tábornagy jóízűen 
nevetett és igy válaszolt.

— De nem ám! Miért is fütyülnék? 
Ha odahaza legényem ügyetlenkedett és 
nem tudta a kandallóban felszítani a tüzet, 
vagy becsapta az ajtót, már ideges voltam, 
de háborúban nem ismerek idegességet!

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik o tt a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán  ütö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Zsolt. 119., 105.:

Szeptember 24. vasárnap, I. Kor. 10, 23—33
„ 25. hétfő, Efez. 5, 15—21.
„ 26. kedd, Lukács 21, 29—36.
„ 27. szerda, Róm. 14, 1—13.
„ 28. csüt., „ 14, 14-23.
„ 29 péntek, Máthé 14, 1—12.
„ 30. szombat, Máthé 14,13—21.

Okleveles kisdedóvónö
helyettes tanítónőnek, vagy jó csa
ládba nevelőnőnek ajánlkozik. Okle
vele általános jeles. Megkeresések 
és ajánlatok a Harangszó szerkesztő
ségéhez küldendők. 2—x

Pályázati hirdetés.
A k ö t é s é i  evang. gyülekezet he

lyettes tanítót (kántor) vagy tanítónőt 
keres. Fizetése havi 100 korona és 
némi mellékes. Kötcse (Somogy m.) 
Németh Sándor ev. lelkész. 2—2

Tanítónőt keresek,
evangélikus vallásut, négy leánykám 
mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p. Kemenes- 
magasi. (Vas m.) 5_ x

* Pályázati hirdetés.
A bakonyszentlászlói evang. egy

házközség megüresedett kántor taní
tói állására pályázatot hirdet. Java
dalom: 1. Lakás, mellékhelyiségekkel.
2. Készpénzfiz. 50 K- 3. 11 Va méter
mázsa rozs. 4. 14 méter kemény 
tűzifa, hazaszállítva, felvágva. 5. 9 
kát. hold szántó, 1 kát. hold rét. 
6. Féltelki legelő és féltelki erdő

illeték után való haszonélvezet. 7. 50 
kor. tandijváltság. 8. Stóla, persely
pénz. 9. A megfelelő fizetés kiegészí
tési államsegély.

Az iskola osztatlan. Pályázhatnak 
hadmentes, vagy bizonytalan időre 
felmentett oki. férfitanitók. Kellően 
felszerelt kérvények szeptember 30-ig 
a lelkészi hivatal címére küldendők.

Az iskolaszék.

Pályázati hirdetés.
Az őrimagyarósdi (Vas m.) evang. 

gyülekezetbe a bekövetkező tanévre 
kisegítő- (segéd) tanító vagy tanítónő 
kerestetik. Fizetése: szép lakás és 
bútorozott szobán kívül, havi 100 K- 
Kellően felszerelt kérvények október 
1-ig Rónay Gyula lelkész címére 
(Örimagyarósd u.p. Viszák) küldendők.

Pályázati hirdetés.
A súri (Veszprém m.) evang. egy

házközség hadbavonult tanítói helyet
tesítésére tanítót vagy tanítónőt keres. 
Fizetése havi 100 korona, bútorozott 
lakás fűtéssel. Ajánlatok szeptember 
hó 23-ig Jakab Iván lelkész címére 
küldendők.

Pályázati hirdetés.
A veszprémvarsányi evang. leány

egyházközség helyettes tanítót, eset
leg tanítónőt keres. Fizetése 100 ko
rona és lakás. Ajánlatok Pócza Fe
renc lelkész, Sikátor u. p. Veszprém- 
varsány cimre küldendők.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

U travaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára V to o n k ö tésb eil I kor. 20 fill. 
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában 

Tegyük ezt a könyvet min 
den este asztalunkra! 
Küldjük a táborba I

Adakozzunk a Harangszó terjesztóssrB I
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60 fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Szalay Mihály: Búsan szólnak a harangok. (Vers.) — Krón Ferenc: Az államélet és a vallás. — Csite Károly: 
Ki a legszebb. (Elbeszélés.) — Kupi Béla: A háború fegyverei. — Lábaink szövétneke. — Tábori posta — KapiBéla : A köteles

ség útja. (Elbeszélés.) — A világháború eseményei. — Ország-Világ.

Búsan szólnak a  harangok.
B ú s a n  s z ó l n a k  a h a r a n g o k ,  
R e m e g v e  b ú g ,  sir a h a n g j o k .  

(J g y  m e g á r a d  rá a le lk ü n k ,  
V e lü k  e g y ü t t  sírni k e z d ü n k .

S o h a  m é g  így  n e m  z o k o g t a k :  

M e g é r z ik ,  h o g y  b u c s u z k o d n a k .  

E lb ú c s ú z n a k ,  ú tn a k  v á ln a k ;  

S o h a  v i s s z a  n e m  ta lá ln a k .

S e n k i t  m á r  n e m  h ív o g a t n a k ,  
S e n k i t  m á r  el n e m  s i r a t n a k . . .  

T ü z e s  to rk ú  d ö r d ü lé s s e l  

H a lá lt  s z ó r n a k  sz e r te sz é j j e l .

F ö lk e r e s ik  v é r e in k e t ,
F ia in k a t ,  t e s tv é r in k e t :

T ü z b e ,  v íz b e  e lk ís é r ik  
S  é l e t ü k e t  f é l tv e  v éd ik .

M e n j e te k  h á t !  Ég v e l e t e k !

K ö n n y e in k r e  n e  n é z z e t e k .
Okét j o b b a n  m e g s ir a t t u k ,  

M é g is  sorra  o d a  a d tu k .

H a ti d rá g á k ,  d r á g á b b a k  ő k :  

S z iv ü k  s z iv ü n k k e l  ö s s z e n ő t t .
S  o ly  n a g y  e g y n e k - e g y n e k  é lte ,  
S z á z  h a r a n g  s e m  d r á g a  é r te !

SZflLAY m ihAly.

Az államélet és a vallás.
Irta : Krón Ferenc.

A legrégibb államok épülete is a 
vallásokon nyugodott. Ázsia, Egyip
tom, Qörög és a római történet ta
núja ennek. Amint az egyes néptör
zsekből rajok válnak ki, nemzetekké 
alakulnak, ez alakulás bölcsőjénél 
ott áll a vallás, mint a jövő állami 
lét legerősebb biztosítéka.

Innen van az, hogy a népek állami 
élete át van szőve vallási életükkel, 
szokásaikkal. A költészet, a tudomány 

• a vallásból indul ki, a világ, a lét, 
a cél kérdései a vallás palástjába

vannak burkolva. A fejlődő tudomány, 
a kutató ész forgatja, ráncigálja e 
palástot, ezer magyarázatot ad még 
a megfejtetlenül álló kérdésekre is, 
de mindegyik feleletben benne van 
az isteni kinyilatkoztatás — nekünk 
sokszor érhetetlen — gondolata, fe
lelete.

Azért mégis sikerült az államot 
hosszú idők után némileg függetlenné 
tenni a vallási színezettől, a bölcsé
szet és természettudományok fejlő
désével járó átalakulás sok tekintet
ben külön vágányokra terelte az 
állam és a vallás életét. Azonban a 
teljes szétválasztás sohasem fog 
sikerülni azért, mert a vallás adta 
az életet az alakuláskor s ott is ma
rad — ha akár mily kis mértékben 
is — a vérkeringésben. Nem is volna 
egy állam sem életképes valamelyes 
vallás nélkül. A történelem Cézárról 
jegyezte fel, hogy mihelyt letagadta 
az istenek létét, a halhatatlanságot, 
alig hogy a nép eszerint élt, lassan- 
kint elkészült a nagy világ birodalom 
sírja, mely örökre elnyelte.

Nagyon sok ilyen sírja van a tör
ténelemnek, melyben népek pihennek, 
sok vércse tépte ezek testét, sokan
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pusztították, legerősebb e pusztítók 
közül mégis a vallástalanság maradt.

Vajha mi is megértenők ezt azo 
kat beszélő múltat, vajha megértenők 
hogyha élni akarunk ezentúl valláso
sabbnak kell lennünk.

Nagyon sok elszomorító jelenség 
üti itthon is — a harcmezőről jövők 
között is fel a fejét. Tele vannak az 
emberek borzasztó emlékekkel, a 
szivük üres, csak szenvedélyek tom
bolnak, az ember álattá lesz.

A jövő kötelessége, hogy ezeket 
az embereket a múlt szelidebb alak
jába öltöztetve visszaadjuk, vissza
neveljük a társadalom számára. Ha 
azt akarjuk, hogy a béke áldásos 
legyen, hogy a tudomány, művészet, 
gazdasági, kereskedelmi élet fejlőd
jék és tisztességes mederbe térjen, 
akkor adja vissza az állam, az egy
ház, a gyengébb női nem a hitel, a 
vallásosságot mindazoknak, kik elve
szítették.

Keresztyén kötelességünk ez, de 
egyúttal állami érdek is. Az állam
nak ezer eszköz áll rendelkezésre, 
hogy az egyházakat vallás-erkölcsi 
nevelő munkájában támogassa. Csak 
nyúljon hozzájuk, ossza el felekeze- 
tenkint arányosan. A jó példa indul
jon ki a fejtől, a többi tag követni 
fogja. Adják vissza mindenkinek a 
vasárnapot, ne legyen e nap az üzér
kedés, a korcsmák,' a lelki eldurvu
lások napja, hanem az Istené. Viszont 
az állam ne álljon egy felekezet 
szolgálatába, hanem támogassa mind
egyiket, amely dolgozni akar és tud. 
Fel van jegyezve, hogy a régi népek 
vad erkölcseit a keresztyénség tette 
szelidebbé, vadabbak azok sem lehet
tek, mint sok embernek most szerzett 
eldurvulása. A betegség ugyanaz, 
mint régen volt, az orvosság sem 
lehet más. Ha igazi államéletet aka
runk, legyünk mi vallásosak és te
gyünk mindenkit azzá, mert az állam 
épületének kövei mi egyének vagyunk, 
következésképen, ha mi vallásossak 
vagyunk és maradunk, az állam is 
az lesz és marad.

Ki fi legszebbV
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Qizike, egy kis, hófehér cicával 
játszott a verandán. Hosszú zsinórral 
szaladgált fel-alá, úgy, hogy a zsinór 
vége a padlót érte. A fürge cica utána 
rohant, el-elkapta a zsinór végét, bele- 
fogózkodott s hempergett a padlón.

így játszottak jó ideig, mígnem 
megunta Qizike a játékot s azt mondta ; 
édesanyjának:

— Ki szeretnék menni ̂ egy kicsit 
az utcára, csak a házunk’elébe. En
gedjen ki édes anyácskám!

— No, csak menj ki, leányom, de 
házunk elől el ne menj, nehogy va
lami baj érjen, — mondta az édes
anya szerető gondoskodással.

Qizike kiment erre az utcára, a 
ház elébe s a játszó gyermekekhez 
sompolygott, de pár perc múlva sírva 
jött vissza édesanyjához.

— Miért sírsz, mi bajod, édes le
ányom?! Tán bántott valak i?!...

— Azt mondták a gyerekek, hogy 
én igen csúnya vagyok! — zokogta 
a kis Qizike.

— Azt mondták ? !. . .  Ó,h, a rosz- 
szak, hogyan tudtak olyant mondani, 
mikor te olyan szép vagy!

— Igazán ? I — kérdé Qizike föl
csillanó szemmel.

— Bizony szép vagy, mindenkinél, 
legszebb vagy te nekem a világon!
— simította meg az édes anya ra
gyogó szeretettel a kis leánya fakó, 
kenderszinü haját.

Qizike feledé keserűségét, köny
vet vett elő : tanulta leckéjét. S azon- 
közben csicsergő, szelid madárkák 
szálltak a verranda. nyitott ablakába. 
Qizike étel morzsát, napraforgó ma
got vitt nekik, mire a kis madárkák 
tenyeréből is felcsipegették a mor
zsákat, Qizike olyan boldog volt!

— Látod, mennyire szeretnek a kis 
madárkák is ! Pedig azok csak azt 
szeretik, akik az igazi szépek, akik
nek a szive-lelke szép, nemes, jó. 
Azok az igazi szépek, akiknek lelkét 
mennyei kincsek teszik széppé.

Egyik nap nagy szomorúsággal jött 
haza Qizike az iskolából.

— Mi bajod van, gyermekem ? — 
kérdezte édes anyja aggódással.

— Mintha a fejem is fájna s aztán 
máskép is rosszul érzem magamat!
— felelte Qizike szomorúan.

— Elhivatom az orvost, kicsikém!
— Ne hivassa el azért, édes anyács

kám. Majd talán csak jobban leszek.
Ámde egész nap szomorú, levert 

volt Qizike. Alighogy evett valamit.
— Leányom, te valamit titkolsz 

előttem! Valami bánt téged s nem 
mondtad meg nekem az igazi bajodat! 
Mire való ez a nagy titkolódzás ? !... 
Ki segít a bajodon, ha még édes 
anyádnak sem mondod meg, hogy 
mid fáj ? — mondta az édes anya 
szemrehányón.

— Qizike zokogva borult erre édes 
anyja ölébe.

— No, ne sírj, kis leányom ! Mondd, 
mi bántja szivedet?... Gondolom, 
megint olyasmiért sírsz, amiért nem 
érdemes. . .

Qizike nem emelte föl fejét édes 
anyja öléből, ott hüpögte sajgó szívvel:

— Reggel, mikor iskolába mentem,
két néni ment el mellettem s az egyik 
azt mondta' a másiknak: »Nézze,
szomszéd asszony, milyen csúnya ez 
a kis leány, aki mellettünk elment!«

— Óh, te kis bogaram, te, hát 
azért sírsz f . . .  Ne bántsa az a te 
szivedet, gyermekem ! Valószínű, hogy 
nem is rád mondta az a rossz szivü 
néni.

— Bizonyosan rám mondta, mert 
nem volt senki ott a közelben s lát
tam, hogy engem néznek ! . . .

— Szívtelen, gonosz nép az, aki 
olyant mond! — fakadt ki az édes 
anya.

— Mégis csak csúnya lehetek, mi
kor annyian mondják ! A rossz gyer
mekek is már többször csúfoltak az 
utcán!

— Dehogy vagy csúnya, édes szi
vem ! csakis az lát olyannak, akinek 
nincs szivében semmi szeretet. Aki 
szeret valakit, azt sohasem látja csú
nyának . . Nézz reám, csúnyának 
látsz te engemet?

— Óh, hisz édes anyácskám a leg
szebb a világon!.— ölelte át Qizike 
édes anyja nyakát édes, forró szere
tettel.

— No, látod, mily igaztalanok s 
rossz szivüek, azok, akik embertársa
ikra olyant mondanak! Ne szomo- 
ritson meg azért többé téged, ha 
olyant hallasz máskor. Inkább sajnál
kozni kell azokon, amiért oly szegény, 
üres szivüek. . .

Qizike most teljesen megnyugodott. 
Sokszor hallott ugyan még meggondo
latlan s csufolódó megjegyzéseket, de 
többé nem sajgóit tőle úgy a szive.

Néhány év múlva felnőtt nagy leány 
lett belőle. Az édes anyja arcán pe
dig barázdákat vont az idő s haja 
közt sok-sok ezüstös, csillogó szálak 
mutatkoztak, de azért Gizikének még 
mindig az édes anyja volt a legszebb 
a világon. S ez a szeretet örök tör
vénye.

Majdan Qizike hajában is mutat
koztak azok a csillogó fehér szálak 
s az édes anya pedig töpörödött anyóka 
lett, mígnem magához szólította az 
Úr. Egyedül, árván maradt most Qi
zike.

— Jaj, jaj nekem ! Nincs már senki, 
aki szeressen !. . .

Én vagyok most a legcsunyább a vi
lágon ! — sírta, zokogta Qizike.
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Egy ideig csak volt olyan árvaság
ban, elhagyatottságban, de nem so
káig bírta a szive. Elment keresni 
valakit, akit legszebbnek fog ő látni 
a világon és viszont aki őt fogja leg
szebbnek találni.

Az állami gyermekmenhelybe vitte 
az útja, hol sok kisebb, nagyobb árva 
a gyermek keresi az édes anyát.

Arra határozta el magát, hogy 
olyan öt-hat év körüli hadi árva le
ánykát hoz magával, akinek az édes 
apja elesett a harctéren és akinek 
nem él az édes anyja sem ; akit örökbe 
fogad, akire minden szeretetét ráru
házza. Olyan nagyobbal nincs is már 
annyi vesződség, gond, mint a kisebbel.

Egy kis, kerek arcú, sötét szemű 
leányka igen megtetszett neki s azt 
mondta az intézet igazgatójának, 
hogy azt szeretné. Ámde meghallotta, 
amint feléje közeledett, hogy,a leányka 
egy másik menhelyi társának súgta: 
»Nézd, milyen csúnya néni!«

— Mégis inkább pólyás babát sze
retnék ! — szólt erre Giziké az igaz
gatónak s olyan csöpp árvát is vá
lasztott és azt nevelte, neveli szerető 
gondoskodással, szivének minden oda
adásával. X

A csöppség már kikerült a pólyá
ból, tipegni és beszélni kezd. Minap 
azt kérdezte tőle Giziké:

— Picikém, gyémántom, mondd 
csak, ki a legszebb a világon ?

— Te vagy a legszebb, anyácska!
— ölelte át a kicsike kövér kezecs
kéjével Giziké nyakát.

— Te vagy!. .. te vagy a legjobb 
angyal a világon, aranybáránykám!
— mondta Giziké boldogan, áradozó 
szívvel csókolva a kicsikéjét.

A háború fegyverei.
Irta: Kapi Béla.

Jóllehet Krisztus békét hirdet s a 
szeretettörvényén megépülő lelki biro
dalmat akar építeni, mégis nem mond 
általános kárhoztató ítéletet a fegyver 
felett. A védelem eszközét látja benne, 
mellyel az ember Istentől adott drága 
kincseit: életét, családját, szabadságát 
védelmezi az igaztalan támadáso kel
len. Hogy azonban ő maga, saját 
élet-viszonyaiból kizárta még a védő

fegyver használatát is, mutatja elfo- 
gatásának jelenete, midőn igy szólt 
a védelmére siető tanítványhoz: »Tedd 
el a te szablyádat helyére, mert va
lakik fegyvert fognak, fegyverrel kell 
elveszniük. (Máté 26, 52).« De ez a 
jelenet egyszersmind azt is mutatja, 
hogy Jézus nem a védő fegyver hasz
nálatának jogosságát vonta kétségbe, 
hanem az ő mennyei atyja örökké
való végezésével való szembehelyez- 
kedést. Hogy a fegyver használat bi
zonyos esetekben szükséges, jogos, 
sőt kötelességszerü, azt sem Krisztus, 
sem a keresztyén egyház sohase ta
gadta. De ez a megállapítás bizonyára 
nem ment fel minket azon köteles
ségünk alól, hogy minden erőnkkel 
igyekezzünk azt a boldogabb korsza
kot megépíteni, midőn a pusztítás 
minden fegyverét széttöri az igazság 
és szeretet.

A háború az eddiginél jobban rá
irányítja a figyelmet a különböző 
fegyverekre. S akármennyire fájjon 
az a gondolat, hogy mindegyikhez 
száz és ezer ember vére tapad, hogy 
boldog családi otthonokat, városokat, 
falvakat, virágzó ipartelepeket, értékes 
művészi alkotásokat pusztítanak el, 
mégis érdeklődéssel, okulással s is
meretgazdagodással állunk meg előt
tük. Be kell ismernünk, hogy az em
beri szellem ezen a téren is csodála
tos haladást tett. Olyan tökéletes 
fegyvereket alkotott s azoknak olyan 
uj, eddig ismeretlen alkalmazást adott, 
melyről érdemes néhány adatot fel
jegyezni.

Sokan éppen a fegyverek szédüle
tes tökéletesedésétől várják a háború 
megszűnését Azt gondolják, hogy ép
pen azok a fegyverek teszik lehetet
lenné a háborút, melyek kinevetik a 
messze távolságokat, papirosként szét
szakítják a legvastagabb acélfalat, 
szolgálatuk igájába hajtják a felhők 
feletti magasságot s a tengerek mély
ségét. Olyanok is vannak, akik azt 
gondolják, hogy a fegyverek tökélete
sedése a háború borzalmainak eny
hülését hozza magával. Egy mérnök 
könyvében olvassuk, hogy »mig vala
mikor a csaták vérfürdőjében ezreket 
kaszált le a halál angyala, addig mi 
csak halottaink százait gyászoljuk; 
a hol régebben ezredek elhullottak,

ott ma tábori orvosaink egyenkint 
szedik fel a sebesülteket Ez a modern 
háború rózsás oldala.« Azt hisszük, 
hogy a mostan dúló rettenetes há
ború ebből az ábrándból kiverte az 
álmodozókat. Fájdalommal látjuk, 
hogy a háború fegyvereinek tökélete
sedése egyáltalán nem enyhítette a 
háború borzalmait. Talán kevesebb 
az ember-ember ellen való tusa, de 
annál többet pusztít az ágyú, ideg- 
bomlasztón, jajgatva süvít a gránát, 
és soronként arat a gépfegyver. Mit 
használ a védelem eszközének lépést 
tartó tökéletesedése, ha ezzel szem
ben a támadás lefoglalja a maga szá
mára a levegőt s bombákat vet a 
gyárakra, a táborokra, elkerüli a ten
ger hullámait, ahol szemben találkoz
nék a nála sokkal erősebb ellenféllel, 
lemerül a tenger-mélyre s fenékbe 
fúrja a páncélfalu hadihajókat.

Nem! ilyen álmaink nincsenek! A 
háború megszűnését nem az emberi 
tudás emelkedésétől, nem a fegyverek 
tökéletesedésétől, hanem a krisztusi 
lélek megerősödésétől s a szeretet 
Íratlan törvényének az államok és 
nemzetek életében való érvényesülé
sétől várjuk.

*
A háború fegyvereit három cso

portra osztjuk. Ä szárazföldi háború 
fegyverei, a tengeri küzdelem fegy
verei s végül azok a találmányok, 
melyek különösen a felderítésnél ját
szanak nagy szerepet.

I.
A szárazföldi fegyverek közt leg

nagyobb szerepet az ágyuk játszák. 
Mig azelőtt az ágyút élőiről töltötték 
meg s gömbölyű löveget használtak, 
addig a mostani ágyút hátulról töltik 
s hengeralaku löveget használnak. 
Egyébként is sok-sok tökéletesítésen 
ment át az ágyú. Irányzékának töké
letessége lehetővé teszi, hogy egészen 
pontosan beállítsák s jóllehet nem is 
látják a célpontot, a melyre lőnek, 
mégis egészen pontosan odatalálnak. 
A mostani háborúban különösen a 
30-5 cmes mozsarak és a 42 cmes 
ostromágyuk játszanak nagy szerepet. 
Leírásokból tudjuk, hogy hatásuk ret
tenetes Bevehetetleneknek mondott 
erődítések összedőltek ostromukban,

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
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A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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mint a kártyavárak. Elképzelhetjük 
hatásukat, ha figyelembe veszünk né
hány adatot. >A 46 tonnás (30'5 
centiméteres) ágyú 382 kilós löveget 
röpít ki 915 méter másodpercnyi 
kezdősebességgel, habár a lőpormeny- 
nyiség a régebbi ágyúhoz viszonyítva 
csekély. A hires 81 tonnás ágyúnak 
hatalmas lőportöltésre volt szüksége 
765 kilóslövedékekkivetésére.« (Archi- 
bald Williams: A modern háború 
fegyverei.

Most már automobilra is szerelnek 
fel kisebb ágyút s ezeket sokfélekép
pen értékesítik.

Félelmetes fegyver a srapnelt Tu
lajdonképpen nem egyéb, mint olyan 
ágyulöveg, mely sok apróbb golyót, 
vas-szilánkot; acéldarabot, szeget fog
lal magában. A löveg egy részét te
hát golyó kamrának nevezhetnénk. 
Ezen kivül van a lövegben egy rob
banókamra s egy pontosan járó szám
lappal ellátott draszerkezet. Ez az 
óraszerkezet beállítható, úgyhogy a 
pontos időben, az előre megállapított 
helyen a robbandkamra felrobbanik 
s a löveg tartalmát szétveti. A srap- 
nell nagy jelentőségét bizonyítja, hogy 
nagy pontossággal használható 4500 
méter távolságra, sőt még azon túl 
is. A tizenötfontos srapnell 192 drb 
golyót tartalmaz és felrobbanásakor 
több száz négyszögméter teret tölt be. 
nagy gyorsasággal röpülő töltényeivel 
és héjának szilánkjaival.«. Különösen 
kezdetben borzasztó pusztítást vitt 
véghez ez a lövedék. Most azonban, 
— mint azt a harctérről hazatérő 
katonák elbeszéléséből tudjuk, — 
meglehetősen tudnak védekezni ellene. 
Nemcsak a fedezék megfelelő felső 
megerősítésével, hanem egyszersmind 
óvatossággal és ügyességgel is. Mikor 
a srapnel süvitést hallják, majdnem 
biztosra kiszámítják, milyen tájon rob- 
banik fel. Ügyes embernek ez a né
hány pillanat elegendő ahoz, hogy 
életét előre-, vagy hátrafutással meg
mentse.

Nagy szerepet játszik a modern 
háborúban a gépfegyver. A gépfegy
ver tulajdonképpen nem egyéb, mint 
állványra erősített puska, mely beve
zetett, 250 lövedékből álló lövedék
szalag töltéseit szédítő gyorsasággal 
szerteszórja. Magát a fegyvert irányí
tani és mozgatni lehet. A fegyver 
mögött acél paizsfal van, mely meg
védi a gépfegyvert kezelő katonát. 
A gépfegyver működése nagyon egy
szerű. A paizs-fal mögött ülő katona 
megnyom s lenyomva tart egy gom
bot, azzal megindul a gép s szórja 
halált osztó golyóit. A fegyver irányí

tását a katona másik kezével végzi. 
Mindaddig, mig a gombot lenyomva 
tartják, a gépfegyver folyton ontja a 
lövedéket. Valósággal végigkaszálja 
az ellenséges sorokat. Nagy előnye, 
hogy könnyen szállítható és kevés 
embert köt le

A gépfegyvert, vagy hozzá hasonló 
fegyvereket régebben is ismerték, mos
tani, tökéletes formája azonban uj 
találmány. Hiram Maxim amerikai 
mérnök találta fel. Ez a gépfegyver 
24 kg. súlyú s percenként 480—600 
lövést tesz. A cső áttüzesedését azzal 
ellensúlyozzák, hogy a csövet hütő 
csövek veszik körül, melybe állandóan 
hideg vizet vezetnek. így is 600 lövés 
után a v í z  forr, a levegő remegni 
kezd, 1000 lövés után pedig ujr^ hi
deg vizet kell önteni a vizvezető csőbe.

A gépfegyverek a régebbi háborúk
ban is nagy szerepet játszottak. Igazi 
jelentőségüket azonban a japán-orosz 
háború mutatta meg. Itt derült ki, 
hogy minden gépfegyver egy sereg 
embert pótol s a győzelmet hatha
tósan előmozdítja. Azóta is igyekez
tek a Maxim-féle gépfegyvert tökéle
tesíteni. E téren a legnagyobb ered
ményt egy német fegyverkovács, 
Schwarzlose, érte el, kinek sikerült 
a gépfegyvert annyira egyszerűsítenie, 
hogy az egészet egyetlen egy rugó 
hajtja s az egésznek a súlya mind
össze 1772 kg.

A háború szükségletei a gépfegy
vernek többféle módosított alakját 
hozták létre. így például nagyon ügyes 
és célszerű az eltüntethető gépfegyver, 
melyet használat után egy csavar 
segítségével gyorsan a földön végig 
fektetnek s ez által az ellenség szá
mára láthatatlanná teszik. A gépfegy
ver kicsinysége amúgy is sok előnyt 
biztosit, ezt még inkább megnöveli 
ez az ügyes találmány. Újabban auto
mobilokra, sőt repülőgépekre is fel
szerelik a gépfegyvert.

A közönséges puskák mindig nagy 
szerepet játszottak a háborúban. Je
lentőségüket megnövelték az újabb 
találmányok, igy például a füst nél
küli lőpor feltalálása, továbbá több 
életrevaló tijitás alkalmazása. Mig 
azelőtt az elől töltő puskákkal állva 
bíbelődött a szegény harcos, addig 
a most használatban levő Manlicher 
puskánk nemcsak hogy hátulról tölt
hető, hanem egyszersmind ötös bádog
hüvelyben szállítja a cső nyílásához 
a löveget. Még az elsülés pillanatá
ban keletkező visszarugó erőt sem 
hagyják értékesítés nélkül. Ezzel moz
gattatják az 5 löveget magába fog
laló bádog-hüvelyt s az üres hüvelyt

is ezzel löketik ki. Az angolok a Lee- 
Enfild puskát használják, mely gyors
töltő-készülékkel van ellátva s egy
szerre 10 darab töltény befogadására 
képes.

Az ember azt hinné, hogy ezekkel 
a nagy eredményekkel már megelé
gedhetnének azok, kik a hadsereg 
harcképességéről gondoskodni hivatva 
vannak. De nem! Még a tökéletes 
puskákat is igyekeznek tökéletesíteni. 
Olvassuk például, hogy az olaszok 
egy olyan alkotásu puskával kísér
leteztek melynél a puska agya a cső
nél át volt lyukasztva. Az elsütéskor 
keletkezett gázok mozgásba hozták 
az ott elhelyezett dugót s ez által 
a töltényeket szabályozó závárt. Ál
lítólag egyszerre ötven töltényt lehe
tett a puskában elhelyezni s percen
ként 30 lövést lehetett tenni. Micsoda 
rettenetes pusztító erő rejlik ebben 
a találmányban. Csak gondoljuk el, 
mit jelent az, ha milliós hadsere
geket olyan puskával fegyvereznek 
fel, melyekkel percenként 30 lövést 
lehet tenni! A 30 lövés után azon
ban úgy átizzott a puskacső, hogy 
az olaszok kénytelenek voltak a kí
sérleteket abbahagyni. De amint sike
rült a gépfegyvernél a csövet lehűteni, 
vájjon nem sikerül-e majd ezt a 
nehézséget a közönséges puskáknál 
is megoldani ?

Folytatjuk.

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Az Úr felséges, rettenetes, nagy 

király az egész földön. Alának veti 
a népeket, a nemzeteket lábaink alá. 
Kiválasztja örökségünket, Jákob dicső
ségét, akit szeretett. Felvonul Isten 
harsona-szónál, kürtzengés között az 
Úr. Énekeljetek Istennek, énekeljetek, 
énekeljetek királyunknak, énekeljetek! 
Mert az egész föld királya az Isten: 
énekeljetek bölcseséggel. Isten ural
kodik a nemzetek fölött: Isten ott 
ül az ö szentségének trónján.

47. zsolt. 3—g.

Mivelhogy határozott egy napot, 
a melyen meg fogja ítélni a földke
rekséget igazságban, a férfiú által, 
akit arra rendelt, hitet gerjesztvén 
mindenekben, az által, hogy öt a ha
lálból feltámasztotta.

Ap. csel. 17, 31.

Én elmegyek az egész földnek ut
ján, erősítsd magad és légy ember. 
És őrizd meg a te Uradnak, Istened
nek őrizeteit, hogy az ö utain járj és 
megőrizzed az ö rendeletéit, párán-
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csolatait és ítéleteit, s bizonyságtéte
leit, a mint meg van írva a Mózes 
törvényében: hogy előmeneteled le
gyen mindenekben, a melyeket csele- 
kedendesz és mindenütt, valamerre 
fordulandasz.

I. Kir. 2, 2—3.

Azért sem az ültető nem valami, 
sem az öntöző: de a növekedést adó 
Isten. Az ültető pedig egy az öntö
zővel. Mindenik pedig a maga diját 
saját munkájához fogja venni. Mert 
Istennek vagyunk munkatársai. Isten 
szántóföldje, Isten épülete vagyunk.

I. Kor. 3, 7—9.

És monda: Ne nyújtsd ki a te ke
zedet e gyermekre, és ne bántsd öt: 
mert most már tudom, hogy istenfélő 
vagy, és nem kedvezel a te fiadnak, 
a te egyetlenegyednek én érettem.

I. Mózes, 22, 19.

Könyörülő és irgalmas az Úr, ké
sedelmes haragú és nagy kegyelmű. 
Nem feddödik minduntalan és nem 
tartja meg haragját örökké. Nem bű
neink szerint cselekszik velünk és 
nem fizet nekünk a mi álnokságaink 
szerint. Mert a milyen magas az ég 
a földtől, olyan az ö kegyelme az öt 
félök iránt. A milyen távol van a nap
kelet a napnyugattól, olyan messze 
veti el tölünk a mi vétkeinket. A mi
lyen könyörülő az Atya a fiákhoz, 
olyan könyörülő az Úr az öt félök 
iránt. Mert ő tudja a mi formátlan- 
ságunkat, megemlékszik róla, hogy 
porok vagyunk.

103. zsolt. 8—14.

Megjött a mama . . .
Irta: Farkas Mihályné.

Ami jóság, szelidség, okosság van 
a világon, mindannak összesége volt 
a mama.

Békesség, vidámság az ő kék sze
méből áradt a házra, rend, tisztaság, 
jóllét, az ö dolgos két keze nyomán 
támadt.

ö  kelt föl először a házban, és 
utoljára ő tért nyugovóra és ezentúl 
még, mintha az a sok drága idő-fö
lösleg, amit egynémely renyhe ember 
fölhasználatlanul elrepülni hágy, mind 
az ő javára értékesült volna, a mama 
mindenre reáért.

A nagy háztartás gondját-baját 
szépen elintézte, magavarrta ruhában 
jártak a kicsinyek, s még virágot 
ápolni, jó könyveket olvasni is jutott 
ideje, talán azért tudott olyan okos 
tanácsot adni mindenkinek, s olyan

csodaszép meséket mondani, mikor 
kedélyes téli-estéken köréje települt 
a kis család.

Ö mindent tudott, és mindent meg
látott, és mivel igazsággal és szere
tettel kormányzott, szívesen hajolt 
mindenki szelíd uralma alá. Egy feddő 
szó az ö ajkáról könnyeket fakasztott, 
de sebet nem ejtett, s megelégedett 
pillantása volt övéinek legszebb ju
talma.

A kicsinyeknek játékos pajtása, hü 
gondviselője volt, de elkísérte őket 
őrködő tekintete ha már elhagyták is 
a családi-házat, s utánuk küldte intő 
szavát, hogy jóra serkentse és óvja 
őket a világ veszedelmeitől.

Lámpafénye mellett, magányos éj
szakákon, szép gömbölyű betűit rótta 
egymásután: »Úgy lássalak viszont, 
ahogy elbocsátottalak, tisztaszivü, jó 
gyermekemnek. Ne feledd az Istent, 
s az édesanyádat. Szorgalmad el ne 
pihenjen, kitartásod meg ne lanyhul
jon, ami célt magad elé tűztél, kövesd 
bátran, erős akarattal, — a munka 
áld és nemesit, — aki híven dolgozik, 
az is imádkozik!«

Egyszer azonban — mint mikor 
felleg vonul a fényes nap elé — 
sötét bánat veté árnyékát a házra. 
A mama beteg lett.

Nem afféle nyűgös, panaszkodó 
beteg, környezetének réme, ostora, 
inkább olyan türelmes szenvedő, aki 
mosolyogva sápad és enyészik nap- 
ról-napra, mint az őszi verőfény, s 
mig döbbenve nézzük lassú hervadá- 
sát, ő az egyedüli, aki bizik, remél.

És jöttek-mentek tudós orvosok, 
megállották a kórágy mellett, tana
kodtak *és csóválták a fejüket, és 
bevallották, hogy minden tudományuk 
tehetetlen az ismeretlen veszedelem
mel szemben.

»Vigyetek el a messze, nagy vá
rosba« — szólt a mama, úgyis min
dig vágytam látni szép utca-sorait, 
fényes palotáit s a bástyákat, amint 
nézik magukat a folyam vizében. Ott 
majd írt találnak az én bajomra is. 
És majd megjövök újra tihozzátok, 
vidáman, egészségesen, és úgy lesz 
minden, mint régen volt. Együtt di
csérjük az Istent, és örülünk egymás
nak, és az életnek, amit kegyelme 
visszaajándékozott. Azért ne sírjatok 
kicsiny báránykáim, — majd meglát
játok mennyi szép játékszert, lovacs
kát, hajas-babát hozok én nektek az 
útról.

És elvitték a mamát, puha ken
dőkbe pólyában, de mosolyogva vett 
akkor is búcsút és gyönge kezével visz- 
szaintegetett: »Itt leszek, nemsokára!«

Az árván maradt házban pedig 
összebújtak a gyermekek, mint a 
gazdátlan kis csibék vihar közeledtén, 
s úgy biztatták egymást lelkendezve : 
»Megjön, talán már holnap itthon lesz 
a mama!«

És meg is jött, — díszes ezüstös 
kocsiban; négy fekete paripa hozta 
lassan lépegetve, és fáklyás emberek 
szolgáltak kíséretül. Soha a jó mama 
ilyen pompát magának nem kívánt!

És a kocsi tele volt koszorúval, 
csupa-csupa illatos virág, de a mamát 
látni nem lehetett, — azt mondták, 
aluszik a sok virág alatt.

A kicsinyek csak bámultak és 
szepegtek, ahogy fölzendült a gyászos 
ének és a szép kocsi a nagy udvar-, 
ból lassan kifordult, de az apa és a 
nagy fiuk szivszakadva sírtak, mert 
ők már tudták, hogy bár megjött, de 
immár mindörökre elmegy — a mama!

T á b o r i p o sta .
Édes fiam,

megkaptam leveledet s nagy volt 
apai szivem öröme. Többször olvas
suk el az ilyen leveleket, először 
persze a tekintetünkkel, s megkeres
sük: mit írsz magadról?... hogyan 
vagy?. . nem ért-e valami b a j? . . . ,  
de azután másodszor, harmadszor 
már lelkünk olvassa a levelet s bol
dogan ismeri fel a gondos szülői ne
velés bizonyságait. Ezzel a leveleddel 
is igy voltam. Amint olvastam, régen 
érzett, nagy igazságokat találtam. Én 
már ugyan régen megtaláltam, vallot
tam és követtem ezeket, de a te lel
ked mélyéről csak a rettenetes világ
rengető zivatar váltotta azokat ki. 
Azt irod, édes fiam, hogy a magad
dal vitt, vagy utánad küldött könyvek, 
ha még oly kedvesek is, mégis nem 
az igaziak. Mikor behúzódunk föld
alatti fedezékünkbe, avagy rettenetes 
ágyutüzben közelgő roham-oszlopok 
robogását halljuk, a legszebb költe
mény is elszintelenedik s a legböl- 
csebb, avagy legszellemesebb iró 
könyve is ellaposodik. Te kérdezed: 
tudod-e mit csinálunk ilyenkor? És te 
feleled, én csak téged ismétellek, fiam : 
fejből mondogatjuk azokat a bibliai 
verseket, melyeket az iskola padjaiban 
görnyedt háttal, unatkozó félvigyázás- 
sal tanultunk egykoron. Hidd el apám, 
(te irod igy, fiam !), még a tanitómat 
is megáldom fnindennap, hogy eny- 
nyit is megtanultam, mert bizony 
minden bibliai vers világosság a sö
tétségben s bátorítás a csüggedésben. 
Megmondtam a gyermekeidnek: örül-
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jenek, ha bibliát olvashatnak, Isten 
igét hallgathatnak 1 Nem a fiatalokat 
mindig tanitgató öregség mondatja 
ezt velem- (ezt már én mondtam ne
kik !), hanem az édesapátok üzenete. 
0  tanulta meg azt a nagy igazságot 
kinn száz halál és ezer veszedelem 
között: »Ég és föld elmúlnak, de az 
Úr beszédei soha el nem múlnak.« 
Rámondom az áment, édes fiam.

Szeretettel ölel
édesapád.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. I r t a : Kapi Béla.

Tizedik fejezet.

Felhő a nap előtt.
Folyt. 27.

Nem izük a vacsora. Alig nyúl az 
ételhez, úgy viszi ki az édesanyja.

— Persze megint volt nagy uzsonna, 
— mondja csendes szemrehányással.

— Nem is láttam ennivalót, feleli 
a fiú, azután lassan feláll s a hideg 
ablaküveghez támasztja izzó hom
lokát.

Sárosyné asztalbontás közben ku
tató szemmel nézi a fiát, megcsóválja 
fejét, de nem szól. Mikor azután 
megint rend van a szobában s az 
asztalra visszakerül a nagymintáju 
terítő s a nagy képes biblia, csende
sen háta mögé lép s megérinti vállát.

—- Gyere Laci Leüljünk a díványra, 
úgy is rég nem beszélgettünk.

Percek múlnak, de mindegyik úgy 
beszélget, hogy máshol jár a gon
dolata. Szóba kerülnek a nyirkutasi 
dolgok, az egyszerű falusi mende
mondák, a háztartási gondok, a 
pénz-beosztás. Sárosy László beszél 
is, felelget is, de olyan szórakozottan, 
mintha nem is lenne lélek a szavai 
mögött.

— A rizsát is megküldte Lázár 
János. Mégis csak olcsóbb igy, ki
logrammja 21 krajcárba kerül. Amúgy 
meg sokkal selejtesebbért 26 -28 
krajcárt fizetünk.

Helyeslőén rábiccent fejével.
— Persze olcsóbb, meg jobb is.
— De tudod-e, hogy 58 forintra 

megy fel Lázárnál a számlánk. Elég
gé takarékoskodom, megvonok ma
gamtól mindent, de h iába...

— Kevés a fizetés. . .
— Nem! a drágaság nagy. Ne 

keveseld a fizetést, mert az könnyen 
elégedetlenségre vezet. Akik lekicsiny- 
lik az állásukat, rendesen a fizetés 
keveselésével kezdik.

— Hát a drágaság nagy! . . .

— Sok helyen családnak meg kell 
ebből élnie.

— Az.
— Az a múltkori 21 forint hiány

zik, nem is hiszed, mennyire hiányzik.
— Persze, — mondja kedvetlenül 

a tanító s lassan félreforditja fejét.
Az asszony mintha megbánná a 

száján kiszalasztott szót, mentegetőzve 
hozzáteszi:

— Nem szemrehányásképpen mon
dom, hanem csak egyszerűen mon
dom, hogy megértsd az 58 forintot. 
Végre a jövő hónapban valamit le 
kell fizetnünk. Múltkor is szégyeltein. . .

— Lefizetjük, anyám.
— Hát a szabószámlával hogy vágy?
— Nem tudom fejből. Harminc 

vagy negyven forint az egész.
— És az uj ruha ? . . .
— Azt hiszem benne van, azaz 

nem, az azon kívül lesz.
— A minapában összeírtam min

dent, bizony rosszul állunk, fiam. Itt 
is, ott is, csipp-csupp számlák, apró 
tartozások, de mire lap aljára ér az 
ember, ijedve csapja össze a kezét. 
Valamit ki kell gondolni, mert bizony 
baj lesz. Hát a doktor, meg a patika? ..

— Rendben van, kifizettem.
— Ugy-e, mennyi költség én mi

attam.
Sárosy László hirtelen átnyúl s 

megfogja az anyja kezét.
— Hogy beszélhetsz ilyet, édes

anyám ! ?
Sárosyné nem ereszti el többé a 

fia kezét, hanem közelebb húzódik 
hozzá. Mintha kezük érintésére lel
kűk is felengedne s legyőzné az 
idegenkedő érzéseket.

— Nézd csak, mindig elfelejtem 
mondani, — a múltkor ez a leveled 
jött, véletlenül felbontottam. Nem 
értem micsoda számla, biztosan va
lami tévedés.

Sárosy László kezében forgatja a 
papírlapot: Szegő Endre virágkeres
kedése és mükertészete nyújtja be 
számláját 24 forintról. Édesanyja 
fürkészve vizsgálja arcát.

— Mi ez, 24 forint virágszámla?
A tanító könnyedén int kezével,

azután zsebre gyűri a papirosdarabot.
— Tudom már, tévedés az egész. 

Múltkor, hogy benn jártam Enyeden, 
Tömböly Pista megbízásából rendel
tem egyet-mást, biztosan elhibázták 
a bevezetésnél. Egy sor Írásba kerül, 
annyi az egész.

— Hát csak intézd el, Laci! . . .  
hagyja rá az anyja.

Az asszony még rakosgat, a tanító 
meg az írásai közt keresgél. Egy
szerre megszólal az asszony:

— Borzasztóan sajnálom őket!. . .
— K iket?.. .
— Kiket ?. . . Hát őket!
Sárosy László kiegyenesedik, elő

ször mereven nézi anyját, azután 
nevetésre fogja a dolgot.

— Gól adod anyám, de azt ‘azért 
még most sem tudom : kiket sajnálsz 
olyan nagyon ? Talán a Lázár keres
kedőt, vagy a Szegő kertészt, vagy 
éppen a Pistán esett meg a szived ?

Az asszony csöndesen néz maga 
elé, azután mintha csak magának 
mondaná, halkan súgja:

— Egész este nem megy ki fe
jemből az öreg Balogzsán.

A tanító hirtelen felikapja fejét s 
gyorsabban kérdezi semmint szeretné.

— Mondott neked valamit?
Az asszony a fejét rázza.
— Nem, .nem mondott, csak éppen 

annyit, hogy ő is, meg a többiek is 
bajban vannak. Azt hittem, valami 
birtok ügy. Biztosan az oláh bank 
kezébe kerültek.

Sárosyné némán int fejével.
— Nem is amit mond, hanem, 

tudod, a tekintetük, a ráncokkal ba
rázdált, gond kezével összegyűrt ar
cuk, az a mély tüzü szemük olyan 
fájdalmas, olyan panaszos. Ha el 
nem felejtem, talán aludni sem tudok 
miattuk. . .

— Túlságosan, jói vagy édesanyám. 
Hidd el, ezek is hibásak ! Élhetetlenek, 
gyávák, alattomosak. Mikor azután 
összecsap fejük felett a viz, akkor 
jajgatnak s hangos kiáltozással te
metési éneket kántálnak.

Sárosyné arcára valami kedvetlen 
vonás húzódik. Hangja is máskép 
cseng. Azután fiára szegezi tekintetét:

— Mit teszel értük ?
— Hát tegyek ? . . .
— Hát lehet nem tenni ?
Sárosy László elgondolkodva néz

maga elé. De az anyja tekintete be
lekapaszkodik szemébe s többet nem 
bocsátja el.

— Azért vagy itt, hogy segíts 
rajtuk. Te magad mondtad: nem 
szoríthatod a tanterem négy fala 
közé a munkádat, hanem ki kell lép
ned a község utcáira, a szétszórt 
házcsoportok mellé. Hát tedd ezt! 
Nyisd ki az emberek szemét, tárd 
fel a lelkűket! Hát légy apjuk, hiszen 
olyan szegények, és olyan elhagya
tottak !. . . Fiam, az édesapád emlé
kére

A férfi hallgatja. Forró érzés he
víti keblét, szemében tűz csillog, keze 
meg-megrándul, de az ajka sápadt s 
remegve dadogja :

— És én ?. . .  És én ? . . .
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Az anyja szorosan melléje lép, 
vállára teszi két kezét, úgy néz a 
szemébe. Forró lehellete megcsapja 
arcát, amint beszél:

— Gyáva az, aki magát félti s 
nem meri védelmezni az igazságot! 
Férfi lennél-e, ha ablak mögül néz
néd az emberi komiszság tombolását 
s nem volna karod, szavad, lelked, 
szived, hogy Ítéletet kiálts a gono
szok fele, biztatást az elnyomottak 
felé! ..

— Lázad van, anyám . . .
— Nem, de szivem az van! Ne 

félj, ha nem beszéltem js róla, nyitva 
tartom szememet s látok mindenfé
lé t!... És ha szászszor anyád vagyok 
is, látom a te kötelességeidet is, 
fiam !. . .

— És ha veszélybe döntenek?. . .
— A kötelesség akkor is köteles

ség marad!. .
Csend fekszik a szobán. Az asflal 

előtt úgy állnak a székek, mintha 
láthatatlanul rajtuk ülne Balogzsán s 
a többi kifosztott koldus. Lélegzet 
neszét meghallató csöndesség gubbaszt 
a falak közt, de azért a saját szavát 
hallja: ne féljenek, rendben lesz a 
dolguk! Csak bízzák rám, majd el
intézem !. . .

Mosolyogva néz az édesanyja 
szemébe.

— Légy nyugodt, anyám. Nem 
csalódsz bennem. Megígértem nekik, 
meg is tartom. Többet is teszek, már 
régen elhatároztam. Vasárnapra ösz- 
szehivom az embereket, tömöritem 
őket. Anyagi és szellemi érdekük 
egyformán szükségessé teszi ezt. Nem 
tudom még, mit csinálunk, hogy 
csináljuk, de azért megkezdjük a 
munkát! Jó lesz anyám ?. .

— Jól van, édes fiam ! Isten áld
jon meg érte! Hiszem is, hogy meg
segít és megáld!

Éjfélkor utolsót pislog a lámpa 
Mint az álmos beteg szempillája, 
egyszer-egyszer felnyílik még, azután 
egy utolsó lobbanással elhelyezkedik 
az éjszakai pihenésbe. De Sárosy 
László szemére nem jön álom. Mikor 
reggel felhúzza a függönyt, a keleti 
ég ivén messze emelkedőben van a 
nap, de sötét felhő kárpitot von 
eléje s eltemeti aranyos sugarait.

(Folytatjuk.!

A világháború eseményei.
A lefolyt hét eseményei uj remény

nyel töltik el lelkünket. Ellenségeink 
száma eggyel megszaporodott és mé
gis, úgy látszik, a harctéren több

eredménnyel harcolunk, mint a közel 
múltban harcoltunk. Katonáink szö
vetségeseink katonáival együtt oly 
páratlan taktikai ügyességet, kitartást 
és bátorságot tanúsítanak, hogy ha
zánk jövője miatt most már nem kell 
aggódnunk. Hiában van az antant
beliek minden erőlködése, azt a bűnös 
célt, amit maguk elé tűztek elérni 
nem tudják. Távolabb tőlünk, nyuga
ton nem boldogulnak, közelebb hoz
zánk a Kárpátok vidékén s a Balká
non hiában erőlködnek, hazánk föld
jén pedig csúfos vereség a méltó bün
tetésük.

Harc az oláhok eller.
Mackensen dobrudzsai fényes győ

zelmével kezdődik az elmúlt hét tör
ténete. Az ellenségnek hat gyalogsági 
és egy lovas-hadosztálya állott vele 
szemben, mely rövid harc után kény
telen volt eszeveszett futásban keresni 
menedéket. Ugyanakkor honvédeink 
a németekkel egyesülten Erdélyben 
Hátszegtől délkeletre, mint a jelentés 
mondja, sikeres előretörést hajtottak 
végre, hét ágyút zsákmányoltak és 
lefoglalták a hátszeg-petrozsényi va
sút mentén a merisori utelzárót, majd 
pedig visszahódították a petrozsényi 
kőszénmedencét s az oláhokat a szur- 
doki szorosnál a határból kikergették 
s a szorost visszafoglalták.

A bolgárok és a németek a Dob
rudzsában szeptember 15-én megszál
lották a román lakosságtól kiürített 
Mangalia várost a Feketetenger part
ján. Másrészt az oroszok a rendelke
zésükre álló csapatokkal Románia 
segítségére siettek, annyival inkább, 
mert attól tartanak, hogy a bolgárok 
és törökök győzelme esetén veszede
lem éri a kievi és odesszai tartomá
nyokat. Azonban Mackensen hadve
zért ügyes taktikája folytán a német, 
bolgár és török csapatok az ellen
séget két tűz közé szorították, aminek 
eszeveszett futás és menekülés volt 
a folytatása. Az ütközet Topraisartól 
délnyugatra, a Kobadina—Tuzla vo
nalon történt. Utána Mackensen se
rege folytatta az utat Konstanza és 
a Trajánusz-sáncok felé.

Hazánk észak-keleti határán egye
sült román és orosz csapatok az 
Aranyos-Besztercéig vivő szerpentin- 
utón igyekeznek magyar földre jutni. 
De hiába van minden erőlködésük. 
A Jakobeni-hágót Papp ezredes védi 
tiszteletreméltó öreg népfölkelőkkel.

Harc az oroszok eilen.
Volhiniában szeptember közepén 

erős küzdelmek voltak. Az orosz 
kemény harcot kezdett a húsz kilo-

méter széles Zaturci-Pustomiti-vona- 
lon és a Szeret forrásvidékén. Azonban 
a nagy erővel megindult támadások 
teljesen eredménytelenek voltak : fron
tunkat sem át nem törték, sem be 
nem nyomták, noha az elkeseredett 
harc több napon át éjjel-nappal tar
tott. Ép oly eredménytelen volt az 
oroszok támadása Dornavatra táján, 
ott, ahol Magyarország, Galícia és 
Bukovina egymással érintkeznek, va
lamint Galícia északi részén és Lucktól 
nyugatra. Galíciában, a zborovi sza
kaszon Böhm-Ermolli verte meg az 
oroszokat s közel négyezer emberü
ket elfogta. Másnap, szept. 18-án 
újra nagy vereség érte az oroszokat. 
Ekkor volt trónörökösünk narajovkai 
győzelme, amidőn 4200 orosz került 
fogságba, Bernhadi porosz tábornok 
a Stochod folyó keleti partjára szo
rította át az ellenséget, a Kárpátok
ban pedig ugyanakkor megtört minden 
orosz és román támadás. Másnap az 
ellenséget Marwitz tábornok verte 
meg Szelvov és Pusztomity között.

Az oroszok támadásai az ered
ménytelenség és a nagy veszteség 
folytán lassanként ellanyhultak. Most 
már frontáttörésre nem vállalkoznak. 
Kisebb helyi sikerrel is megeléged
nének, ha volna részük benne. Szept. 
21-én az óriási frontnak csak a 
dornavatrai szakaszán volt nagyobb 
harc, de az oroszok itt is vereséget 
szenvedtek.

Harc az olaszok ellen.
Az olasz kapzsiság legkívánatosabb 

tárgya Trieszt. Azért támadják mind
untalan a karszti Komén fensikot, 
mely elválasztja őket Trieszttől. De 
megbízható vitéz örökként ott állanak 
a derék Krajnaiak és a mi debreceni 
hős bakáink, akiknek ellenálló ereje 
és bátorsága biztosit bennünket, hogy 
Trieszt, kereskedelmünk e főállomása 
nem lesz az olaszoké. Az olaszok 
belefáradtak az eredménytelen táma
dásokba. Most már csak az ágyuk 
szólnak a Karszton. Az olaszok saját 
földjüket sem tudják megvédeni. A 
Sugana-völgy most is a mi birtokunk
ban van.

A németek harca nyugaton.
A zord időjárás némi csendesedést 

majd szünetet parancsolt a nyugati 
harctéren. Nagyob esemény itt nem 
fordult elő. Combles a németek kezén 
maradt. A Somme és a Maas vidékén 
csak tüzérségi harc volt.

Görögország válsága.
Dimitrakopulosz nem lett miniszter- 

elnök, mint Zaimisz lemondása után
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hitték. A király Kalogernpuloszt tette 
meg kormányelnöknek s a had- és 
pénzügy intézését is reá bizta. Egy
úttal kinevezte a többi minisztereket 
az antant-hatalmak nagy boszuságára, 
mert az uj minisztérium szinte bizo
nyossá teszi, hogy Görögország nem 
áll az antant mellé.

Egyéb hirek.
A románok fél hónap alatt, szept. 

2-tól 1‘6-ig ötvenezer embert vesztet
tek s veszteségük óráról-órára nö
vekszik. Az angolok ugyanezen idő
ben 98.932 embert vesztettek, közöttük 
5210 tisztet. — A Moszkovszkija 
Vjedomoszti szerint Bruszilovnak az 
a szándéka, hogy október végéig

befejezi a kárpáti hadműveleteket. 
Mert szerinte az orosz sereg nem 
bocsátkozhatik tél idején másodszor 
is harcba a Kárpátokban. — Egy 1 
repülőgépünk elsülyesztette a Toucault 
nevű búvárhajót az Adriai-tengeren, 
de a legénységét megmentette. E 
nemes munkában Konyovics hires 
magyar aviatikus segédkezett.

1916. október J.
------------------------------ ■— ■ 'i-----

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Evangélikus zsinat Budapesten. A

magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus 
egyház zsinatának elnöksége az egyházi 
zsinatot október 4-én délelőtt 10 órára, 
Budapestre összehívta. Ugyanott október 
2-án délután 6 órakor értekezlet lesz, 
amelyre az elnökség a zsinat minden tagját 
meghívta.

Az első nő kántortanitó. Azt hisszük 
ő az első evang. nő-kántortanitó, akit a 
szendi evang. gyülekezet közbizalma állí
tott a kántortanitói teendők élére. Megírtuk 
annak idején, hogy Kovács Sándor szendi 
tanító, ki mint tiszt hősi vitézségével, 
nagy kitüntetéseket szerzett, végül is a 
harctéren fejezte be életét. Örökét most 
töltötte be a szendi gyülekezet s a meg
üresedett kántortanitói állásra egyhangúlag 
a megboldogult hős tanító húgát, Kovács 
Esztert választotta meg. Szeptember 24-én 
iktatta az első női kántort hivatalába Piri 
Károly lelkész. Isten áldása nyugodjék 
munkálkodásán!

lzenet Kareli Rudolf kakasfalvi ev. 
lelkésznek. Oindly János kemeneszent- 
mártoni ev. tanító neje annak közlésére 
kért fel bennünket, hogy Kareli Rudolf ev. 
lelkész ur családja hozzájuk nem érkezett 
meg. Mivel a lelkész ur címét nem tudja, 
csak igy képes tudatni azt is, hogy férje 
szintén be van vonulva. Talán azóta a jó 
isten kegyelme biztos helyre s egymáshoz 
vezette a szétszakított család tagjait 1

Evangélikusok közgyűlése. A bányai 
evangélikus egyházkerület évi rendes köz
gyűlését múlt héten tartotta meg Budapes
ten. A közgyűlést megelőző gyámintézeti 
istentiszteleten Vack Péter tiszaistvánfaivi 
lelkész mondott beszédet és imádságot. 
Utána a kerületi gyámintézet ülésezett 
Radvánszky György dr. cs. és kir. kamarás, 
kerületi világi és Kaczián János helyettes 
egyházi elnök elnöklésével. Megállapították, 
hogy az egyházmegyék gyámintézetei Sztehló 
Gerő besztercebáhyai lelkészt választották 
meg a kerületi gyámintézeti egyházi elnök
nek. Zsigmondy Jenő dr. udvari tanácsos, 
kerületi felügyelő megnyitotta a kerületi 
közgyűlést s napirend előtt üdvözölte 
Scholtz Gusztáv püspököt ötven éves 
Ielkészi jubileuma alkalmából. A püspök 
terjedelmes jelentését a közgyűlés tudomá
sul vette s a benne foglalt indítványokat 
elfogadta.

I t t honró l .
A bolgár cár trónörökösünknél, Fer- 

dinánd, a bolgárok cárja, aki néhány nap
pal ezelőtt a német főhadiszálláson láto
gatást tett II. Vilmos német császárnál, 
Károly királyi herceg hadseregparancsnok 
székhelyére érkezett, hol a trónörökös 
királyi herceget meglátogatta.

Magyar vöröskeresztes hölgy To- 
bolszkban. Huszárné báróné magyar 
vöröskeresztes hölgy, Pedersen Antal dr. 
a dán vöröskereszt képviselője és Junger, 
az orosz vöröskereszt megbízottja To- 
bolszkba érkeztek a hadifogolytábor meg
tekintésére.

Drágább lesz a cukor. Egy nagy bécsi 
lap szerint október elsején a cukorgyárak 
fel fogják emelni a cukor árát.

Két hústalan és egy zsirtalan nap.
A hivatalos lap kormányrendeletet közöl, 
mely az ország területére hetenként két 
hústalan napot rendel el. Nem szabad húst 
forgalomba hozni szerdán és pénteken, 
zsíros vagy olajosételt pedig hétfőn tilos 
eladni. Ezenkívül kedden és csütörtökön 
nem szabad levágni marhát, sertést, juhot 
és kecskét.

A n a g y v i l á g b ó l .
Hindenburg a győzelemről. A Berliner 

Tageblatt egyik munkatársának Hindenburg 
tábornaggyal folytatott beszélgetését közli. 
Hindenburg a többi közt azt mondotta, 
hogy jól állunk mindenhol, északon és 
délen, keleten és nyugaton. Győzhetünk, 
mondotta továbbá, ha győzni kell, ha van 
rá akarat, meg van az ut is ; csak meg 
kell találni és rá kell szánni magunkat 
arra az útra és következetesen és energiá
val végig kell járnunk. Ámbár nagyok a 
nehézségek, alapos jogunk van remélni, 
hogy győzni fogunk.

Tízmilliós adomány a párisi Pasteur- 
intézetnek. A párisi Pasteur-intézet va
gyona most tekintélyes összeggel meggya
rapodott. Heaunné földbirtokos egész va
gyonát, amelyet tízmillió frankra becsülnek, 
a Pasteur-intézetnek hagyományozta, meg
határozott tudományos kutatások céljára.

A jövő évi termés biztosítása. A 
bolgár földművelésügyi minisztérium intéz
kedésére az őszi vető munka idejére 
Bulgária egész területén a földművelő la
kosság rendelkezésére fognak állani a

kincstári igás állatok és azonkívül a belső 
területek helyőrségeinek legénysége is.

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a  legfőbb kinc»
Tanyát a sátán ü tö tt ott,
De Isten  nem lel hajlékot.

Zsolt. 119., 105.:

Október 1. vasárnap, Lukács 12—15—21. 
„ 2. hétfő, Ján. 6, 24-29.
„ 3. kedd, II. Kor. 9, 6—11.
„ 4. szerda, Zsolt 145, 15—24.
„ 5. csütörtök, Zsolt 34, 2—9.
„ 6. péntek, V. Mózes 6, 10—13.
„ 7. szombat, Ap. csel. 14, 14—18.

Pályázati hirdetés.
Gácsliget (Nógrád-megye) evang. 

kántortanitói keres. Fizetése állam
segéllyel 2400 korona, tanulók száma 
36. A község 7* órányira van a va
súti állomástól. Kérvények a maskó- 
falvi ev. Ielkészi hivatalnál (u. p. 
Gács, Nógrád-megye) adandók be. 
i_ 2  Iskolaszék.

Okleveles kisdedóvónö
helyettes tanítónőnek, vagy jó csa
ládba nevelőnőnek ajánlkozik. Okle
vele általános jeles. Megkeresések 
és ajánlatok a Harangszó szerkesztő
ségéhez küldendők. 3—x

Tanítónőt keresek,
evangélikus vallásut, négy leánykám 
mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p. Kemenes- 
inagasi. (Vas m.) 6—x

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V e r se k .
Szabolcska Mihály.

— A „Szívem szerint“ című kötetből. —

Világháború.

Virrasztó lázas, néma éjszakákon,
Úgy tetszik, hallom a csaták zaját.
Lelkem előtt robogó hadsorok, 
Szuronyrohamok iramlanak á t . .  .
S hogy büszke, szép fajom’ ott látom égni, 
Hol a vész és dicsőség legnagyobb:
— Arcom kigyúl, örömkönny gyűl szemembe, 
S büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok!

De hajh . . .  virrasztó, lázas éjszakákon, 
Míg hallom zúgni a csaták zaját,
S lelkem előtt robogó hadsorok, 
Szuronyrohamok iramlanak á t:
Ez emberirtó, szörnyű gyilkolások 
Vértengerében összeborzadok, 
Kétségbeesve fölzokog a lelkem,
S szégyenlenem kell, hogy — embervagyok!!

Üzenet.

— Egy harctérre küldött bibliába. —

Magyar honvéd vagy, ehhez tartsd magad, 
Csak győznötök, vagy halnotok szabad.

Ki orvul fente fegyverét hazánkra: 
Lakoljon a gaz Isten-igazába!
Irtsd, ne kíméld — hogy a honvéd nevet 
Unokája is emlegesse meg!

De harc után, vagy fegyvertelenül 
Árván ha egy is kezedre kerü l:
Hajolj le hozzá érező szíveddel,
S sebét kötözd be gyöngéd szeretettel, 
Testvér gyanánt, — hogy a honvéd nevet 
Unokája is emlegesse meg!

Könnycsepp az égben.

— A „Mennyei jelenésekéből. —

Az Úr ítéletet tart fönt az égbe’,
Hogy dúljon-e a háború tovább,
Vagy jöjjön már a béke ?

A mennyei igazság mérlegébe 
Rakják az angyalok 
A földi szívek kívánságait.

És jönnek a porból való „nagyok“ : 
Országukat vesztett királyok,
Két balkezű, vert hadvezérek.
Farizeus diplomatáknak álnok,
Sokrétű kigyófajzata.

A hadseregszállító puritánok 
És fegyvergyárosok hada.
S mind, akik a halálból élnek.
— Szóval az egyik serpenyőben 
Gyűl, gyűl a háborúság vágya bőven!

A mérleg másik serpenyője 
Sokáig úgy áll üresen.
Hiszen ha a haza kívánja tőle,
A nép tűr, vérzik s hallgat csendesen.
S dehogy panaszkodnék az árva ! . . .

— Ám mintha Isten valamire várna.

.. .S egyszerre, ime, harmalgyöngy gyanánt, 
Egy könnycsepp hull a másik serpenyőbe. 
Egy árva könnycsepp valahonnan.
— Az Úr tudja, hogy egy angyalra-vált 
Gyermek ejtette fönt az égi sorban.
Egy angyallá vált kis gyerek,
Ki édesapját idelent,

Mióta háborúba ment:
Hiába sírta, sirdogálta vissza,
S kinek halálos bánatát eleddig 
Megvigasztalni még a menny se b irta !

És Isten mérlegébe 
E harmatcseppnyi könyü úgy esett:
Hogy hosszan visszhangozták az egek 
Az Úr döntését: béke, béke, béke 11
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K eresz t h o rd o zá s.
Irta : Novák Rezső.

Máté 16, 24. „Ha valaki jőni 
akar énutánam, tagadja meg 
magát és vegye fel az ő ke
resztjét és kövessen engem.“

Ez a figyelmeztetés Péter apostol
nak és vele együtt a tizenkettőnek 
szól, akiknek hitvallását Péter ezen 
ismeretes szavakban tolmácsolta: 
»Te vagy a Krisztus, az élő Istennek 
Fia.« Épen ezért el sem tudták kép
zelni, hogy Istennek a Fia csufolta- 
tást, gúnyt, megostoroztatást szen
vedjen el a főpapoktól, sőt, hogy 
keresztfán fejezze be dicső életét. 
A megütközés és csudálkozás hang
ján kiált fel azért Péter: »Mentsen 
isten, Uram! Nem eshetik az meg 
tevéled.« A Megváltó azonban, aki 
már maga előtt látja a golgothai 
kereszt körvonalait, keményen meg
dorgálja emberi módon gondolkodó 
tanítványát: »Távozz tőlem Sátán; 
hántásomra vagy nékem; mert nem 
gondolsz az Isten dolgaira, hanem 
az emberi dolgokra.«

Úgy érezzük, hogy ez a keserű 
szemrehányás nemcsak azokra a kis
hitű tanítványokra állott, hanem még 
inkább mireánk is vonatkozik. Emberi 
gondolkozásunk megütközik az ár
tatlanok szenvedésén, visszásnak, 
igazságtalannak tartjuk az istenfélő
nek nyomorát, szenvedését; földi, 
emberi mérték szerint ítélő elménk 
nem tudja összeegyeztetni a megpró
báltatást Istennek a szeretetével, nem 
tudja megoldani a vértanuság nehéz 
kérdését. A külső bajt és nyomorú
ságot csak esetleges rossznak tartjuk, 
azért mindenáron szabadulni akarunk 
tőle; tekintetünket csak a föld ala
csony porára szegezzük, ezért nem 
értjük meg Istenünknek nagyságos 
dolgait. Pedig hányszor halljuk az 
irás figyelmeztetését: »E világon
nyomoruságtok lészen.« »Akit szeret 
az Ur, megdorgálja, megostoroz pe
dig mindent, akit fiává fogad.« »Sem
mit ne félj azoktól, amiket szenve
dendő vagy . . légy hű mind halálig 
és néked adom az életnek koronáját.« 
Azokat a szomorkodó emmausi ván
dorokat is arra figyelmezteti Jézus: 
»Avagy nem ezeket kellett-é szen
vedni a Krisztusnak, és úgy menni 
be az ő dicsőségébe?«

Félünk, rettegünk a kereszttől, pe
dig Krisztus követőinek valljuk ma
gunkat, aki a keresztfán halt meg 
miérettünk. Tudnunk kellene, hogy 
kereszt nélkül nincsen korona: vér
rel és könnyel öntözött utón halad

nak a hősök, vértanuk, a szenvedések 
tüzében kristályosodnak ki a legne
mesebb erények, a megpróbáltatások 
viharában születnek meg a nagyelha
tározások és tettek, alakulnak ki az 
önzetlen, korszakok fejlődését irányitó 
jellemek. Maga az üdvözítő is, kinek 
teljes hatalom adatott mennyen és 
földön, leszáll égi dicsőségéből, felölti 
az alázatosságnak* szolgai ruháját, 
éhezik, szomjazik, tűr, nélkülöz, a 
fájdalmas tövis koronát viseli, súlyos 
keresztfáját hordozza, kínos halált 
hal, hogy harmadnapra elnyerje a 
megdicsőülés aranykoronáját.

A hivő keresztyénnek is a kereszt
ben a megdicsőülés eszközét kell 
látnia, a Krisztushoz vezető útnak a 
jelképét, amelyet nekünk is végig 
kell járnunk, ha az 0  nyomdokain 
akarunk haladni. Aki a szenvedést 
ki akarja kapcsolni életéből és sza
badulni igyekszik a közterhek és kö
telességek viselése alól, aki másokkal 
akar elvégeztetni minden nehéz fel- 
ádatot, maga pedig nem akar áldozni, 
az nemcsak, hogy nem jó hazafi, 
hanem méltatlan Jézushoz is, aki 
igy szól: »Aki föl nem veszi az ő 
keresztjét és úgy nem követ engem, 
nem méltó énhozzám.« (Máté 10, 38.) 
Ebben a borzalmas háborúban ta
pasztalhatjuk igazán, hogy mily ne
héz és fájdalmas az igazán keresz
tyéni kereszthordozás, az állhatatos 
kitartás, a Jézus Krisztushoz való 
tántoríthatatlan ragaszkodás. Nem
csak testi erőnket, munkabírásunkat, 
türelmünket teszi próbára ez a nagy 
mérkőzés hanem hitünknek, vallásos 
megyöződésünknek épületét is kemé
nyen ostromolják e hosszantartó 
szenvedések viharai. Óh nem könnyű 
dolog Krisztusnak a követése, a 
szenvedések keresztjének állhatatos 
hordozása. De mégsem lehetetlen, 
mert Jézus is elhordozta s nekünk 
is el lehet hordoznunk, csak meg 
kell tagadnunk önmagunkat, amint 
Ö mondja: »Ha valaki jőni akar 
énutánam, tagadja meg magát. . . «

Önmegtagadás! Lemondás! Mily 
kellemetlen volt hallanunk ezeket a 
szavakat a békességnek verőfényes 
napjaiban; mily nehéz lett volna 
akkor az önmérséklés és önfegyel
mezés, amikor hozzászoktunk ahhoz 
és megköveteltük, hogy minden óha
junk és kívánságunk teljesüljön, ami
kor a nyomort és hiányt csak a 
nevéről ismertük. Úgy látszik, hogy 
napjainkban is sokan csak a kény
szer, a megmásíthatatlan szükség 
parancsava előtt hajolnak meg, hi
ányzik szivükből a kötelességnek

keresztyéni felfogása s annnak lelki- 
ismeretes elvégzése Pedig önmegta
gadásra, áldozatokra int a komoly 
idő, véreinket, szeretteinket, javainkat 
követeli tőlünk a haza érdeke, szét
szakítja azokat a szülői, hitvestársi, 
rokoni kötelékeket, melyekhez oly 
odaadó szeretettel ragaszkodtunk. 
Teljes' testi és szellemi erőnket, lel
kűnknek gondolatait, szivünknek ér
zelmeit kívánja tőlünk az Ur, Érette 
mindenünket el kell hagynunk, az Ö 
érdekeit mindenek fölé kell helyez
nünk, mert Szent Fia teljes önmeg
tagadást, föltétien szolgálatot követel 
tőlünk: »Aki inkább szereti atyját és 
anyját. . .  fiát és leányát, hogynem 
engemet, nem méltó énhozzám.« 
(Máié 10, 37.)

De nem elég, hogy csak vérségi 
kötelékeinket tagadjuk meg, meg kell 
tagadnunk saját énünket, belsőembe
rünket is. Ez talán még nehezebb, 
mert azoktól elszakíthat a kénysze
rűség hatalma, de önmagunkat saját 
magunknak kell legyőznünk. Ki kell 
azért bontakoznunk abból a szűk 
körből, ahol önzésünk tartott bezárva, 
le kell rombolni a hiúság, az irigy
ség, a szeretetlenség korlátáit, ki kell 
lépnünk a felebaráti szeretet és ál
dozatkészség tág mezejére, ahol annyi 
sok alkalom kínálkozik a jótékony
ság gyakorlására. Szakitanunk kell e 
világ szeretetével, amely telhetetlenné 
tesz, mértéktelenségre csábit, végül 
boldogtalanná tesz s panaszra, zúgo
lódásra tanit. Meg kell tagadnunk 
bűnös vágyainkat, kívánságainkat, 
amelyek Isten szent akaratával ellen
keznek, el kell némulni az öntelt 
büszkeség és elbizakodás gőgös sza
vának, valamint az Isten ellen való 
panaszkodásnak, s e helyett önmeg
tagadásunk a mélységes bünbánatban 
és őszinte megalázkodásban nyerjen 
kifejezést, akkor megtagadtuk emberi 
gyarlóságunkat és Istennek bűnbo
csátó kegyelmébe helyeztük magunkat.

Az önmegtagadással azonban még 
korántsem merült ki kötelességünk; 
még mindég előttünk fekszik a nehéz 
teher: az áldozatoknak és lemondá
soknak vérrel és könnyel öntözött 
keresztje, ezt fel is kell vennünk el 
is kell hordoznunk, mert ezt követeli 
tőlünk Jézus; »Ha valaki jőni akar 
énutánam, tagadja meg magát és 
vegye fel az ő keresztjét. . .  « Nem 
szabad átadnunk magunkat a vigasz
talhatatlan fájdalomnak, hogy szeret
teink sirhalmánál mélységes bánatba 
temetkezzünk, hogy reményeink om
ladékái felett felszárithatatlan köny- 
nyeket hullassunk, hanem bátor és
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erős lélekkel magunkra kell vennünk 
a bánatot és Istenben való megnyug
vással el kell azt hordonunk a csa
lódások és lemondások tövises élet- 
utján. Emeld fel azért szomorkodó 
arcodat te aggódó testvérem, ki tá
volban levő férjedért, fiadért, vagy 
atyádért imádkozol s »Hagyjad az 
Urra a te útadót és bízzál benrte, 
majd ő teljesiti.« (37. zs. 5. v ) S te 
talpig gyászruhában járó hű hitves 
és árva, aki jó férjedet és atyádat 
veszítetted el, akinek éjjel és nappal 
könnyhullatás a kenyere, vigasztalódj 
meg veszteségeden, enyhítse súlyos 
keresztedet az Üdvözítőnek biztatása: 
»Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki énbennem hiszen, az ha meghal 
is él.« Ha a nyomor kopogtat ajtó
don, ha az anyagiak megszerzéséért 
kell várnod, tűrnöd, nélkülöznöd, 
gondolj Jézusodra, aki érted is szen
vedett, akinek nem volt hely, hová 
fejét lehajthatta volna. Ha a vesze
delmek tengere vesz körül s utad a 
halál árnyékának a völgyébe vezet, 
halld meg Üdvözítődnek biztatását: 
»Aki elveszti az ő életét énérettem, 
megtalálja azt.«

Vegyük fel azért mindnyájan a 
magunk súlyos keresztjét, ne adjuk 
át magunkat a sötét világ fájdalom
nak, hanem az Ur Jézusnak intését 
követve, haladjunk az Ö nyomdokain. 
Hogy hova vezetett az Ő útja, tudjuk; 
a lemondások, a megvettetések, az 
üldöztetések, megostoroztatások ös
vényén át a gyászos Golgothára. De 
itt csak két napig volt, harmadnapra 
feltámadott s a megdicsőülés útjára 
lépett. Kövessük Őt ezen az utón, 
maradjunk Hozzá hivek mind halálig, 
bárhova vezessen is bennünket az 
Urnák gondviselő keze. Őbenne, az 
Ő keresztfája alatt mindenkor meg
nyugvást és enyhülést találunk fáj
dalmunkra. Útközben sok akadállyal 
találkozhatunk, lábunkat tövis, kőda
rab megsebezheti, szivünket még sok 
bánat és keserűség érheti, de bizo- 
dalmunk van Istenben, azért nem 
félünk a gonosztól. Szent és bölcs 
rendelésében megnyugodva hittel 
valljuk az énekköltővel:

„Bár keresztet mért is rád 
Itt e siralom völgyében,
Megvigasztal és megáld

Szenvedésed éjjelében. 
Megpróbál, de nem hagy el 
Menyországra így nevel.“ Amen.

Anyag torlódás miatt a folytatásos 
elbeszélés közlését kénytelenek voltunk 
kihagyni.

Khartum , a szerecsenek fővárosa.
Irta: Németh Károly.

Junius 7-én jelentették a lapok, 
hogy az angol hadügyminiszter a 
tengerbe veszett. Ennek a hadügymi
niszternek a neve Lord Kitchenerof 
Khartoum, magyarul khartumi gróf 
Kitchener. Ebben a névben az ango
lok afrikai terjeszkedésének egy véres 
fejezete nyer kifejezést. Mert ha 
Khartumot meg akarjuk találni, ugyan
csak messzire el kell mennünk a 
»zöld« Írországból, ahol Kitchener 
bölcsője ringott. A Qibraltári szoro
son keresztül keleti irányban végig 
kell hajóznunk a Földközi tengeren 
annak az ősrégi idők óta hírneves 
folyóvíznek torkolatáig, amelynek sá
sa közé gyékény-ládácskában rejtette 
egy Lévi nemzetségéből való zsidó
asszony évezredekkel ezelőtt az ő 
elsőszülött fiát, Mózest. Hosszúságát 
tekintve ez a folyó — a Nílus — 
harmadik a földkerekségen. A Nílus 
többek között arról is nevezetes, hogy 
egy egész országot adott az embe
reknek, mert amint egy régi görög 
történetíró mondja: Egyiptom a Nilus 
ajándéka; az az Egyiptom, melynek 
fejedelmévé tette hajdanában a Fáraó 
a rabszolgaként oda került Józsefet; 
az az Egyiptom, ahol a gyermek 
Jézus menedéket talált Heródes ha
ragja elől, s amelyről azt mondja 
Isten: Egyiptomból hívtam ki az én 
fiamat.

De még itt Egyiptom földén, a 
Nilus torkolatánál sem állhatunk meg. 
Ha Khartumig akarunk jutni, el kell 
indulnunk — mindig a folyó mellett 
haladva — délnek, Bilad-esz-Szudan, 
a szerecsenek országa felé, ahonnan 
származott talán ama szerecsen fér
fiú, akit az Úr Jéius apostola, Filep 
amint az Apostolak Cselekedeteiről

szóló könyv nyolcadik részében ol
vasható, keresztyén hitre téritett és 
megkeresztelt. Éz a szerecsen egy 
király asszony hatalmas komornyik
jaként ment hazájából Jeruzsálembe 
s a szentlélek ereje által egy sokkal 
tündöklőbb és maradandóbb méltó
sággal, mint Krisztusnak örököstársa 
tért oda vissza, s első zsengéje lön 
azoknak, akik a sötét földrészről, 
Afrikából az Isten fiainak dicső mél
tóságára elhivattattak.

Khartum városa a Nilus torkola
tától 2.200 kilométerre fekszik délnek. 
Tehát körülbelül akkora távolságra, 
mint amennyire van Bukarest, a ro
mánok fővárosa Londontól, az ango
lok fővárosától. Itt Khartumnál folyik 
a Kék Nilus a Fehér Nílusba. Persze 
a Fehér Nilus idáig már nagy utat 
tett meg; forrásvidéke jóval délebbre, 
Német Kelet-Afrikában van, ahol 
szövetségeseink jelenleg nehéz harc
ban állnak az angolokkal. A Kék 
Nilus pedig Abesszíniából jön, abból 
az országból, amelyben a hagyomány 
szerint a Máté apostol és evangélista 
vértanúi "halált szenvedett. Khartum
nál a Nilus egy kilométer széles, és 
egész torkolatáig nem is lesz már 
szélesebb, mert alább már kevés 
mellékfolyója van!

A Nilus partján elterülő föld sok
szor látta a világi dicsőség ragyo
gását és kihamvadását. Hatezer esz
tendővel ezelőtt az egyiptomiaknak 
már volt kalendáriomjuk; az első, 
történelmileg feljegyzett király, Me- 
nesz, Krisztus születése előtt 4400 
esztendővel élt. A legrégibb piramis, 
a szakkarai (Kairótól délre, Memfisz 
közelében) 5800 esztendős. Ésaiás 
próféta igy emlékszik meg arról az 
egész vidékről, amely Kairótól Khar
tumig terjed: Egyiptom gyűjtött kin
cse és Kús nyeresége és a nagy 
termetű Szabeusok hozzád mennek 
és tieid lesznek, téged követnek, bé- 
kókban járnak, előtted leborulnak és 
hozzád könyörögnek«. (És. 45, 14.) 
A »nagy termetű Szabeusok«, akiket 
Ésaiás említ, a mai angol-Szudán 
területén lakhattak. Angol-Szudán 
Egyiptom déli szélétől a Belga-Kon
góig, nyugot-keleti irányban Wadaitól 
a Vöröstengerig terjed és négyszer 
akkora, mint Ausztria Magyarország. •

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.) 98
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Lakosainak száma most bárom millió.
Ennek az Angol-Szudánnak fővá

rosa a 70.000 lakossal biró Khartum.
Maga Khartum igen fiatal város; 

nincse száz esztendős. 1820-ban ala
pította valami Mohamed Ali.

Gyászos emlékek tanyáznak e vá
ros falai és érődéi között. Állomása 
volt az Abesszíniából és Szudánból 
Egyiptom felé menő rabszolga-kara
vánoknak. Hozzátapad tehát e hely
hez is Afrika rettenetes átkának, a 
rabszolgakereskedésnek emléke, mely
nek borzalmait és pusztításait leírni, 
elbeszélni nem lehet. Azonban a 
rabszolgakereskedés megszüntetése 
után sem tudott megnyugodni a nép. 
A mohamedánok hite szerint el fog 
jönni a Mahdi, a mohamedán Mes
siás, aki mint Istennek kalifája igaz
ságossággal tölti el a világot. Akadt 
már most a Szudánban egy férfiú, 
Mohamed Ahmed (1843-1885), aki 
mint az Istentől küldött Mahdi lépett 
fel, és célul tűzte ki maga elé, hogy 
a szudáni mohamedán törzseket fel
szabadítja a gyaur angolok járma 
alól. 1883-ban megtette fővárosának 
a Khartumtól 300 kilométerre délke
letnek fekvő El-Obeid városát, miu
tán egy 10.000 főnyi angol vezénylet 
alatt álló sereget pozdorjává vert 
ugyanazon város falai alatt. A Mah- 
dit uralta most a Szudán túlnyomó 
része, de Khartum még tartotta magát.

Az angol kormány Gordon vezér
lete alatt egy sereget küldött Khar- 
tumba, de a Mahdi 1884. március 
18-án körülzárta a várost, benne 
Gordont és seregét. Az angolok fel
mentő csapatot küldtek; ez a csapat 
1885. január 28-án érkezett Khartum 
alá; negyvennyolc órával előbb, ja
nuár 26-án foglalta el a Mahdi Khar- 
tumot és Gordon generálist meggyil
kolta. Ennek a megkésett csapatnak, 
mely magán a Níluson, és a Nílus 
partjain iparkodott Khartum felé, 
ennek a csapatnak útjáról álljon itt 
egy leirás a hires Kipling tollából:

Vagy húsz naszádnak az orra 
túrta bele magát abba a homok
nyelvbe, amelyen fürődő és ruháju
kat mosó angol katonák sürögtek. 
Rendetlen rakásban keverő dorongok, 
írén ládák, cukros és lisztes-zsákok, 
lőszerládák mutatták a helyet, ahol. 
az egyik naszádot hirtelen ki kellett 
üríteni; s egy ezred-ács hangosan 
káromkodva iparkodott a rendelkezé
sére bocsátott kevés fehérólommal a 
csónak napszítta, tátongó repedéseit 
betapasztani.

»Először széjjelroppan a fene 
kormány,« mondotta általában véve

az egész világnak; »azután az árboc 
lesz az ördögé; és azután, úgy se- 
géljen, amikor már mást nem tehet, 
széjjelnyilik az egész, mint valami 
khinai lótusz.«

»Hát akárki vagy, épen ez az eset 
az én nadrágommal is,« szólt a sza
bó, a nélkül, hogy föltekintene a 
varrásáról. »Kiváncsi vagyok, Dick, 

.mikor látunk megint egy tisztességes 
boltot «

Nem felelt rá más, mint a Nílus 
szakadatlan, haragos zúgása, amint 
tovanyargalt egy bazalt könyök körül 
és keresztül tajtékozott egy félmér
földdel följebb nyújtózó szikla hátán. 
Mintha csak a folyó barna tömege 
vissza akarta volna nyomni a fehér 
embereket a maguk országába. A 
levegőben a Nílus iszap leírhatatlan 
szaga jelezte, hogy a folyam apadó
ban van és hogy a naszádoknak nem 
könnyű dolog lesz megbirkózni a 
következő két mérfölddel. A sivatag 
majdnem a partokig terült, ahol 
szürke, vörös és fekete dombok kö
zött a tevés-ezred táborozott. Még 
csak egy huszonnégyórára sem me
részelt senki elszakadni a lassan 
mozgó naszádoktól; már hetek óta 
nem volt ütközet s az egész idő 
alatt a Nílus ugyan nem kényeztette 
őket. Egyik folyam-sodró után a má
sik, egyik szikla után a másik, egyik 
szigetcsoport után a másik; úgy hogy 
a legénység már régen elvesztett 
minden tájékozódást térben és időben. 
Mozogtak valamerre, nem tudták 
miért; hogy valamit csináljanak, nem 
tudták mit. Előttük volt a Nílus s 
annak a másik végén volt egy 
bizonyos Gordon, aki valami Khar
tum nevű városban vívta a harcot 
életre-halálra. Brit csapatoszlopok 
voltak a sivatagon, vagy valame
lyikén a sok sivatagnak; csapatok 
voltak a folyó hátán, még több csa
pat várt a folyó pártján a behajó
zásra ; uj pótlások vártak Assziutban 
és Asszuánban ; hazugságok és kósza 
hírek nyargalásztak Szuakintól a ha
todik vízesésig ennek a reménytelen 
földnek arcán; s általános hiedelem 
volt, hogy van valahol valami hatal
masság, aki ennek a sokféle moz
gásnak nagyjában irányt szab. Ennek 
a folyami csapattestnek kötelessége 
az volt, hogy a naszádokat úsztassa 
a vizen; hogy el ne tiporják a pa
rasztok vetéseit mikor köteleken e 
partról vontatták fölfelé a csónako
kat; hogy annyit egyenek és aludja
nak, amennyit csak tudnak ; és főleg, 
hogy haladék nélkül nyomuljanak 
előre az örvénylő Nílus fogai közé.. . .

Egy kürt riogatva üvöltött, s a 
parton levő emberek szaladtak fegy
vereikhez. A tevés-ezred kiabált a 
gyalogságnak, hogy menjen oda, s 
lejebb a folyóról rekedt orditozás 
tudatta, hogy az oszlop hátulja is 
megneszelte a bajt és sietett, hogy 
kivegye részét. Mint ahogyan a szél 
felborzalja a viz tükrét, olyan hirte
lenséggel nyüzsögtek és elevenedtek 
a sziklákkal teleszórt gerincek és 
cserjés dombok fegyveres emberekkel. 
Szerencsére azok az emberek egy 
ideig a távolban megálltak, kiabáltak 
és vigan hadonáztak. Egyikük még 
egy hosszú történetet is mondott. A 
tevés-ezred nem tüzelt. Örültek, hogy 
egy kis lélegzethez jutottak, mig va
lamennyien négvzögben formálódhat
tak. A homokparton ide-oda futkostak 
az emberek; a naszádokat meg, mi
kor kiáltásnyira tudtak vergődni, a 
legközelebbi zátonyra lökték s a be
tegeket és néhány emberből álló 
őrizetet kivéve, valamennyien kiug
ráltak belőlük. Az arab szónok kia
bálásával és a pajtásai veszettül vo
nítottak.

»Mintha a Mahdi katonái lenné
nek,« szólt Torpenhaw, miközben 
a könyökével utat tört magának a 
négyszög közepébe; »de milyen sok 
ezeren vannak! Annyit tudok, hogy 
ennek a vidéknek törzset nincsenek 
ellenünk.«

»Akkor a Mahdi emberei megint 
elfoglaltak egy várost,« szólt Dick, 
»és ránk szabadították ezeket az 
ugató ördögöket, hogy bennünket 
felfaljanak. Add csak ide a távcsö
vedet.«

»Az őrsöknek ezt jelenteni kellett 
volna. Kelepcébe jutottunk,« szólt 
egy altiszt. »Hát a tevés-ágyuk mikor 
kapnak már bele? Siessetek emberek!«

(F o ly ta t ju k .)

R  háború fegyverei.
Irta: Kapi Béla.

II.
A tengeri háború fegyvereinek a 

nemzetek egymáshoz való viszonya 
s a gazdasági alakulás különös je
lentőséget kölcsönzött. Anglia kizá
rólag tengeri védelemre alapította 
világhatalmi állását. Birodalmát, 
ipari- és kereskedelmi érdekeit tisztán 
ezek segítségével védelmezi. Éppen 
ezért tengeri haderejét erősen fejlesz
tette s féltékenyen nézte, hogy a 
német is erősiti tengeri haderejét. Az 
angol önzés szolgálatában még na



1916. október 8.

gyobb jelentőséget nyert a tengeri 
haderő. Ugyanis ezzel igyekezett 
kivinni kiéheztetésünkre irányuló tö
rekvését.

A tengeri csatahajók harcképessége 
attól függ, vájjon milyen gyorsan 
tudnak haladni s milyen nagy ágyukkal 
képesek önmagukat védelmezni, vagy 
az ellenséges haderőt megtámadni. 
Az utóbbi időben mind nagyobb 
ágyukat alkalmaztak a hajókon is. 
De ezzel együtt járt az is, hogy a 
hajók páncéloldalait is erősíteni kel
lett, hogy ellenállhassanak az ágyuk 
ostromának. Ezen kívül mindig na
gyobb gépeket alkalmaztak, hogy a 
hajó menetsebességét fokozzák. De 
természetesen úgy a nagyobb ágyú, 
mint az erősebb páncélozás s az 
erőteljesebb gépezet-alkalmazás a 
hajók testét is megnövelte. Így ke
letkeztek az óriás csatahajók, az u.
n. drednótok, melyek valóságos 
tengeri szörnyetegek. Az angol Queen 
Mary nevű drednót hossza például 
202 méter, szélessége 27 méter, gé
pezetének ereje 75.000 lóerő, sebes
sége 29 tengeri mérföld. A német 
Derfflinger 220 méter hosszú, 29 
méter széles, 63.000 lóerős gépezetü. 
Ezek a drednótok erősen fel vannak 
fegyverezve. Az angol Tigernek pél
dául van 8 darab 34 eines, 16 darab 
15 cmes ágyúja. Hasonlóképpen van
nak felszerelve a többi hajók is. A 
nagy ágyuk acél falakkal védett, 
forgatható toronyban vannak elhe
lyezve, s a torony mélyéről kapják 
a lövegeket, Hogy egy ilyen löveg 
micsoda pusztítást visz véghez, azt 
eléggé megmagyarázza az az adat, 
hogy egy 30*5 cmes ágyú lövege 450 
kg. súlyú. Az óriás hajók nagyon 
sokba kerülnek. Egy hajó előállítási 
ára 60—120 millióra tehető (L. Qonda 
Béla: A hadiflottáról). Részint a hajó 
kolosszusok nehézkes mozgása, ré
szint nagy drágasága miatt sokan 
inkább a kisebb hajókban látják a 
tengeri harcok fegyvereit. Ilyen kisebb 
hajók a különféle cirkálók. Ezek 
gyorsabb menésü, fürgébb mozgású 
hajók, melyekkel könnyebb harcolni, 
mint az otromba, nehézkes drednóttal.

A tengeri ütközeteknek nagyon 
fontos fegyvere: a torpedóhajó. Ezek 
a karcsú, gyorsan úszó hajók igye
keznek megközeliteni az ellenséges 
hajórajt. Ágyukkal is fel vannak 
fegyverkezve, de legfőbb fegyverük 
a torpedó. A torpedó tulajdonképpen 
nem egyéb, mint egy löveg, melyet 
a tenger vizében, az ellenséges hajó 
elpusztítására kilőnek. Csakhogy ez i 
a löveg tulajdonképpen maga is I
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egy romboló kis hajó, melyet nem 
a kilövési erő visz előre, hanem a 
benne elrejtett csodálatos gépezet. 
Alakja hosszúkás, két vége hegyesre 
szorul. Átmérője 35 —45 cm. »Az 
angolok, — mint a már idézett mér
nök megemlíti, — 53 cmes torpedó
kat is készítettek. 7000 méter távol
ságra állítólag 83 4, tizenegyezer 
méterre pedig 55 6 km. sebességgel 
haladnak.« A németeknek van 9 
méter hosszú, 60 cm. széles torpe
dójuk, mely 130 kg. robbanóanyagot 
visz magával. Ennek a torpedónak 
óránkénti sebessége 52 tengeri mér
föld. Egy torpedó-löveg körülbelül 
12.000 koronába kerül.

A torpedó-lövegen öt részt szoktak 
megkülönböztetni. Legelői van a 
torpedó feje, melyben nedves lőgyapot 
van elhelyezve. A torpedó fejből kiáll 
az u. n. ütőtü. Ezzel a tűvel szalad 
neki a torpedó az elsülyesztendő ha
jónak. Nehogy azonban a benyomuló 
tü idő előtt felrobbantsa a löveget, 
háromszoros elmés biztositó szerke
zetet alkalmaztak. A második rekesz
ben egy szerkezet van elhelyezve, 
mely nem engedi, hogy a torpedó- 
löveg a hullámok, áramlatok, vagy 
egyéb befolyásoló akadályok miatt 
mélyebbre merüljön s igy irányt vál
toztasson. Ezután következik a lég
kamra, majd a kis gépkamra a hajtó 
készülékkel. Elgondolhatjuk, milyen 
finomnak kell lennie ennek a gépe
zetnek, hogy ilyen kicsiny helyen 
elférve végezhesse a rá várakozó 
sok és sokféle munkát. Végül megint 
egy légkamra (tűnnél), s a torpedó 
farka következik függőleges és víz
szintes kormánylapátokkal.

A torpedót a hajóról rendesen vagy 
légnyomással, vagy lőporral lövik ki.

Először is beállítják, vagyis célba 
veszik az ellenséges hajót. Természe
tesen ez a célzás nem olyan egy
szerű dolog, hiszen a hajó nem áll 
mozdulatlanul, hanem sebesen halad 
s a torpedó-löveg is csak egy bizo
nyos időmúlás után érkezhetik meg. 
Mindezt egy különös szerkezet segít
ségével a parancsnok figyelembe veszi, 
azután a kellő pillanatban megnyomja 
az előtte levő villamos gombot. Ezzel 
a nyomással ki van lőve a torpedó. 
Alighogy a torpedó kikerül a veze
tékből a tenger hullámaiba, gépezete 
megindul. Hiába ostromolja a hullám
verés, a nagy viznyomás, az erős 
tenger-áramlat( az a szivaralaku lö
veg nyíl egyenesen, nagy sebességgel 
szeli a vizet s a tenger felületén alig 
észrevehető fehér habot túrva, rohan 
neki prédájának. Rettenetes erővel

nekiütődik a hajó oldalának, ütőtüje 
benyomul a löveg testébe, először 
felrobban a száraz lőgyapot, utána a 
nedves lőgyapot s a rettenetes rob- 
banó-erő néhány perc alatt elsülyeszti 
a büszke, sok ágyúval felszerelt 
hajót.

Újabban torpedókkal védelmezik a 
tengeri kikötőket is. Brennan, egy 
ausztráliai órás feltalált egy olyan 
szerkezetet, mellyel a kikötőben el
helyezett, s erős drótokkal egy hajtó 
géphez fűzött torpedókat elindíthatják, 
kormányozhatják, sőt vissza is ren
delhetik.

Ezt a találmányt egy svéd mérnök, 
Orling Axel oly irányban tökéletesí
tette, hogy nincsen szükség semmiféle 
drótkötelékre, vagy dróthálózatra, 
hanem láthatatlan villamoserővel kor
mányozhatja és vezetheti, akár vissza 
is parancsolhatja a torpedókat. Az 
ellenség az egész manőverből alig 
vehet valamit is észre. A torpedó a 
vizbe merülve úszik, éppen csak egy 
pózna emelkedik ki a habokból, ezen 
van a villamos erők fölvételére szük
séges korong. Éjjel villamoslámpa 
függ a póznán, úgy azonban, hogy 
az ellenség felé az sem vehető észre.

A leírások szerint ezek az Orling- 
féle torpedók a rendesnél is kegyet
lenebbek. A hajók ugyanis újabb 
időben acél hálókkal szoktak véde
kezni a torpedók ellen, ezeknél a 
torpedóknál azonban az is hasztalan. 
Orling találmánya úgy van megszer
kesztve, hogy a torpedó fején egy 
kis külön robbanó lövedék van elhe
lyezve. Mikor a torpedó beleütközik 
a hálóba, csak ez a külön robbanó 
rész robbanik fel s keresztül szakítva 
a hálót, folytatja útját. Nekiütődik a 
hajó oldalának, de még akkor sem 
robbanik fel. hanem a gépezet visz- 
szafelé kezdi hajtani a löveget, de 
csak rövid ideig, mert akkor meg 
kinyillik a torpedón egy szelep, azon 
betódul a viz s lemeriti a löveget. 
Alighogy ilyen formán féloldalra for
dul a torpedó, újra dolgozni kezd 
a gép, előreviszi a löveget s már 
most teljes erővel neki viszi a hajó 
alsó részének, ahol azután beáll a 
rettenetes robbanás.

Az a könyv, melyben ezt a leírást 
olvassuk, közli a feltaláló mérnöknek, 
Orlingnek a nyilatkozatát arra vonat
kozólag, hogy milyen jelentősége 
lenne ennek a találmánynak a jövő 
háborújában.

F o ly ta t ju k .
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T á b o r i  posta .
Édes fiam,

köszönjük utolsó leveledet. Ha lát
nád, hogy micsoda nagy öröm járt 
az írásod nyomában, bizony máskor 
is, vagy legalább többször is ilyen 
formán írnál. Bekopogtattunk minden 
házba, ahova üzenetet küldtél s meg
mondtuk : egészséges a Pista! . . 
Semmi baja a Jánosnak, fiatal még, 
de bátran állja a vihart! Fogságba 
került a Péter, egészen biztos, ne 
aggódjanak érte! . . Ha láttad volna 
fiam, mit ér egy mondat, egy szóba 
összeszoritott híradás! Hogyan fel
ujjong a didergő lélek, hogyan kap 
uj reménykedésre. El is határoztam, 
hogy megkérlek: Írjatok minél több
ször egymásról. Magatok legyetek a 
legelsők, de azután gondoljatok a 
többiekre is s adjatok nekik is néhány 
sort. Van az ilyen egymásról Írásnak 
praktikus oldala. Sok levél elvész, és 
bizony nem egy család egészen hasz
talan várja az értesítéseket. Akármit 
tesznek, csak nem érkezik semmi. 
De ha jobbról, balról, másoktól is 
érkezik egy kis rövidke híradás, ak
kor ezt is könyyebb elviselni. Mégis, 
irás közben érzem, valami magasabb 
érdek is azt követeli, hogy Írjatok 
egymásról. Végtelen sok rosszat és 
pusztulást hozott magával ez a ret
tenetes világkavarodás, hát legalább 
azt a kevés jót, mit elhullatott, ne 
merítsük alá a veszendőségbe. Itthon 
alig ismertétek egymást, a magasabb 
iskolát kijárt ember nem is igen ta
lálkozott az egyszerű gazdalegénnyel. 
Talán nem éppen a büszkeség, ha
nem a különböző felé kanyarodó 
életút, a találkozás alkalma, az esz
mények közösségének hiánya okozta 
ezt. Most összekerültetek a lövész
árokban. Szegény a gazdag mellett, 
tanult az egyszerű ember mellett. 
Nem kérdezik, hány hold birtokod 
van, vagy napszámba jársz-e, hanem 
a karodat, szivedet, lelkedet próbál
ják, azt, hogy ember vagy-e? Mind
nyájan ugyanazt a hazát, ugyanazo
kat a szent eszményeket véditek. 
Testvérekké, munkatársakká lettetek. 
Hát legyen meg bennetek ez a test
véri érzés. Törődjetek egymással, ka
roljátok fel egymás ügyét s írjatok 
egymásról. Érezzétek hogy bajtársi 
hűséggel kötelességeitek vannak az 
itthon imádkozó, gyászoló emberek
kel szemben. Mit gondolsz: nem len- 
ne-e szép és hatalmas, ha a világ
háború elcsöndesedése után a -sok- 
sok rom között porban feküdnék a 
büszke gőg, az emberek vagyonos-
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ságából táplálkozó ostoba dölyfössége. 
Ha akkor is testvérek maradnánk 
s szive és becsülete szerint értékel
nénk mindenkit.

Isten áldjon meg, édes fiam! Az 
Úr kegyelme maradjon veled életben, 
halálban, mindörökké!

Szeretettel ölel
édesapád.

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
És rátekinivén az ott járó Jézusra, 

monda: íme az Istennek báránya! 
És hallá a két tanítvány az ö szavát, 
és követték Jézust. Hátra fordulván 
pedig Jézus, a mint látta, hogy azok 
követik, mond nékik: Mit kerestek? 
Azok pedig mondának néki: Rabbi’, 
(a mi megmagyarázva azt teszi: Mes
ter), hol szállásolsz?

Ján. 1, 36-39.

Mert az Úr a mi biránk, az Úr a 
mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, 
Ö tart meg minket! Megtáguitak kö
teleid, árbocfájok alapját nem tartják 
erősen, vitorlát nem veszítenek, ak
kor csak rablott prédát osztanak, 
még a sánták is zsákmányt vetnek. 
És nem mondja a lakos: beteg vagyok, 
a nép mely benne lakozik, bünbocsá- 
natot nyer. Ezs. 33, 22—24.

Mert nem evés és ivás az Isten 
országa! hanem az igazság, békes
ség és Szentlélek általi öröm. Mert 
a ki ezekben szolgál a Krisztusnak, 
kedves Istennek, és megpróbált az 
emberek előtt. Azért azokra töreked
jünk, a mik a békességre és egymás 
építésére valók. Ne rontsd le ételért 
az Isten munkáját. Minden tiszta 
ugyan: de rossz annak a ki meg
botránkozással eszi.

Rom. 14, 17—20.

De bizonnyal élek én, és betölti 
az Úr dicsősége az egész földet! 
Mivelhogy mindazok az emberek, a 
kik látták az én dicsőségemet és csu
dáimat, a melyeket cselekedtem Egyp- 
tomban és a pusztában, és megkísér
tettek engemet immár tízszer, nem 
engedtek az én szómnak: Nem látják 
meg azt a földet, a melyet esküvel 
ígért az ö atyáiknak; senki nem látja 
azt azok közül, a kik ingereltek en
gem. 4. Mózes 14, 21—22.

. Végezetre atyámfiai! örüljetek, le
gyetek tökéletesek, buzdítsátok egy
mást, ugyanazon indulat légyen ben
netek, eljetek békességben; és a 
szeretet és békesség Istene lészen 
veletek. 2. Kor. 13, 11.

1916. október 8.

A világháború eseményei.
Az antant-hatalmak bűnös hazárd

játékot folytatnak a világháború szín
terein. Irtózatos ember- és muníció- 
pazarlással támadnak mindenütt, nem 
törődve mindenféle emberi és nemzet
közi joggal, kultúrával, emberélettel, 
vagyonnal és humanizmussal. Egyik 
lapjuk, az angol Daily Chronicle, a 
nyugati harctér legutóbbi eseményeire 
vonatkozólag azt mondja:

Vége van a történelem leghatal
masabb tüzérségi harcának, a melyet 
az tett lehetővé, hogy hihetetlen tö
megű muníciót és mindenféle kaliberű 
ágyút példátlan mennyiségben halmoz
tunk össze. A legutóbbi nyolc napban 
a szövetségesek frontja mögött lázas 
tevékenység folyt. Sok ezer kocsi és 
automobil, ágyút és muníciót szállí
tott. Keskeny sinpáru vasutat építet
tünk, hogy biztosítsuk a szakadatlan 
municiószállitást. Csaknem minden 
állásban megkétszereztük és meghá
romszoroztuk az ütegeket, nehogy 
az ágyucső áttüzesedése következté
ben szünet álljon be. Ekkor azután 
az egész ellenséges front ellen három
napi őrült pergőtüzet indítottunk. Eb
ben a pokoli koncertben a 24 és 38 
centiméteres ágyuk adták meg a tak
tust. És az eredmény a fölhasznált 
eszközökhöz arányitva ha józanul 
tekintjük a dolgot csalódást okoz. 
Minden talpalattnyi területet, a me
lyen előre tudtunk jutni, csupán az 
anyagi oldalát tekintve a dolognak, 
olyan költséggel kellett megfizetnünk, 
a mely legalább is ötvenszer felül
múlja a meghódított terület értékét.

Bethmann-Hollweg, a német biro
dalom kancellárja szeptember 28-án 
a birodalmi gyűlésen mondott beszé
dében méltán mutatott rá a legélesebb 
szavakkal a modern hadviselés ama 
kegyetlen módjára, melyet az antant, 
főképen az angolok részéről tapasz
talunk. Pedig hiában van minden 
erőlködésük. Oroszország nem éri el 
sem Köveit, sem Lemberget, az olasz 
hiába sóvárog Trieszt után, hiában - 
van Románia alias árulása, Erdélyt 
nem kapja meg, céltalan Franciaor
szág véres küzdelme Elzasz-Lotarin- 
giáért, Anglia barbár kegyetlensége 
a világuralomért.

Harc az oláhok ellen.
Az oláhoknak nincs szerencséjük 

sem Erdélyben sem Dobrudzsában. 
A szurdoki és a Vulkán-szoros el
foglalása veszedelembe sodorta őket. 
Most már sem Erdély keleti vonalán, 
sem a székely földön nem boldogul
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nak, sőt Nagyszeben tájékán véres 
vereség után kénytelenek visszahú
zódnia Ennek oka az, hogy az olá
hoknak nincs egységes frontjuk és 
annak hosszúságához képest kevés 
az emberük. Nagyszeben tájékán 
több-napos elkeseredett küzdelem 
fejlődött ki. Csapataink elfoglalták 
azokat a magaslatokat, melyek a 
Cibin folyó és a Hortobágy patak 
között a várostól délkeletre emelked
nek s igy. elejét vették a Vöröstorony- 
szoros elfoglalásának. Majd szeptem
ber 29-én az északnyugat felől kö
zeledő német gyalogság megkerülő 
mozdulattal hátulról támadta meg a 
Nagyszebentől délre álló ellenséget, 
amire az oláhok eszeveszetten me
nekültek a vasút és a Cibin patak 
irányában. A mieink és a németek 
az Olt völgyébe jutottak és megszál
lották a vöröstoronyi szoros magas
latait. A bekerítés folytán a románok 
számára nem maradt más hátra, 
mint hogy keresztülvágják magukat. 
E kísérletük azonban nem sikerült. 
A nagyszebeni román hadoszlopból 
sok ember elpusztult. Akik megma
radtak, eszeveszetten rohantak a 
másfélezer méter magas fogarasi

havasok felé. Jelentésünk a küzdelmet 
rendkívül véresnek mondja s hozzá 
teszi, hogy a foglyok száma óráról 
órára növekszik. A véres harcban 
leginkább a bajor csapatok tüntették 
ki magukat.. A románok eddigi vesz
teségét százezerre tehetjük. Elmond
hatjuk, hogy az ellenség nagyszebeni 
csoportja megsemmisült

Küzdelem az oroszok ellen.
Az oroszok úgy a Kárpátokban, 

mint trónörökösünk frontján egész 
héten át sikertelenül támadtak. Mar
witz és Terstyánszky tábornokok 
kisebb harcokban verték vissza az 
ellenséget, mely Lipnica Dolnánál is 
vereséget szenvedett. Az orosz fog
lyok száma szept. 28-án háromezerre 
emelkedett.

Harc az olaszok ellen.
A tengermellékén tüzérségi harc 

folyt. A Monte Cimone csúcsán de
rék harcosaink élve eltemetett olasz 
katonákat mentettek meg az életnek.

A németek harca nyugaton.
Az angolok újabban tizenöt uj 

hadosztályt küldöttek a nyugati harc

térre. Hadi erejük mintegy kétszáz
ezer emberrel növekedett, jeléül an
nak, hogy fokozott erővel akarják a 
németeket megrohanni. A rohamok 
véres sorozata be is következett a 
Sommetól az Ancreig. Sikerült az 
angoloknak vállvetve a franciákkal 
néhány kilométer vonalon megköze- 
liteni a Bapaume Péronne-vasutvo- 
nalat. Az eredmény azonban az óri
ási áldozattal szemben oly csekély, 
hogy semmi kiható ereje nem lehet.

Görögország válsága
még egyre tart. Hogy mit müveinek 
e szerencsétlen országban az antant 
emberei, nehéz megmondani, mert 
az országot teljesen elzárták a világ
tól. ügy látszik, Venizelosz a köz
társaságot akarja proklamálni s ha
záját igy akarja az antantbeliek mellé 
állítani. A király tiszteletre méltó 
bátorsággal védi országát, palástját 
és koronáját. Újabb hir szerint a 
görög miniszterelnök azt ajánlotta 
királyának, hogy Görögország marad
jon semleges mindaddig, amig azok 
a föltételek nem tisztázódnak, amelyek 
mellett Görögország résztvehetne a 
háborúban.
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Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Lelkészavatás. Lélekemelő ünnepség 

volt a soproni ev. gyülekezet templomában 
múlt vasárnap. Qyurátz Ferenc püspök 
lelkészekké avatta a soproni theol. akadé
mia végzett hallgatóit. Az ősz főpásztor, — 
ki püspöki állásáról lemondott s kinek ez 
volt utolsó püspöki funkciója, — megható 
beszéddel áldotta meg az Ur szőllőjének 
jövendő munkásait. Isten áldása nyugodjék 
meg az ő uj szolgáin s tegye munkálko
dásukat a Krisztusról szóló” erőteljes bi
zonyságtétellé 1

Ötven éves lelkészi jubileum. Horváth 
Sámuel téti lelkész, a győri egyházmegye 
esperese muH hónapban ünnepelte lelkészi 
működésének 50-ik évfordulóját. A győri 
egyházmegye lelkészi kara szeptember 
20-án együttesen üdvözölte az ősz esperest, 
kihez Madár Mátyás felpéci lelkész intézett 
meleg hangú szavakat. Horváth Sámuel 
esperes-lelkész félszázados munkálkodása 
telve van az igazi lelkipásztor lelkének 
gazdagságával. Gyülekezetének megértő 
szivü, meleg érzésű atyja, Isten igéjének 
bizonyságtevő hirdetője és példaadó élője. 
Építő erejét gyülekezetén kívül egyházme
gyéje is érezte, de érezte a dunántúli egy
házkerület is, melynek hosszú időn át 
főjegyzője volt. A jó Isten kegyelme áldja 
meg a ő szolgáját gazdagon s fáradalmas 
munkálkodás után jutalmazza meg az

aratók örömével. Egyházunknak pedig adjon 
a jó Isten sok ilyen buzgó, Isten lelke 
szerint való lelkipásztort!

A magyarhoni egy ev. egyh. gyám
intézet folyó 1916. évi november havának 
7. napján Budapesten tartja LIV. évi ren
des közgyűlését. A gyűlés sorrendje : 1. 
November hó 7-én d. e. 11 órakor közp. 
biz. ülés. 2. November hó 7-én d. u. 3 
órakor közgyűlés. November hó 7-én este 
fél 7 órakor a Deáktéri ev. templomban 
gyámintézeti istentisztelet offertoriummal 
a nagy szeretetadomány javára. Mely al
kalommal az oltári szolgálatot a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézet e. elnöke végzi; a 
szószéki beszédet Kaczián János budapesti 
evang. esperes tartja.

I t thonró l .
Elhalasztott katonai bevonulás. Az

őszi vetési munkákra való tekintettel a 
honvédelmi miniszter elrendelte, hogy az 
október 2-ra behívott 1866—1871. évi 
születésű népfölkelésre kötelezettek bevo
nulása egyelőre elhalasztassék. Minthogy 
eme korosztályban álló egyéneknek bevo- 

. nulási időpontja csak később fog megálla- 
pittatni, ennélfogva az esetleges behívásra 
bármikor készen kell államok.

5000 és 2000 korona pénzbüntetés a 
hustilalom megszegéséért. Bécsben egyre 

1 tömegesebben jönnek a feljelentések a

rendőrséghez, hogy megszegik a rendeletet, 
amely a hét három napján eltiltja a húst. 
A rendőrségen kivételes gyorsasággal ítél
keznek a kihágások felett és a büntetések 
elég szigorúak. Így 5000 korona pénzbün
tetésre ítéltek egy ismert nevű bécsi gyá
rost és 2000 koronára egy bécsi nagy 
pénzintézet egyik igazgatóját, akiknek hús
talan napon húsétel került az asztalukra.

Kormányengedély nélkül nem szabad 
többé szarvasmarhát Ausztriába szálli- 
tani. Egy uj rendelet értelmében ezentúl 
szarvasmarhát (borjukat és bivalyokat is 
ideértve) akár élő, akár leölt állapotban a 
magyar szent korona országaiból Ausztriába 
kivinni csak a földmivelésügyi miniszter 
előzetes engedélyével szabad.

Katonák szabadságolása az őszi gaz
dasági munkákra. A honvédelmi miniszter 
intézkedett, hogy a katonai szolgálatot 
teljesítő legénység, valamint a hadiszolgál
tatást teljesítő kocsisok és munkások az 
őszi gazdasági munkákra három—öt hétre 
szabadságoltassanak. A szabadságot ki
hallgatáson (rapporton) kell kérni. Az 
önálló mezőgazdákat - és azok hozzátarto
zóit egyénenként, saját gazdaságukra sza
badságolják, mig a nem önálló gazdasági 
munkásokat munkásosztagba osztják be. 
A gazdasági munkák idény szerinti jelle
gének megfelelően egy és ugyanannak a 
mezőgazdának a lehetőséghez képest több 
ízben is engedélyeznek szabadságot A 
munkásosztagba beosztott munkásnak leg-
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alább három korona napszámra, valamint 
megfelelő elszállásolásra és élelmezésre 
van igénye. — Ez a rendelet természetesen 
csak azokra vonatkozik, akik az ország 
belsejében, nem pedig a működő hadse
regnél teljesítenek szolgálatot. A harctéren 
levők szabadságolását a hadseregfőparancs
nokság szabályozza s ott más szempontok 
az irányadók.

Drágább lett a posta. Az állam kia
dásainak növekedése szükségessé teszi 
bevételének növelését. Ez magyarázza meg, 
hogy a pósta is megdrágult. Az uj rend 
szerint ezentúl a levélportó 15 fillér lesz, 
a helyi forgalomban pedig 10 fillér. A 
rendes levélsulyon túl minden húsz gramm 
után 5 fillér. A levelezőlap ára 8 fillér, 
olyan levelezőlapoké azonban, amelyeken 
nincs a postai frankójegy nyomása, 10 fillér.

Nyomtatványok 10 grammig 2 fillért 
fizetnek, üzleti papírok 50 grammonkint 5 
fillért, áruminták 50 grammonkint 5 fillért. 
Az ajánlási dij a posta portón kivül hely
ben és vidéken 25 fillér. A pénzeslevelek, 
a rendes ajánlott levelek diját és a nyilvá
nított érték minden 300 koronája után 10 
fillért fizetnek. A csomagszállitási dij 5 
kilogrammig 70 fillér, 10 kilogrammig 150 
fillér, 15 kilogrammig 250 fillér, 20 kilo
grammig 350 fillér. Ausztriába az alapdij 
5 kilogrammig 80 fillér, Németországba 
pedig 1 korona. Értéknyilvánitással ellátott 
csomagnál a nyilvánított érték minden 300 
koronája után még 10 fillér fizetendő.

A postautalvány dija a belföldön 10 
koronáig 15 fillér, azontúl 50 koronánként 
5 fillérrel több. Az utalványok kézbesíté
séért 10 koronáig 5 fillér, ezentúl pedig 
10 fillér jár, amelyet a feladáskor kell 
beszedni. A hirlapbélyeg-kedvezmény nem 
jár többé oly sajtótermékeknek, amelyek 
főleg hirdetési célokat szolgálnak és kizá
rólag vagy túlnyomó részben egy vagy 
több cég üzleti cikkeinek ajánlására vonat
koznak. Az uj díjszabás október elsején 
lépett életbe.

Megdrágult táviratozás. A kereske
delemügyi miniszter elrendelte, hogy szep
tember 28-tól kezdve, vasárnap és ünnep
napok kivételével, a délután négy órától 
esti kilenc óráig feladásra kerülő nem 
sürgős magántáviratok után valamennyi 
táviró és távbeszélő hivatalnál a rendes 
táviratozási díjon felül egy korona pótdij 
fizetendő. Az esti kilenc órától reggeli hét 
óráig terjedő időben, továbbá vasárnap és 
ünnepnapokon a napok bármely órájában 
valamennyi hivatalnál csak sürgős magán- 
táviratokat lehet feladni, amelyek után 
háromszoros távirási dijat kell fizetni. 
Sürgős táviratokért az előbb említett egy 
korona pótdij nem jár.

Megjelenik a szappanrendelet. A 
szappannal űzött hallatlan visszaélések, 
mint már jelentettük, arra indították a 
kormányt, hogy rendeletileg szabályozza a 
szappan forgalmát és árát A rendelet el
készítésével a nemrég alakult Olaj- és 
zsiradékügyi bizottságot bízták meg, amely 
mint halljuk, elkészítette a rendeletet. 
Minthogy a rendelet elkészítésében az ille
tékes minisztériumok referensei is részt 
vettek, biztosra lehet venni, hogy ez a 
rendelet a legközelebbi napokban már a 
nyilvánosság elé kerül. Úgy halljuk, hogy 
a rendelet csak egy minőségű hadiszappan 
előállítását engedi meg és megállapítja 
ennek maximális árát. A gyártással és 
kereskedéssel csak azok a cégek foglal

kozhatnak, amelyek már a háború előtt is 
foglalkoztak vele. A maximális ár termé
szetesen jóval alacsonyabb lesz, mint a 
mai piaci ár.

A tengerikészletek felhasználása és 
legmagasabb ára. Terjedelmes kormány- 
rendelet jelent meg, melyben a kormány 
intézkedik a tengerikészletek felhasználá
sáról, forgalombahozataláról és közszük
ségleti célokra való igénybevételéről. A 
rendelet értelmében a termelő tengerikész- 
letéböl annyit amennyi saját házi és gaz
dasági szükségletének megfelel, erre a célra 
szabadon felhasználhat. A termelő saját 
tengeritermésének felhasználásával a saját 
szükségletén felül további eladás céljára 
is hizlalhat sertéseket, de ha tovább eladás 
céljára négynél több sertést akar hizlalni, 
ezt csak alispání előzetes engedéllyel teheti. 
A tengeriért a következő legmagasabb idő
szaki árakat száz kilogrammonként és 
tengeri fajonként a következőben állapította 
meg a kormány, megjegyezte, hogy az 
árak csöves tengerire vonatkoznak és 
zárjelben a megszabott tengeri árát közöl
jük. 1916. évi szeptember—október 26 K, 
(34 50); november 26.90 K, (35.—); de
cember 27.80 K, (35.50); 1917 január 28.70 
K, (3 6 .-) ; február 29.60 K, (36.50); már
cius 30.50 K, (37.—); április 31 40 K, 
(37.50); május vagy későbbi hónap 32.30 
K, (38.-).

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház folytatólagos ülésein 

folytatta az élelmezési vitát. Nagyon sok 
keserű igazságokkal teli beszéd hangzott 
el. Tisza István miniszterelnök is felszó
lalt s beismerte, hogy szükség van élel
mezési központra. Az lehetetlen állapot, 
hogy egyesek, akiknek több pénzük van, 
mindent felhalmozzanak és zsírban, húsban 
dúskáljanak, mások pedig koplaljanak és 
szenvedjenek. így tehát valószínűleg ha
marosan felállítják az élelmezési központot.

A képviselöházat december 10-ig elna
polták. A katonai szolgálatot teljesítő kép
viselők visszatértek hadtestükhöz.

A n a g y v i l á g b ó l .
Románia vesztesége. A legújabb vesz

teségi statisztika, amelyet a hadügyminisz
térium a román hadsereget eddig ért 
veszteségekről közzétett, azt a feltűnő 
adatot tartalmazza, hogy a hadsereg eddig 
több mint 71 000 embert és több mint 
3200 tisztet vesztett. Ez a nagy veszteség 
annál feltűnőbb, mert a román hadsereg 
létszáma mindössze hat-hétszázezer ember.

A Bremen amerikai útja. Egy újság 
közlése szerint a Bremen tengeralattjáró 
kereskedelmi hajó megérkezett Amerikába. 
A Bremen közvetlenül a Deutschland meg
érkezése után futott ki Brémából. Rakomá
nya legfőképpen nagyértékü festék-anyagból 
és gyógyszerekből áll.

Hindenburg a német hadikölcsönért. 
A berlini újságok mind közük Hindenburg 
néhány soros kéziratát, amelylyel az ötödik 
német hadikölcsönérdekében agitál. A ve
zértábornagy a következőket írja : „A német 
nép ellenségeit nemcsak karddal, hanem 
pénzzel is meg fogja verni. Ezt fogja bizo
nyítani a hadikölcsön. Nagyföhadiszállás, 
1916. szeptember 11. Von Hindenburg, 
vezértábornagy.

Olvassátok a bibliát.
H o l b ib l ia  a  h á z b a n  n in c s ,  •
H iá n y z ik  o t t  a  le g f ő b b  k in c s  
T a n y á t  a  s á t á n  ü tö t t  o tt ,
D o  I s te n  n e m  le l  h a j lé k o t .

Zsolt. 119., 105.:

Október 8. vasárnap, Qal. 5, 25—6. 10 
„ 9. hétfő, 139. Zsolt. 1—12.
„ 10. kedd, „ „ 13—24.
„ 11. szerda, 32. Zsolt.
„ 12. csüt., Jerem. siral. 3, 31—42.
„ 13. péntek, Máthé 7, 1—5.
„ 14. szombat, Róm. 2, 1—11.

Egy K Ö N Y V K E R E S K E D Ő  
és egy B E T Ű S Z E D Ő  tanuló 
felvétetik W e l l i s c h  B é l á n á l  
Szentgotthárdon.

Pályázat.
A nemescsói (Vas m.) evang. egy

házközség hadbavonult kántortanitó- 
jának helyettesítésére tanítót vagy 
tanítónőt keres. Fizetése : egy kis bú
torozott szoba, télre fütő anyag, a 
tanév idejére havonként 100 korona. 
Az iskola osztatlan. Jelentkezéseket 
azonnal kér

Éder József 
ev. lelkész.

Pályázati hirdetés.
Gácsliget (Nógrád-megye) evang. 

kántortanitdt keres. Fizetése állam
segéllyel 2400 korona, tanulók száma 
36. A község Va órányira van a va
súti állomástól. Kérvények a maskó- 
falvi ev. lelkészi hivatalnál (u. p. 
Gács, Nógrád-megye) adandók be. 
2—2 Iskolaszék.

Okleveles kisdedóvónö
helyettes tanítónőnek, vagy jó csa
ládba nevelőnőnek ajánlkozik. Okle
vele általános jeles. Megkeresések 
és ajánlatok a Harangszó szerkesztő
ségéhez küldendők. 4—x

Tanítónőt keresek,
evangélikus vallásut, négy leánykám 
mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Ketnenes, u. p. Kemenes- 
magasi. (Vas m.) 7_ x

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  42  szóm ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, csopo rto s küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TA RTA LO M : Imrék Sámuel: Béke-fohász. (Vers.) — Czipott Géza: A biblia az özvegyekről és árvákról. — Németh Károly - 
Khartum, a szerencsének fővárosa, — Korilsánszky Ottó: Har?n<?saó. — Kapi Béla: A háború fegyverei. -*• Lábaink szövétnéktr.

Kapi Béla: A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — A világháború fegyverei. — A Harangszó perselye.

Bé ke - f ohá s z .
Országok mozognak, forrong még a oilág, 
ß i  tudja hol leng még a béke-elajág?  
M indegyre nadabb lesz az ádáz l?arci zaj, 
M indegyre nöoekszik a sirás és a jaj.

Nem nell még elég a k iem leli tenger rér,
— Büneinliérb Islenneü esfera mest a bér - ;  
O zoegyek és ároák keserű sirám a
A z  Isten nenét mest hiába k iá l t j a . . .

De m ég is . . .  de m égis Te^ezzád Perdülünk, 
fara g n á  szent Isten! büntető nagy U runk! 
Eehullna Előtted, leregyna a porba, 
ftenyergünk Ipezzád, mi bűnösek itt sorba:

T ed d  le már rólunk büntető karodat!
— D isz ’ bűnös hajlam unk immáron lelohad; 
R agyegtasd fel régre kegyelmed szent napját, 
Ipadd szálljon a béke a harci mezen át!

Dadd szálljon, repüljön szerte a tnlágen 
£ s  zengjen boldogan, m int madár az ágon, 
Dirdetoe eremet, áléba nagy irgalmad, 
M ely, mig a oilág, seha ki nem apad!

Imrék Sám uel.

Irta: Czipott Géza.

Máskor is sokan, nagyon sokan 
voltak egy-egy gyülekezetben, az akác
lombos csendes faluban csak úgy, 
mint az élet vásári zajától hangos 
városban, kik tört reményeik omladéka 
felett keseregtek szüntelen: apátián 
árvák lettünk, anyáink özvegyek, bá
natban enyészik életünk, sóhajtásban 
éveink. A mióta azonban »a békesség 
sátorát ledönté a háború vihara; a 
munka zaját a fegyver csattogás váltja 
fel, vértől harmatozik sok helyen a 
mező«: a nemzet eme élet-halál harcá
ban, minden egyes győzelemmel, min
den egyes dúló csatával nap-nap után 
ijesztően szaporodik az özvegyek és 
árvák száma, hatalmas folyammá 
dagad lassanként könnyeik árja. Szo
morú látásukra oda van a mi szivünk 
öröme is. Kedveseikért — kik édes 
hazánk boldogulásáért, igy mindnyá
junkért hősi halait haltak — szemünk
ben fel-fel-csillámló egyetlen könny
csepp ma elég arra, hogy elfátyolozza 
előlünk nappal a napnak, éjjel a 
csillagok ezreinek fényét.

Az özvegyek és árvák keserű sor
sán enyhíteni, súlyos keresztjüket 
hordani segíteni legszentebb feladata 
azért ma úgy az államnak, mint az 
egyháznak. De ha az államnak te
hetségében állana is minden tekin
tetben jólétüket biztosam, ami pedig 
nagyon sok nehézségbe ütközik, egyre 
semmiesetre sem képes, biztosítani 
az összetört özvegynek és árvának 
a lelki békességet, mely minden em
beri értelemnél feljebb való, mely 
egyedül képes megmenteni a roska
dozó szivet, a fájó lelket, egyedül 
képes megtartani a szomorú embert 
az életnek. Erre egyedül a Jézus 
Krisztus által Istenbe vetett élő hit 
képes, mely nap-nap »tán az Isten
nek ama örök igéjéből, a szent- 
irásból, a bibliából táplálkozik. A 
biblia pedig éppen az özvegyek és 
árvák számára valóságos virágos 
kert telve a reménység virágaival, 
egy német tudós szerint a bibliában 
az özvegyeknek és árváknak valósá
gos kis bibliájuk van, annyira a nagy 
Isten kegyeltjei ők.

Az ó testamentumban már a mó
zesi törvények védelembe veszik az 
özvegyet és az árvát. »Egy özvegyet
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vagy árvát se nyomorítsatok meg«. 
(2. Mózes 22. 22.) »Az Ur a ti Isten
iek igazságot szolgáltat az árvának 
és az özvegynek «' (5- Mózes 10, 
17— 18.) »Átkozott, aki elfordítja a 
jövevénynek, árvának és özvegynek 
igazságát! (5. Mózes 27, 19.) Ha
sonló szellemben emelik fel szavukat 
az özvegyek és árvák érdekében a 
próféták. Esaiás próféta könyvének 
elején, a 17-dik versben mondja: 
»Tanuljatok jót tenni, törekedjetek 
igazságra, pártoljátok az árvák és 
özvegyek ügyét« »Az árvát és öz
vegyet ne nyomorgassátok!« Kiáltja 
újból Jeremiás. Ä zsoltáriró pedig 
oly lelket megnyugtatóan vallja: »Az 
árváknak atyjuk és az özvegyeknek 
őrzőjük az Isten « (68. Zsolt. 7.) Jób- 
nak legszebb dicsekedése, amidőn 
rajzolja előbbi boldogságát ép az 
özvegyek és árvák segítésében nyil
vánul meg. »Mert amely fül hallott, 
boldognak mondott engem, és amely 
szem látott, bizonyságot tett én felőlem, 
mert megmentém a kiáltozó árvát, 
akinek nem volt segítsége, az özvegy
nek szivét megörvendeztetém.« (Jób, 
29, 11 — 13.)

Illés próféta a sareptai özvegyről 
csudálatos módon gondoskodik. (I. 
Kir. 17.)

Jézusnak szemei is az uj szövet
ség tanúsága szerint minden alkalom
mal különös szeretettel nyugodtak 
meg az özvegyeken és árvákon, 
ezeknek szomorú sorsán, Mig az 
özvegy asszony két fillérét magasan 
értékeli, addig a naini özvegynek 
visszaadja egyetlen fiát. Az első igazi 
keresztyéni egyházi élet az apostolok 
cselekedeteiről Írott könyvnek 6. ré
sze értelmében tulajdonképpen az 
özvegyeknek lelkiismeretes gondozá
sával vette kezdetét. Péter apostol 
is Joppéban azért támasztotta fel 
Tabithát, mivel ez az özvegyasszo
nyoknak pótolhatatlan gondozója vala. 
(Apóst. csel. 9, 32—48.) Az aposto
lok gyülekezeteiben az özvegyek kü
lönböző tiszteletreméltó (tisztségeket 
töltöttek be, kik valóban özvegyek 
voltak, amint Pál Timótheushoz is 
írja: »az özvegyasszonyokat, akik 
valóban özvegyek tiszteld.« (I. Tim. 
5. 3.) Jakab apostol pedig ama 
valóban időszerű szívhez szóló sza
vakat intézi hozzánk levelében (1, 
27.): »tiszta és szeplő nélkül való 
istentisztelet az Isten és az Atya 
előtt e z : meglátogatni az árvákat 
és özvegyeket az ő nyomorúságukban.“

Íme ezeket juttatja eszünkbe az 
irás szava, amikor napjainkban érző 
szívvel az özvegyek és árvák szo

morú sorsára gondolunk, velük tö
rődni akarunk. A szentirásban lefek
tetett szent elveknek kell Útmutatásul 
szolgálniok mindama intézményeknek 
létrehozásában, fenntartásában, me
lyek hivatva vannak és hivatva lesz
nek az özvegyek és árvák terhén 
könnyíteni.

Az özvegyeknek és árváknak pe’dig 
szintén az irás szavait juttatjuk 
eszükbe, hogyha el akarják nyerni a 
léleknek egységét a békesség köte
lékében, úgy ne felejtsék el az apostol 
intését: A valóban özvegy és ma
gára hagyatott asszony pedig remény
ségét az Istenbe veti és foglalatos a 
könyörgésekben és imádságokban 
éjjel és nappal. (I. Tim. 5, 5.)

Khartum , a szerecsenek főYárosa.
Irta: Németh Károly.

Folytatás.

Parancsra nem volt szükség.. A 
katonák lihegve vágódtak a négyszög 
oldalaiba, mert megtanulták már, 
hogy aki kiviil marad, mikor az 
ütközet megkezdődik, az igen való
színűleg rendkívül kellemetlen módon 
hal meg. A négyszög egyik sarkán 
elhelyezett apró, százötven fontos 
tevés-ágyuk nyitották meg a táncot, 
miközben a négyszög jobb oldala 
előre mozgott, hogy birtokába vegye 
az emelkedő terepnek egyik halmát. 
Mindnyájan harcoltak már azelőtt is 
sokszor ilyen módon; mindig ugyanaz 
a forró és tikkasztó alakulat, por- és 
bőr-szag, az ellenségnek ugyanazon 
villámszerű nekilendülése, ugyanazon 
nyomás a négyszög leggyöngébb ol
dalán, néhány percnyi kétségbeesett 
kézitusa, utána a sivatag néma 
csendje, melyet csak azoknak sikol
tásai törtek meg, akiket a maroknyi 
lovasság üldözni próbált. Gondtala
nokká váltak A tevés-ágyuk időkö
zönként megszólaltak, s a négyszög 
a tevék tiltakozásai közben előretán- 
torgott. Azután következett háromezer 
olyan ember rohama, akik nem ta
nulták meg könyvekből, hogy a csa
patoknak teljes lehetetlenség zárt 
sorokban rohamozni hátultöltős fegy
verek ellen. Néhány golyó jelezte 
közeledésüket, és néhány lovas ve
zetett, de javarészt mezítelen emberek 
voltak, őrjöngve a dühtől s csak 
lándzsával és karddal felfegyverezve. 
A háborúkhoz szokott sivatag ösztöne 
mondta meg nekik, hogy a négyszög 
jobb szárnya a leggyengébb, mert a 
front felől kikanyarodtak A tevés
ágyuk a kanyarodás közben beléjük

lőttek és egy pillanatra utakat vágtak 
köztük, olyan formán, mint mikor 
az ember Rentben a teljes sebesség
gel rohanó vonatból nézi a komló
kertek gyorsan elcsapódó sorait; és 
a gyalogsági tüzelés, amellyel vártak 
az alkalmas percig, százakat kaszált 
le tömör rakásra. Nincsen a világnak 
az a civilizált serege, amelyik kibírta 
volna azt a poklot, amelyen ezek 
keresztülgázoltak; az élők magasra 
ugráltak, hogy a halottak bele ne 
kapaszkodjanak sarkukba, a sebesül
tek átkozódtak és előrebotorkáltak, 
mig el nem estek — a malomgátról 
lezuhanó vízhez hasonló fekete zu- 
hatag — neki a négyszög jobb szár
nyának. Azután a porlepte csapatok 
sora és odafönt a halványkék siva
tagi mennybolt eltűntek a kavargó 
füstben ; és az izzó terep apró kövei, 
s a cserjék száraz bozótjai a leg
fontosabb jelentőségű dolgokká lettek, 
mert a katonák ezek szerint mérték 
fuldokló visszavonulásukat és mene
külésüket, gépiesen számlálva és 
utat nyerve maguknak a kiválasztott 
kavicsig és ágig. Nyoma sem volt a 
tervszerű viaskodásnak. A katonák 
miatt az ellenség a négyszög mind 
a négy oldalát nyomhatta egyszerre, 
mit sem tudtak róla. Az ő dolguk 
az volt, hogy legyilkolják, ami szembe 
került velük, hátbaszurják, akik ke
resztülgázoltak rajtuk, és még hal
dokolva is lerántsák gyilkosukat mig 
valami boszuálló puskatus fejbevágja. 
Dick Torpenhowal és a fiatal orvos
sal nyugodtan várt mindaddig, mig 
végre a nyomás elviselhetetlen lett. 
Remélni sem lehetett, hogy a sebe
sülteket gondozhassák, mig a roha
mot vissza nem verik, ezért hát 
hármasban elkezdtek a leggyengébb 
oldal felé húzódni: Kívülről egy lökés 
jött, a döfködő lándzsák rövid nyesz- 
szenései, és egy lovas ember, mö
götte harminc vagy negyven mással, 
keresztül tört, kiáltozva és vagdal- 
kozva. A négyszög jobb szárnya 
utánuk szívódott és a többi szárnyak 
segítséget küldtek. A sebesültek, akik 
tudták, hogy csak néhány órájuk 
van még hátra, belefogózkodtak az 
ellenség lábába és lerántották őket, 
vagy valami elhajított puskához tán
torogva, vakon beletüzeltek a szörnyű 
verekedésbe, mely a négyszög köze
pén dühöngött. Dick érezte, hogy 
valaki erősen keresztülvágta a sisak
ját, hogy revolverével belelőtt egy 
fekete, tajtékhab-foltos arcba, mely ) 
erre azonnal megszűnt emberi archoz 
hasonlítani, és hogy Torpenhow egy 
arab alá került, akit le akart teperni,
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s ott hentergett foglyával a földön, 
emberének a szeme után tapogatva. 
Az orvos találomra szurkált egy 
bajonettal és egy sisak nélküli katona 
Dick válla fölött lövöldözött; a repülő 
puskapor szúrta az arcát. Dick ösz- 
tönszerüleg Torpenhow felé fordult. 
Torpenhow lerázta magáról ellenfelét 
és felállott, hüvelykujját nadrágjához 
törölve. Az arab két kezével hom
lokát takarva, hangosan sikoltott, 
azután felkapta lándzsáját és Tor- 
penhownak rohant, aki Dick revolve
rének védelme alatt lihegett. Dick 
kétszer lőtt, és az ember összeroskadt. 
Felfelé fordult arcából hiányzik fél
szeme. A gyalogsági tüzelés megkét
szereződött, de diadalkiáltások' ve
gyültek bele. A roham kudarcot 
vallott, s az ellenség megszaladt. Ha 
a négyszög közepét vágóhidhoz ha
sonlítjuk, akkor az előtte levő terep 
mészárszék volt. Dick utat taszigált 
az őrjöngő emberek között. Az ellen
ség maradványai visszavonulóban 
voltak, s a kevés — igen kevés — 
angol lovasság legázolta az elmara- 
dozókat. ..

Azon az éjjelen, mikor a csapatok 
a naszádok mellett táboroztak, egész 
éjjel egy fekete alak táncolt a fényes 
holdvilágnál a homokháton és azt 
kiáltozta, hogy az átkozott Khartum 
meghalt, — meghalt, — meghalt, 
hogy a városa előtt két gőzhajó 
sülyedt el a Nilus szikláin, és hogy 
a két hajó legénységéből egy lélek 
sem maradt meg; és Khartum meg
halt — meghalt — meghalt!

Eddig Kipling. A táncoló szere- 
csennek — amint láttuk — igaza volt, 
Khartum elesett, Gordont meggyil
kolták. A megkésett angol felszaba
dító csapat még az év júniusában 
visszafordult, s átengedte Szudánt 
a Mahdinak. De ez nem sokáig él
vezhette hatalmát és dicsőségét. Mire 
a kivonuló angol sereg utócsapatai 
elérték Szudán északi határát, meg
halt és hívei a khartumi kupolás 
mecsetbe temették holttestét. A szu- 
dáni mohamedánok kegyelete zarán
dokhellyé avatta azt a templomot.

A Mahdi után Abdullah-el-Taisa 
nevű kalifa uralkodott Szudánban. 
Hóditási vágytól ösztönözve célul 
tűzte ki Egyiptom és Abesszínia meg

hódítását. Abesszínia ellen Ozmán 
Digna nevű vezérét küldte nagy se- 
reggel. Kitchener, aki a sikertelenül 
végződő felmentő expedícióban is 
részt vett, ekkor — 1886-ban a Vö
rös-tenger melleti Szuakinnek volt a 
kormányzója. Ö indult Ozmán ellen 
és teljes győzelmet aratott rajta. A 
kalifa hatalmának teljes letörésére 
csak később került a sor:

Ennek a szudáni nagy hadjáratnak 
a vezetésével is Khchenert bízta meg 
az angol kormány. 1896-ban elfog
lalta Dongolát, vagyis az Egyiptom 
déli szélével határos tartományt. 
Hanem csak ezután következett még 
a hadjárat nehezebbik része. El kel
lett jutni Khartumig, útközben nem
csak a vallási fantizmustól hevülő 
ellenséggel, hanem a homoksivatag
gal, dögvésszel, fojtó hőséggel, viz- 
áradásokkal is harcolva. Ekkor mu
tatta meg Kitchener nagy szervező 
képességét és rettenthetlen akarate
rejét. Sok ezer munkást szerződtetett, 
Oroszországból gabonát, Angliából 
gépeket, Amerikából mozdonyokat 
hozatott, hozzálátott a vasút építés
hez és elkészült naponta másfél ki
lométernyi pálya. 1898 áprilisában 
az Atbara folyónál — Khartumtól 
300 kilométer északra — megverte 
a kalifa seregét, ugyanazon év szep
temberében pedig Omdurmánnál, 
mely Khartummal épen szemben, a 
Nilus balpartján fekszik, döntő győ
zelmet aratott. A kalifa elmenekült, 
Kitchener bevonult a városba. Azon 
a helyen, ahol tizenhárom évvel ko
rábban Gordont lemészárolták, ün
nepi istentiszteletet tartott, s menny
dörgő ágyuszó vitte messze a siva
tagba a hirt a nagy diadalról. Azu
tán kinyittatta a Mahdi sírját, a 
hulláról levágatta a Mahdi fejét és 
kézről-kézre adatta. Az angol parla
ment 720 ezer koronával, az angol 
király pedig a khartumi grófi címmel 
jutalmazta a hadvezért. így lett a 
neve Lord Kitchener of Khartum.

Tizennyolc esztendő telt el azóta. 
Khartum városa annyira megváltozott, 
hogy nem lehetne ráismerni. Rakodó 
partok épültek a Nilus mellett; az 
aszfaltozott széles utcákon fasorok; 
villamos vasút közlekedik ; s a rendes 
vonatokon kivül hetenként kétszer

háló- és étkező-kocsikkal felszerelt 
luxus-vonat indul Khartumból Kairó
ba. Ha az ember elgondolja, hogy 
ezelőtt húsz esztendővel semmiféle 
fehér ember, lett légyen az keresztyén, 
mohamedán, vagy zsidó egy órát 
sem tölthetett volna e városban, hogy 
le ne gyilkolták, vagy tömlöcbe ne 
vetették volna a Mahdi fanatikus 
hivei; ma pedig, az angol-egyptomi 
kormányzat alatt minden faj, vallás 
és felekezet találkozik, bámulnunk 
kell a nagy változáson. Ahol vala
mikor, nem is olyan igen régen tűz
zel és vassal dúltak, ahol félig esze
veszett mohamedán kolduló szerzete
sek, a dervisek, kormányoztak a rab
szolgakereskedés minden borzalmai, 
a vallási gyűlölet emésztő harcai 
közepette, ott most a gazdasági, tár
sadalmi és erkölcsi haladásnak jeleit 
látjuk.

Lépten nyomon észrevehető, hogy 
kétféle civilizáció, a mohamedán és 
az európai küzd egymással az ura
lomért. A Mahdi sírját lerombolták, 
de a kormány a mohamedánoknak 
uj, fényes templomot emel a város 
közepén. Gordon emlékére pedig egy 
gyönyörű protestáns székesegyház 
épült, amelyben Gordon imádkozó 
szőnyegét, bibliáját és naplóit helyez
ték el. A mohamedán templom tor
nyairól felhangzik a müezzin kiáltása : 
»Mohamed az Úr prófétája«; a szé
kesegyházban pedig a Miatyánkot 
imádkozzák a keresztyén hivök. A 
városban két kalendárium van érvény
ben : az egyik a mohamedán, amely 
622-től számítja az időt; a másik a 
keresztyén, amely Krisztus Urunk 
születésétől számlálja az esztendőket. 
Kétféle ünnepnap van: az egyik a 
vasárnap, a másik a péntek.

Khartumban öt keresztyén misszió 
társulat dolgozik. Két protestáns, egy 
katholikus, egy orthodox kopt és egy 
görög keleti misszió. Ezek iskoláiban 
1500 szudáni gyermek tanul. A kor
mány által felállított népiskolák és a 
Gordon emlékére épült híres főiskola 
mohamedán jellegűek. Általában a 
kormány nem igen kedvez a keresz
tyéneknek, de azért hitünk igazságá
nak fénye eloszlatja majd Szerecsen- 
ország sötétségét is 1 Vége.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkek a HÁNGYA 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.) 99
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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H arangszó.
— Igaz megtörténés. —

Irta : Koritsánszky Öttó főhadnagy.

Harctér, 1916.
Az állásaink egy falun húzódtak 

át. Egy dombról lejtett lefelé, aztán 
az első háznál bekanyarodott végig 
a fő-utca nyugati peremén. A főtéren 
(ha ugyan ennek nevezhetjük azt a 
térséget, amely minden orosz faluban 
a templom előtt van) kissé kifelé ka
nyarodott, mert a templomon túl meg 
már a muszkák voltak beásva.

Csönd volt. Nagy harci zajok után 
beállott csönd.

— Istenem! De régen nem hallot
tam harangszót — mond az egyik 
baka.

— Bizony, pajtás, már majd egy 
éve. Mert hogy itt nem is szabad 
semmerre se harangozni, amióta a 
harang szavát árulásra használták 
és a mi állásainkat, mozdulatainkat 
tudatták vele az ellenségnek.

— Milyen másképen is volt otthon. 
Mint megszoktuk volt a harang csil- 
lingelését, mégis hogy értettük a sza
vát: mit hirdet. És hogy szerettük, 
hogy a szivünkbe nyilalott és meny
nyire hiányzik most. Hej, csak meg
hallhatnám a harangunk szavát.

— Tudod mit! Meg hallod! Hall
hatsz majd harangszót!

És az egész állásban szörnyű vágy 
fogta el a katonákat a harangszó 
után. Harangszó, ami az otthonra 
emlékeztet. Harangszó, amelynél az 
otthoniak a szentegyházba mennek, 
hogy értünk imádkozzanak. Harang
szó, amely száll, száll magasan fel 
az égbe, az Istenhez !

És alig hogy alkonyodott, egyszerre 
csak — nini, micsoda szinte szokat
lanná lett, de biz régen nem hallott 
hang — harang sirás. Sir, zokog 
meg-megakadozva, hol meg kong csu
pán, hol meg feljajdul, majd szives 
örömteljességgel csilingel.

Mindnyájan magunkba szálltunk.
Egyik társunk alkonyaikor ezer 

veszély közben kimászott az állásból 
s kötelet húzott maga után. Elment 
a haranglábig s rákötötte a harangra 
a kötelet. És ahogy a harang szava 
felzokogott, gondolatunk elszállott 
otthonunkba, a mieinkhez.

Talán ott is most harangoznak az 
esti imához s ott is most száll a ha
rang hangjával a mieink imája a jó 
Istenhez.

Alig hogy a harang szava felhang
zott túlról, a templom mögötti árok
ból méla bús zsolozsma hallszott:

az oroszok is imádkoznak. Az imá
ban egyek voltunk. A harang szava 
magával ragadta lelkünket és békes- 
séges csöndben vonult le az éjszaka 
ránk is, a muszkára is . . .

A háború fegyverei.
Irta : Kapi Béla.

II. folytatás.)
»Tegyük fel, hogy tiz torpedóm 

volna, — mondja Orling, — 3—4 
méter mélységben szundikálva a 
partba vájt, erre alkalmas üregben 
és parancsot kapok az éppen a lá
tóhatáron megjelenő ellenséges hajó
had megsemmisítésére.

Előttem, talán egy kis asztalon, 
vannak elhelyezve készülékeim; ti
zenkét gomb állana kezeim rendel
kezésére. Minden gomb mellé oda 
lennének irva a hozzátartozó torpedó 
tulajdonságai, robbantó ereje, gépe
zetének hatalma és a távolság, amelyre 
elvezethetem.

Minden gomb melló. oda lenne 
azonkívül irva, hogy mennyi ideig 
nyomjam, hogy a torpedót megindít
sam. íme, észreveszek egy nagy 
hajót, amely az ellenség hadi formá
cióját vezeti. Reányomom ujjamat 
arra a gombra, mely a legnagyobb 
és legveszedelmesebb torpedót fogja 
kiereszteni.

Talán 12 másodpercig. A torpedó 
egy erős rugó hatása alatt kiszaba
dul kötelékeiből.

Egy kis tü kihull belőle, amely 
eddig a mótorokat visszatartotta és 
megindul az én kis pusztitó-szerszá- 
mom. S nincsen semmi, ami a hajót 
értesítené közelgő végpillanatáról. 
Megnyomom a másik gombot s a 
második torpedót is megindítom az 
első után: a kormánylapátok a su
garaknak fogadnak szót, ezek pedig 
akaratomnak.«

Micsoda rettenetes kép tárul fel 
előttünk! Egy villamos gombot meg
nyomnak s kevéssel utóbb menthetet
lenül elpusztul az a hatalmas páncél
falu hajóóriás, meg a kíséretében 
úszó cirkálók, páncélos hajók, me
lyeken egész sereg megtöltött ágyú 
várja a tüzelésre a jelt s ezer- és 
ezer fegyveres katona a kiszállásra 
a parancsot. És nincs menekvés, 
nincs kitérés, mert láthatatlan erő 
kormányozza az útjára bocsátott 
löveget s nem nyugszik addig, mig 
tüzoszlopot okádó robbanások után, 
hullámsirba nem temetkezik az egész 
hajó-flotta.

Vagy talán nem is olyan rettenetes 
ez a kép, hanem az ilyen találmány
tól várhatjuk a háború megszűnését?

A mostani háború még inkább 
megnövelte a torpedó veszedelmét. 
Ugyanis eddig az volt a támadó fél 
hátránya, hogy az ellenséges hajó 
gyorsan észrevette. Nem tudta a 
hajót kellően megközelíteni, még 
mielőtt a torpedó kilövésére kerülhe
tett volna sor, régen megsemmisítet
ték. Ezért fejlesztették a tengeralatt
járó hajót s csodálatos eredményeket 
értek el vele. Még mindenkinek él 
az emlékezetében, hogyan sülyesztette 
el 1915. ápr. 27-én, monarchiánk 
egyik torpedóhajója, az U V., a nagy 
francia páncélost, a Qambettát. A 
nagy veszteség után az angolok 
csata-hajója, a Liverpaol jött az 
Adriára s útjában hat torpedó-rom
boló kisérte. Az U IV. torpedóhajónk 
mégis közelébe férkőzött és elsülyesz- 
tette. Ugyanígy elpusztult az olasz 
Amalfl, a Garibaldi, a Nereida.

Avagy ki ne emlékeznék az U 9 
német tengeralattjáró hajóskapitányá
nak, Weddigennek a nevére? Veddi- 
gen az északi tengeren portyázott 
kis tengeralattjáró hajójával, mikor 
egyszer csak három angol páncélos 
tűnt fel a látóhatáron több kisebb 
hajó kíséretében A tengeralattjáró 
észrevétlenül megközelítette az angol 
hajókat s első torpedója eltalálta 
az Aboukirt, mely rögtön elsülyedt. 
A többi hajó tüzelés alá vette az 
Ü 9-et, az ágyuk csak úgy ontották 
a tüzet. Hiába! Az U 9 már viz 
alá merült, de nem menekült, hanem 
inkább elsülyesztette a másik két 
hajót is. Rét óra alatt mind a három 
angol hajót a tenger fenekére küldte.

(Folytatjuk.)

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
A törvény Mózes által adatott; de 

a kegyelem és a valóság a Jézus 
Krisztus által lett.

Ján. 1, 17.

Békességet adok azon a földön, 
hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne 
rettentsen és kipusztitom az ártalmas 
vadat arról a földről és fegyver sem 
megy át a ti földeteken. Sőt elűzitek 
ellenségeiteket és elhullanak előttetek 
fegyver által.

3. Mózes 26, 6—7.

Annak okáért annál inkább igye
kezzetek, atyámfiai, erőssé tenni hi
vatásokat és választatástokat; mert 
azokat cselekedvén, nem botlottok el



soha. Mert igy gazdagon fog adatni 
néktek a bémenetel a mi Urunknak , 
és a megtartó Jézus Krisztusnak örök ; 
országába.

2. Péter 1, 10—12.

Az Úr a király, örüljön a föld; ör
vendezzenek a temérdek szigetek. 
Felhő és homályosság van körülötte; 
igazság és jóságosság az ö székének 
erőssége. Tűz jár előtte és körös
körül elégeti az ö szorongatóit. Meg- 
világositják az ö villámai a világot; 
látja és megretteg a föld. A hegyek, 
mint a viaszk megolvadnak az Úr 
előtt, az egész földnek Ura előtt. Az 
egek hirdetik az ö igazságát és min
den nép látja az ö dicsőségét. Meg
szégyenülnek mint a faragott képek 
szolgái, a kik bálványokkal dicseked
nek ; meghajolnak előtte mind az is
tenek.

97. zsolt, 1—7.

Az Úr pedig igazgassa a ti szivei
teket az Isten szeretetére, és a Krisz
tusnak béketürésére.

2. Thess. 2, 6. i
Minden test meglátja az Istennek 

üdvözitését. Luk. 3, 6. '

1916. október 15.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenegyedik fejezet.
A Magyar Gazdakör.

Folyt. 28.

Mintha bomba robbant volna a 
szoba közepére, olyan hüledezve néz
tek maguk elé.

— Bizony úgy, vasárnap megala
kul a Magyar Gazdakör.

Grünhut papa arca a rendesnél is 
sötétebb cinóber' színűre pirosodik. 
Vöröses bajuszát izgatottan rágcsálja, 
két kezével pedig nagyokat paskol a 
combjára. Grünhut mama elfelejti be
csukni a száját s megriadt tekintettel 
mered az urára. Legnyugodtabban 
Lonci fogadja a hirt. Legfeljebb egy 

' gondolattal tágabbra nyitja nagy fe
kete szemét ß csodálkozó nevetéssel, 
rosszul leplezett fitymálással méri 
végig a tanítót.

— Magyar Gazdakör!. . . Milyen 
finoman hangzik! Egész dallamos 
név, nem is név, hanem mennyei 
melódia, angyali szonáta, száz harso- 
náju szimfónia; igazi fülbemászó mu
zsika: Magyar Gazdakör!... És ugy-e, 
maga lesz az elnök, meg a titkár és 
a választmány 1 ..

j *, — Mire való? mondja ingerült han
gon Grünhut. Az egésznek semmi ér
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telme. Csak kultúrát ne adjanak a 
népnek. Amig elhagyatott és ostoba, 
mint az eke elé fogott állat, addig 
boldog. De mihelyt teletömik fejét 
ismeretekkel s nyakába akasztanak 
egy csomó jogot és méltóságot, ak
kor egyszerre megkergül, mint a te
hén, mikor dongó repül a fülébe. 
Hát mit akarnak ?. . .  Miért nem hagy
ják nyugton a népet?

Sárosy László alig tud belevágni.
— Amit mi akarunk, az igazán 

nem veszedelmes!
— Egészen egyre meg!. . . Tudás, 

ismeretterjesztés, kultúra!. . Mind
egyik badarság, nem a népnek valók !

— Hát azután mit csinálnak majd 
a Magyar Gazdakörben?... kérdezi 
komoly hangon Lonci. Szavalnak, 
felolvasást tartanak, énekelnek, vagy 
mit csinálnak ?

Sárosy László kedvetlenül vállat 
von. Bosszantja az az ostoba gőg, 
amit ennél a kérdésnél a család el
árul. A férfi rosszul leplezett rossz
akarata meg éppen bosszantja. Tulaj
donképpen mit fél az egész dologtól? 
Az üzletét félti ? Nevetséges! Hiszen 
az egész bolt csak az aprópénzt hozza 
a házhoz, a fő a nagykereskedés, a 
sok bor és pálinka szállítás, meg a 
birtok, a termény, cukorrépa, krumpli 
közvetités. Talán a befolyását, a nép
szerűségét félti? Eh,ez sem valószínű. 
Valószínűbbnek látszik az, hogy azon 
emberek közé tartozik, kik magától 
a felvilágosodástól visszariadnak, fél 
a világosságtól, mert a nyitott szemű 
ember többet lát, a világos fejű em
ber jobban ítél, mint a butaságban, 
sötétségben éldegélő.

— Hogy mit csinálunk? . . ismétli 
a kérdést Sárosy László, — hát 
semmi különöset sem csináltunk. Csak 
éppen a szegény nép hóna alá nyú
lunk s megvédjük minden igaztalan 
támadás ellen. Anyagi és erkölcsi

! jólétet akarunk. . .
Grünhut Lonci hirtelen felugrik az 

asztaltól s kimutat az utcára;
— Ni csak, megint ott mennek a 

csendőrök. Mit kutatnak tulajdonkép
pen, hogy minden nap itt mászkálnak? 
Nem tudod, papa? .

— A csendőrök ? Mi közöm a 
csendőrökhöz ? . . , Nekem nem jelen
tik, hogy mit keresnek . .

De azért behúzódik az ablak fül
kébe s a lánya mögött kíváncsian 
nézi, melyik házba fordulnak be a 
kakastollasok. Azok egyenesen men
nek s csak itt ott fürkésznek be az 
udvarba.

I A csendőrök váratlan megjelenése 
hirtelen végét szakítja a beszélgetés-
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nek. Egyik se bánta. Grünhut a 
kalapját kereste s azt mondta, hogy 
a község déli részén levő gyümöl
csösét nézi meg. Grünhut mama az 
előbb érkezett újságok közt turkál, 
a fiatalok meg nekiindulnak a falu 
felső vége felé kanyargó útnak. A 
nap már ott mászkál a tarajos he
gyek háta mögött s amint a szemben 
fekvő magas sziklahegy oldaláról 
visszaverődik bágyadt fényű arany 
sugara, mintha narancs színbe olvadó 
könnyű fátyolszövet borulna a virá
gos rétekre s zöld pázsitu halmokra. 
Az ut végén ketten jönnek lassú 
lépegetéssel: férfi és nő. Megismerik 
őket: a jegyző s Annuska. De ahogy 
közelebb érnek, hirtelen bekanyarod
nak az egyik udvarba. Grünhut Lonci 
gúnyosra bigyeszti az ajkát.
. — Talán itt is beteg valak i? ... 
Kérdi fitymálva s szavából kiérzik a 
keserűség.

— Lehet, mondja Sárosy, csakhogy 
mondjon valamit.

— Persze maga védi, — pattan 
fel a leány, pedig biztos vagyok 
benne, hogy mindenki makk egész
séges abban a házban, legfeljebb egy 
nyávogó macska beteg.

— Az is lehe t!... feleli közöm
bösen Sárosy. De hát miért izgatja 
magát, hogy a jegyzőék bementek 
abba a házba?

— Mert előlünk mentek be. Mert... 
mert azért mentek be, hogy velünk 
ne kelljen találkozniok !. . . M ert...

— És ha igy van ?. .
Néhány pillanatig nem felel, azután 

hirtelen megrázza vállait. Kacéran 
hátraveti fejét s úgy mondja:

— Igaza van ! Igy is jól van! . . .
Kedvetlenül mennek tovább. Sárosy

László egy ideig próbálgatja más 
irányba fordítani a hangulatot, de 
azután kedve szegetten ő is hallga
tásba merül. Azon tépelődik, hogy 
tulajdonképpen milyen különös hely
zetbe sodródik akarata ellenére. De 
hát mit tegyen ?. . .  Gyáván megre- 
tiráljon, mert a nagyságos Grünhut 
ur a szemöldökét összehúzta. Hát 
mi történhetik ?. . .

Kezéhez hirtelen hozzáér Lonci bár
sonyos keze. Persze, itt van a baj! A 
Grünhut családnak nem a férfi, nem 
is az üzlet, a birtok ad jelentőséget, 
hanem a Lonci két szép szeme.

Lassanként kiérkeznek a faluból. 
Baloldalt a fák között elhagyottan 
sötétedik néhány romba dőlt házfal 
s egy csonkán maradt karcsú gyár
kémény. Valahol sebes zúgással ro
han a hegyi patak, meghallatszik a 
hangján, hogy szikláról sziklára pacs-
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kolddik fehéren tajtékzó hullám a. 
Nem szólnak semmit, talán a k a r a t u k  
ellenére rálépnek a gyepes ösvényre 
s elindulnak a romok" felé.

— Még csak kétszer jártam itt.
— En se sokkal többször, mondja 

körülnézve Lonci. Apa nem szereti, 
ha erre jövünk, azt mondja, hogy 
kígyók vannak. Brr ! ha megcsíp ! . . .

— Ne féljen, itt vagyok én ! Tudja, 
hogy megvédelmezem a szörnyetegek 
ellen. Úgy, mint múltkor, tette hozzá 
kis idő múlva.

Remélte, hogy megint kezéhez ér 
az a kis bársonyos leány-kéz, vagy 
legalább egy simogató, meleg tekintet 
jutalmazza, de a lány kipirult arccal, 
magasra emelt fejjel megy előre.

A rom nem valami bizalom ger
jesztő hely. Mogyoró és füzbokrok 
fogják be az em er magasságú tég
lafalak közét. Vadrózsa és galagonya 
körülölelik a kőrakásokat s szerte 
futó ágaikkal befedik az üreges mé
lyedéseket. Középen áll a derékban 
kettétört gyárkémény, tőle balra cse
rép zsindejü, csapott tetejű viskó 
húzódik, melyet az idő keze ugyan
csak belenyomott a föld mélyére. 
Ablaka nem látszik, ha vágtak rá 
valamikor, akkor is befogta a gala
gonya, meg vadrózsa. Ajtaja nincs.

Olyan különös «hangulat fogja el 
az embert a romok között. Elmúlt 
idő lehelletét érzi a lélek, borzongató 
érzés járja át a szivet, megfog a 
derékban kettészakított emberi munka 
felett érzett döbbenet s a titokzatos
ság varázsa. Valamikor törzse és 
koronája is volt annak az oszlopnak, 
kőművesek jártak szédítő magassá
gán, egymásmellé illesztgették a tégla 
sorokat s közelebb vitték az egész 
épületet a tervező agy gondolatához. 
Sok tervezgetés, számitgatás és áb
rándozás kapcsolódott az egészhez. 
Volt ember, aki ehez kötötte életét, 
jövőjét, terveit, boldogságát. Most 
pedig rossz az egész, gazverte, üre
ges föld, téglahalom és kőhányás.

— Különös, mondja kis gondolko
dás után a tanító, s egyenesre me
revíti kezét, — mintha sohase láttam 
volna itt azt a patakot.

— Igaza van, rendesen arrább 
folyik — feleli a lány, — azt hi
szem a malom miatt.

A szomszéd völgy erre néző hajlásá- 
ból malomkerék látszik ide, mögötte 
vakolathagyta ház. A kerék mozdulat
lanul áll. A patak vize zúgva rohan 
el a gát előtt, kavicsos ágya ott vezet 
el a regi téglavető előtt, úgy azonban, 
hogy hulláma neki feszül a csapott 
tetejű kis házikónak. Derékszögben

megtörik, azután sebes zúgással to
vább folyik.

— Ha dolgozik a malom, akkor 
az egész viz arra felé folyik, ma
gyarázza a lány. Ha pedig áll a ma
lom, akkor a vizet erre vezetik.

— Ehe, már értem. Kié a malom ?
A lány csodálkozva néz.
— Hát a mienk.
— Persze. Hiszen itt minden a 

maguké, hagyja rá a férfi.
Még néhány lépést mennek, egy

szerre a kis ház előtt megzörren a 
bozót s egy szaladó ember alakja 
eltűnik az összecsapódó ágak közt. 
Csak egy pillanat az egész, abból is 
elvesz egy darabkát a meglepetés. 
A leány remegve szorítja szivére a 
kezét, a férfi előrehajol.

— Az édesapja.
— Ah, lehetetlen, hiszen a kertbe 

ment. Hogy kerülne ide.
Sárosy néhány ugrással a házikó 

falánál terem. Sehol senki. Bejárja 
a bozótos részt, botjával belebök a 
sűrűbe. Sehol senki.

— Pedig ember volt s a kabátja 
olyan szinü, mint. ..

— Vadorzó lehetett, mondja a lány, 
s didergősen húzza összébb könnyű 
szövetű gallérját Menjünk vissza!

Folytatjuk.

HARANOSZÓ,_________

A világháború eseményei.
Harc az oláhok ellen.

A nagyszebeni vereség megtörte a 
román sereg t'ámadó és ellenálló 
erejét. Csapataink előtt megnyílt az 
ut a vöröstoronyi szoroson át Ro
mániába. A megvert és megtizedelt 
oláh sereg egyes töredékei a fogarasi 
havasokon kerestek menedéket. A 
győztes szövetséges csapatok kelet 
felé nyomultak, hogy Szeben felsza
badítása után ne késsék Fogaras 
megváltása. Nyugaton, a petrozsényi 
és az orsovai szakaszon szintén 
visszaszorítottuk az ellenséget. Októ
ber 4-én felszabadult Petrozsény. 
Csapataink az ellenséget déli irányban 
a havasok felé kergették.

A románok Rjahovó vidékén öt 
ezreddel átkeltek a Dunán s a folyam 
jobb partján körülbelül tiz kilométer
nyire nyomultak előre, a ruszcsuk- 
tutrakani utón megszállottak több 
helységet. Nagyralátó vállalkozásuk 
azonban csúfos kudarccal végződött. 
Október 2-án dunai flottillánk szét
rombolta az átkelésre szolgált pon- 
tonhidat. Másnap megkezdődött a 
bolgárok ellen az elkeseredett harc, ‘
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mely a Dunán átkelt oláh csapatokat 
menekülésre kényszeritette. Akik kelet 
felé menekültek, a tutrakani csapatok 
kezébe kerültek, akik pedig az elpusz
tított hid felé rohantak, nagyrészt a 
Duna vizében pusztultak el.

A románok dunai kudarcát bete
tézik az október 5-én történt veresé
gek. A görgényi szakaszon csapataink 
kiverték őket állásaikból. A Falken- 
hayn fővezérlete alatt vívott győzel
mes csaták után a Homoródon és 
Oltón át futva menekültek a románok. 
A Perzsány-hegy nyugati szélén csa
pataink döntő csapást mértek az 
ellenségre. Elszedték 28 közönséges, 
két nehéz és 13 gyalogsági ágyúját. 
Foglyul ejtettek több mint kétszáz 
főnyi legénységet. Az oláhok nagy 
vereséget szenvedtek Szászmagyaros 
és Homoród között is. Csapataink 
most már megindulhattak Brassó 
felé s azt október 7-én el is foglalták.

Az ellenség a Dobrudzsában is sze
rencsét próbált. De a rasova-coba- 
dina-tuzlai vonalon véres vereséget 
szenvedett.

Küzdelem az oroszok ellen.
A hónap első napján sikeres ellen- 

támadásunk volt a Brody-Zlocsov 
műúton. 24 orosz tiszt, 2300 főnyi 
legénység és tizenegy géppuska került 
Bőhm-Ermolli kezébe. Volhiniában 
Terstyánszky hadserege verte vissza 
az oroszokat. Október 2-án ugyanitt 
nagyobb erővel uj rohamra indult 
az ellenség. A véres ütközet Szvi- 
ninchy és Zaturczi között folyt le. A 
támadás célja volt a Kővel felé vivő 
ut biztosítás. Az ellenség óriási tö
megekben zudult állásainkra. A ke
mény tusában a híres orosz gárda 
is részt vett. Azonban Terstyánszky 
és Linsingen derék katonái vitézül 
megállották a sokszoros rohamot. 
Állásaink kivétel nélkül birtokunkban 
maradtak. Hiában volt az ellenségnek 
minden erőfeszítése. Másnap és har
madnap és negyednap megújult a 
véres küzdelem. A széles frontot 
óriás tömegek ostromolták. De hiá
ban volt minden erőlködés. Az oro
szok összes támadásai kudarccal 
végződtek.

Október 6-án Bothmer gróf a 
Zlota-Lipa partjain előretörő orosz 
tömegeknek állotta útját, úgy hogy 
megerősített állásainkat mind meg
tarthattuk. Itt a mi katonáinkkal 
együtt harcoltak a vitéz török csa
patok.

Harc az eladok ellen.
A tenger mellékén nem boldogulnak 

az olaszok. A Komen-fensik nehéz
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ségeivel nem bírtak. Néhány nap 
előtt tehát átmentek a karintiai és 
tiroli hegyekre. Azonban sikerük 
itten sincs. Okt. 4-én újra megélén
kült a tenger melléke. Megszólaltak 
az ellenség ágyúi s megkezdődött a 
gyalogság támadása, de hatalmas 
ágyúink csirájában elfojtották a tá
madó kedvet.

Okt. 6-án a 3299 méter magas 
Marmolata hegycsúcs táján volt ke
mény harcunk az olasszal. Az álta
lános támadást nagy sikerrel vissza
vertük. A Karszton tüzérségi harc 
volt.

A németek harca nyugaton.
A Sommetól északra tovább foly

nak az elkeseredett véres harcok. A 
franciák és angolok húsz kilométeres 
fronton szünet nélkül támadnak. A 
támadás arcvonala szinte állandóan 
az Ancre keleti partján Comblesnál 
kezdődik és Rancourtnál végződik. 
De hiában van minden erőlködése 
a franciáknak és angoloknak, meg
hiúsítja minden támadásukat a német 
tüzérség biztossága és a gyalogság 
rendíthetetlen bátorsága és kitartása. 
Az ellenség még jó messze van a 
legközelebbi célul kitűzött Péronnetól.

Görögország válsága.
Konstantin király az antant minden

fenyegetődzésével szemben megma
rad azon elhatározása mellett, hogy 
országának semlegességét megtartja 
s a háborúba nem avatkozik bele. 
A miniszterek többsége erre lemon
dott. Lemondásukat a király elfogadta.

Egyéb hírek.
Jenő kir. herceg vezérezredes ha- 

diparancsban figyelmezteti a katonáit, 
hogy ne higyjenek azoknak, akik 
aljas önérdekből azt hirdetik, hogy 
a föld értéke a háború folytán egyre 
csökken, holott éppen az ellenkező 
áll. — A honvédelmi miniszter lei
ratot intézett a pótzászlóaljparancs- 
nokságokhoz, amelyben elrendelte, 
hogy mindenütt, ahol arra alkalom 
kínálkozik, létesítsenek kertgazdasá
gokat, baromfitenyészetet, tehenésze
tet, sertéshizlalót és e munkák körül 
elsősorban a lábbadozókat és a ha
difoglyokat használják föl. Hasonló 
rendelkezéseket kaptak a fogolytábo
rok parancsnokságai is. A katonai 
kincstár több helyütt nagyobb gaz
daságokat vett bérbe, amelyeket ha
difoglyokkal művelteinek kitűnő ered
ménnyel. — A rokkant katonák közül 
azt, aki eddigi foglalkozását nem tudja 
folytatni, más foglalkozásban vagy 
iparágban tanítják ki. Aránylag igen 
sokan választják a cipészmesterséget,

amelyet akkor is tudnak folytatni, 
ha sok más pályára képtelenek. A 
Rokkantügyi Hivatal ezért budapesti 
szakiskolájában cipész műhelyt nyi
tott, amelyben elméletileg és gyakor
latilag kitanitják a rokkant katonákat. 
Jelenleg kétszáz rokkant katona ta
nulja a cipészséget és a felsőrészké- 
szitést is, az alj-készitésből is rend
szere, tanfolyamot tartanak nekik. 
A cipészséget választott rokkantnak 
mind a két tanfolyamot kell látogatnia, 
s aki mindkettőt sikerrel végezte, 
fölszabadítják és cipésszé avatják. — 
A bolgár távirati ügynökség jelenti: 
A román csapatok újabb rémtettei, 
amelyeket a Dunán való átkelésünk 
alkalmával a Rahovó környékén levő 
csaknem összes községekben elkövet
tek, minden polgári és katona körben 
nagy fötháborodást keltettek. A ro
mán csapatok ugyanis a falvakban 
visszamaradt lakosságot lemészárolták 
és a békés családok tűzhelyét, amely 
körül jobbára csak asszonyokat, 
öregeket és gyermekeket találtak, 
földulták és elpusztították. A sajtó, 
amely hiven tolmácsolja a nép föl- 
háborodását, szenvedelmesen bélyegzi 
meg a román barbárságot és köve
teli, hogy a gyilkosok és gyújtogatok 
ellen könyörtelen háborút viseljen 
Bulgária.

íiMöSSSltótiL

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Az evangélikus zsinat üléseit befe

jezték. Múlt héten ismét ülésezésre gyűl
tek össze a zsinat képviselői. Tekintettel 
arra, hogy a háború a munkálkodást 
megnehezíti, de meg esetleg uj helyzetet 
és uj szükségleteket teremt, a zsinat elfo
gadta Gyurátz Ferenc püspök indítványát 
s kimondotta feloszlását. A zsinatot Baltik 
püspök imádsága és Prónay Dezső elnök 
beszéde zárta be, mely után a zsinati 
képviselők a Himnuszt énekelték.

Az evangélikus Szeretetház megnyi
tása. A magyar evangélikus egyház Sze- 
retetházát vasárnap adták át rendeltetté- 
sének, szerény ünnepség keretében. A 
Szeretetháznak egyelőre 14 ápoltja van, 
aggok és árvák, akiknek négy diakonissza 
nővér viseli gondját.

A Mencshelyen elhelyezett háromszéki 
menekültek segélyezésére az alábbi ado
mányok folytak b e : készpénzben 204 K. 
Élelmi szerekben: 18 drb csirke és tyuk, 
egy nagy véka kalács és egyéb tésztanemü, 
29 kenyér, 2 zsák liszt (196 kgr.), 9 kgr. 
zsir, 5 kgr. szalonna, 40 liter tej, 3 liter 
tejföl. Azonkívül több zsák burgonya, 
egyéb főzelékek és zöldségek. Továbbá az 
egy szál ruhában érkezett, mind a 39 me

nekültet a lakosság bőségesen ellátta a 
szükséges ágyneművel és bútorzattal.

Ismét láttuk, hogy az irgalmasság for
rása milyen mély és kiapadhatatlan s a 
szeretet és részvét angyala a szükség 
idején tárt ajtókra s melegen irányított 
szivekre talál.

Ugyancsak Mencshelyen folyó hó 20-án 
vitték el a harangokat, hogy eddigi szent 
szolgálatuk helyett a nemzeti önvédelemben 
fegyver alakjában vegyenek részt. Miután 
áhítatra hivó szavuk még egyszer össze
csendült, a könnyező hívek serege előtt a 
lelkész megható szavakkal búcsúzott az 
isten imádására hivó szépen szóló haran
goktól. Koszorú és virághullás volt a 
szeretet és hála kifejezése mellyel azokat 
további útjukra bocsátottuk.

i t t h o n r ó l .
Az uj behívások. Az 1866—1884. évi 

születésű népfelkelésre kötelezettek behí
vásának elhalasztása folytán az 1866—1871. 
évi születésű népfelkelésre kötelezetteket 
november 3-ra, november 16-ára fogják 
újabb bevonulási hirdetmény utján behívni. 
Ez uj bevonulási határidők érvényesek az 
önkéntes belépés folytán besorozott egyé
nekre is.

A német hősök sirjai a Kárpátokban.
Langendorff porosz kapitány egy német 
osztaggal Kassán tartózkodik, hogy a Kár
pátokban elesett német hősök sírjait fel
kutassa. A katonai parancsnoksághoz be
osztott német csapat ötven emberből áll 
és eddig 4000 német hős sírját találta és 
jelölte meg. A német bizottság a holttes
teket vidékenként gyűjti össze és egy közös 
temetőben helyezi el.

Vasúti szerencsétlenség Békéscsaba 
mellett. Az alföldi gazdasági vasút Békés
csaba és Újkígyós állomás közt levő pá
lyáján vasúti összeütközés történt. Egy 
személyszállító motoros vonat az állomás 
kanyarulatánál összeütközött egy tehervo
natiak A személyvonat mozdonya és vala
mennyi kocsija összetört és az utasok 
közül két asszony meghalt, húsz pedig 
könnyebben és súlyosabban megsérült.

Hírek Vilmos császárról. Nipoent, 
az amerikai segitőbizottság elnöke, aki 
Amsterdamból utazott a német főhadiszál
lásra, Vilmos császár vendége volt udvari 
ebéden. A császár figyelmessége és szere- 
tetreméltósága valósággal elbájolta. Külföldi 
újságok híresztelései után azt hitte, hogy 
a császár egészen megőszült és meggör
nyedt, nagyon meg volt tehát lepődve, 
mikor látta," hogy Vilmos császár pompás
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színben van, arca napbarnított, járása fürge 
s minden mozdulata csupa élet. Bajusza 
őszbevegyült ugyan, de nem nagyon. A 
beszélgetés során így szólt a császár Ni- 
poenthez:

— Egy olyan nép, mint a német, nem 
pusztulhat el Egy ilyen nép csak mint 
győztes kerülhet ki ebből a titáni küzde
lemből.

A termelők háztartási szükségletének 
csökkentése. Hivatalos rendelet jelent meg, 
amellyel a kormány a termelők visszatart
ható háztartási szükségletének mennyiségét 
csökkenti. A rendelet szerint a háztartás
nak 15 évnél fiatalabb tagjai fejenként és 
hónaponként nem 18, hanem csak 14 kiló 
gabonára tarthatnak számot. A rendelet 
erre nézve még a következőképp intézkedik:

A közszükséglet céljára való rekvirálás- 
nál a termelő saját házi szükségletét a 
következőképpen kell majd értelmezni: A 
termelő búzából, rozsból, kétszeresből és 
árpából együttvéve a háztartásában termé
szetesen ellátást élvező személyek közül 
csak azok után számíthat fejenként és hó
naponként 19 kilogramot, akik gazdaságá
ban mezőgazdasági munkát keresetképpen 
végeznek Családtagok közül pedig csak 
azok után, akik tizenöt évnél idősebbek 
és gazdaságában rendszeresen mezőgazda- 
sági munkákkal foglalkoznak. A háztartá
sában természetben ellátást élvező egyéb 
személyek után a termelő fejenként és hó
naponként csak 14 kilogramot számíthat.

Román foglyok között. A délkeleti 
harctérről olvassuk egy napilapban: A 
nélkülözésektől megtépett, olasz nadrágba 
honvéd blúzba, orosz sapkába bujt szerb, 
montenegrói fogolytömegek sohasem ha
tottak rám olyan siralmasan, mint a ra
gyogóan uj uniformisba öltözött román 
foglyok! A szerbekben és montenegróiakban 
a rongyok között is volt valami önérzetet 
jelző árnyalat, mig ezek vadonatúj ruhá
jukban olyan megtörtén, megverten állanak 
előttem, mintha legalább is háborújuk 
harmadik évében tartanának. Beszélgettem 
az egyik tiszttel, Georges Ghineá-nak hív
ják, gyalogos hadnagy.

— Tanár vagyok egy vidéki gimnázium
ban, őszintén és becsületesen kijelentem, 
hogy kis városunkban általános megdöb
benést és felháborodást keltett a hadüzenet. 
Senki sem akarta a háborút Romániában, 
czak az udvari körök. S a királyné. A nép, 
amerre csak mentünk, sírva kért kis gyer
mekeiket felmutatva, hogy ne menjünk a 
háborúba. Testben és lélekben mee va
gyok törve.

Rendkívül érdekes részleteket mondott 
el Racovidz Vaszilie, önkéntes káplár. 
Civilben könyvelő a román nemzeti bank
ban. Felesége magyar leány, Ceglédi Esz
ternek hívják.

— Siralmasabb menetet elképzelni nem 
lehet, mint a mi felvonulásunk volt. Falu- 
ról-falura siró asszonyok, jajgató öregek 
követtek bennünket, könyörögve, hogy ne 
menjünk háborúba. Öt kilométerre lehet
tünk a magyar határtól, amikor egy kis 
faluban egy asszony zászlóaljparancsno
kunk egy kapitány elé dobta kis gyermekét, 
s igy kiáltott:

— Inkább öljétek meg most, de ne 
menjetek háborúba

Berukkolásom előtt való napon behiva
tott igazgatóm, s elbúcsúzott tőlem.

Tegnap voltam Carpnál, mondta szo
morúan. Az öreg ur könyek között mondta: 
„Két fiam van, kötelességszerüen azok is

mennek, de megjósolhatom, hogy Romániá
nak még a helye sem marad meg.“ Au
gusztus 5-én gyűjtöttek össze bennünket a 
Plojesti mellett lévő katonatáborban és 
11-én reggel indították útnak menetszáza
dunkat a zászlóalj keretében a magyar 
határ felé.

A sebesült és beteg katonák meglá
togatása. A kereskedelemügyi miniszter 
rendeletet adott ki, mellyel az államvasu
tak igazgatóságának megengedte, hogy az 
igazgatóság az Osztrák és Magyar monar- 
kiában orvosi kezelés alatt levő osztrák 
és magyar sebesült vagy beteg katonák 
meglátogatása céljából teendő utazásaikhoz 
a hozzátartozóknak 50 százalékos utazási 
jegyet adhasson. Ez a kedvezmény csak 
az 50 kilométernél nagyobb utazások esetén 
vehető igénybe. Hozzátartozóknak tekinten
dők a szülök, gyermekek, testvérek és a 
feleség.

A n a g y v i l á g b ó l .
A császár beszéde Hindenburg szü- 

letésenapján. Hindenburg vezértábornagy 
hatvankilencedik születésenapja alkalmából 
Vilmos császár ebédet adott, amelyen a 
szövetséges államok katonai meghatalma
zottjai, az admiralitás főnöke és a vezérkar 
osztályfőnökei voltak hivatalosak. A csá
szár az ebéden a következő felköszöntőt 
mondta:

— Kedves vezértábornagyom ! Az egész 
hadsereg nevében legbensőségesebb sze- 
rencsekivánatomat fejezem ki a mai napon. 
Legfelsőbb hadurának bizalmából a vezér
kar élére meghivatván, az egész német 
nép bizalma és hozzátehetem, az összes 
szövetséges népek bizalma is magasra 
emelte önt. Engedje meg önnek az Isten, 
hogy ezt a hatalmas világháborút a vég
leges győzelemig vezethesse, amely a 
velünk szövetkezett népeknek meghozza 
azt a szabadságot, amelyért harcolunk. 
Isten legyen önnel minden elhatározásában 
és tartsa meg nekünk az ön egészségét. 
Poharat emelek és ezt mondom: Ő excel- 
lenciája, Hindenburg vezértábornagy ur, 
hurrá!

A vezértábornagy születésnapja alkal
mából a császár a vezérkar tisztjei közül 
sokat kitüntetett.

Kínai fagyasztóit patkányok Orosz
országban. A minszki élelmezési bizottság, 
tekintettel a hushiányra, behozatali enge
délyt kért kínai fagyasztott patkányok 
számára, melyeket élelmiszerül akarnak 
használni.

Szavazás a lövészárokban. Brit-Ko- 
lumbiában a múlt hónap 14-ikén mentek 
végbe az általános választások. Mivel a 
férfinép ezrével küzd a harctéren, a sza
vazatszedő bizottságok állami hivatalnokokat 
küldtek a hadszíntér lövészárkaiba a brit
kolumbiai választóktól szavazataikat be
szedni. Az utasítás az volt, hogy minden 
fegyveres szavazhat rangkülönbség nélkül.

Okleveles kisdedóvónö
helyettes tanítónőnek, vagy jó csa
ládba nevelőnőnek ajánlkozik. Okle
vele általános jeles. Megkeresések 
és ajánlatok a Harangszó szerkesztő
ségéhez küldendők. 5—x

Olvassátok a bibliát
Hol biblia a  házban nincs,
Hiányzik o tt a  legrfőbb kincs 
Tanyát a sá tán  ütött ott,
Do Isten nem lel hajlékot.

Zsolt. 119., 105.:

Október 15. vasárnap, Efez. 3, 13—21.
„ 16. hétfő, Apóst. csel. 20, 17—28.
„ 17. kedd, „ „ 21, 7—14
„ 18. szerda, Jak. 1, 1—12
„ 19. csüt., Zsid. lev. 12, 4—11.
„ 20. péntek, Jelenések 3, 8—13.
„ 21. szombat, „ 3, 15—22.

A H a ra n g szó  p erse ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 502 kor. 86 fill.

Dunántúli egyházker. evangéliumi egye
sület 100 K, Nagy Lajos Cakóháza 10 K, 
Fülei Jánosné Körmend 4 K, Baráth Ferenc 
a harctérről 3 K, Takács Józsefné Gecse 
2 K, Remete Kálmánné Sárvár 2 K.

Összesen: 62386 K.

Vak katonák részére befolyt: Nagy 
Lajos Cakóháza 10 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Takács Józsefné Gecse 1 K, Héricz Ida 
Nemespátró 2 30 K.

Erdélyi menekülteknek: Hideg Istvánná 
Zsédeny 30 K, Bognár Istvánná Zsédeny 20 K, 
Kováts Józsefné Szentivánfa 20 K, ifj. Mol
nár Józsefné Szentivánfa 12 K, Takács Jó
zsefné Gecse 5 K, Krajecz János Ujcsaná- 
los 3 K, Koronczay Eszti Csönge 2 K, B. L. 
Kőszeg 2 K, Duczai Miklósné Ujcsanálos 
2 K, Takács Juliska Czák 1 K.

A jó kedvű adakozót szereti az Isten!

Tanító fiatal özvegye, ki a ház
tartás minden ágában jártas, házve
zetőnőnek, gazdaasszonynak elmenne 
4 éves kis fiával. Szives megkeresé
sek a »Harangszó« kiadóhivatalába 
kéretnek. l—x.

Tanítónőt keresek,
evangélikus vallásut, négy leánykám 
mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p. Kemenes- 
magasi. (Vas m.) 8—x

Egy K Ö N Y V K E R E S K E D Ő  
és egy B E T Ű S Z E D Ő  tanuló 
felvétetik W e l l i s c h  B é l á n á l  
Szentgotthárdon.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Mikor még álltam  az o ltá r előtt *)
Szép volt, édes volt, gyönyörű fölséges, 
Mikor még álltam az oltár előtt,
Közel éreztem magamat az éghez,
5  nyertem csodás ihletet és erőt,
Óh Szeretet, Bölcseség, Hatalmasság, 
Akiben „együtt mélység és magasság": 
Ott, hol megenyhül minden fájdalom, 
Mily boldogság volt Téged áldanom I

Gyermekségemtől fogva réges-régen 
Egy dolgot kértem tőled Istenem,
Hogy életemnek minden idejében 
Lakhassam szent házadban szüntelen,— 
Hogy láthassam, Uram, a te szépséged, 
S Azt, aki az út, igazság és élet, —  
S hol a hit csipkebokra ég, lobog, 
Látogathassam a te templomod,

Megadta Isten, amit Tőle kértem,
Szép gyermekálmom mind valóra vált, 
S kinek nevére meghajolt a térdem,

*) Azon alkalommal, hogy a koszorús költőpap 
a  m últ hetekben ünnepelte lelkészt m unkálkodása 
50 évfordulóját, közöljük ezt a m eghatón szép költe
ményt.

Lelkembe zártam az Egy Ideált.
Őkivüle mást tudni nem kívántam,
S én nem is a Krisztusról prédikáltam, 
Hanem a Krisztust hirdettem magát, 
Az üdvösségnek hajnalcsillagát.

Az Örömhírt öröm volt hírül adnom 
A bánkódóknak annyi éven át, —
És a szomjuhozókkaal kóstoltatnom 
Az Urat és az Élet italát.
Hittem, azért szóltam. Sok küzködésben 
S hű szolgálatban óh hány szívbe véstem 
Az Istennek kimetszett Bélyegét —
Ez lön jutalmam s nekém ez elég.

Most is az alkonyt, melyre eljutottam, 
Munkám emléke aranyozza meg : 
Szivem a múltért hálalángra lobban,
S jövőm biztat: jön éj után a regg. 
lit csak csak homályos tükör által látlak, 
De odafent szinről-szinre imádlak,
Én Istenem s én édes Jézusom,
S szférák dalába olvad himnuszom.

SÁNTHA KÁROLY.

A szenvedés szerepe az életben.
Irta : Krón Ferenc.

I.
Az 'émber természetébe mélyen 

elhelyezőit és kiirthatatlan vággyal 
keresi a boldogságot. Mindenki boldog 
akar lenni. A boldogság vágya űzi, 
hajtja még a legridegebb természetű 
embert is, midőn azt tagadja meg 
magától, amiben mások boldogságu
kat találják.

A nagy társadalmi mozgalmaknak, 
még a mai nagy háborúnak is az az 
alapszinezete, hogy boldogabb jövőt 
teremtsen az egész emberiség szá
mára. De mig boldogságról beszélünk, 
nehéz sóhajok törnek elő lelkűnkből 
s mint afféle melancholikus mellék- 
zöngék vegyülnek szavainkba. Békés 
boldogság után áhítozunk, de érezzük, 
hogy siralomvölgyben élünk s éle
tünkben tulajdonképen csak az elve
szett paradicsomot sírjuk vissza.

Naponta megismétlődik »az ember 
tragédiája» s sok tépelődő lélekben 
felhangzik Lucifer gúnykacaja, mely 
talányszerünek, igazságtalannak tün
teti fel a boldogság utáni vágyat:
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»Ott gyökerezik e vágy lelked mélyén, 
de csak kínod és gyötrelmed az, 
mert kielégíteni sohasem tudod. Tépd 
ki e kinzó vágyat telkedből, keser
nyésen mosolyogj a naiv hitű embe
reken, kik boldogságról álmodozva, 
délibábot kergetnek; nem örömvölgy
ben élsz, utad a »gyötrelmek váro
sán« vezet keresztül. Életutad tövi
sekkel van teleszórva.«

S tényleg igy van. A szenvedés 
közös örökség, melyen szüntelenül 
osztozkodunk, anélkül, hogy csak 
valamivel is kevesebb lenne. Hiába 
itt kultúra, hiába felvilágosodottság, 
a szenvedés alól semmi sem menti 
föl az emberiséget.

A fájdalom napjaiban mint sötét 
felhő nehezedik a tépelődő ember 
lelkére a kétkedés szelleme, s még 
istenhitében is megzavarodik, ilyen
kor a tompa, emésztő kín még gyöt- 
rőbb, elviselhetetlenebb, mint a leg
élénkebb testi vagy lelki fájdalom.

A mostani csaták megrendítő híre
ire a fájdalom érzete közös. Ily óriási 
öldöklés önkénytelenül is az isteni 
Gondviselés felé irányítja gondolata
inkat. Sokan kérdik, hol a gondviselő, 
irgalmas, szerető Isten, ha egy két 
óra alatt annyi ember lesz nyomo- 
rékká-halott vagy földönfutóvá az ő 
engedelmével ? Ha Isten jó, hogy 
engedheti meg ezt a sok szenvedést, 
melyet az emberi ész esztelennek 
tart, mely ellen a s z í v  föllázad, mely 
a kedélyt a levertség és szomorúság 
sötét éjébe borítja ! ?

E kérdések után csakugyan felme
rül a kérdés, hogy remélhető-e össz
hang a boldogság és szenvedés kér
lelhetetlen törvénye között?...

Az életet valóban a szenvedés ke
mény vaspántja fogja át, amelyet 
hasztalan igyekezett széttörni az em
beriség. Véresre sebezte magát, ha
lálra fáradt ebben a nehéz munkában, 
de azt sem szétfesziteni, sem éssze
rűen elviselhetővé tenni nem tudta.

A régi, főleg görög bölcselet bő
ségesen foglalkozott a szenvedés prob
lémájával, de a kérdést megoldani 
nem tudta. A finom érzékű és össz
hangra törekvő görög szellem az 
életet mindenáron derültté, vidámmá 
akarta tenni, de minden igyekezete 
meghiúsult a fájdalomnak az emberi 
életből kimeredő szikláin, melyeket 
sem letörni, sem kikerülni nem tu
dott. A tudomány, a művészet fény
korában hangzik föl a szomorú szó : 
»legjobb sors sohasem születni.« A 
görög bölcselet az ésszel akarta 
megoldani e kérdést. A szenvedések 
ellen csillapító gyógyszerül a mohó

élvezetet ajánlotta, el akarta érni az 
érzéketlenség, vágy és remény nélküli 
állapotot, de csak azért, mert nem 
ismerte a vallás világosságát, az 
életnek magasabb az örökkévalóság
ba nyíló kilátásait.

Csak ezért lehetett az utolsó men- 
hely egy sötét gondolat: »az ön- 
gyilkosság.«

Az ószövetségi kinyilatkoztatásból 
már egy-egy kis fény szűrődik a 
szenvedés problémájának homályába. 
Részben úgy jelentkezik, mint a bűn
nek keserű gyümölcse, mint az isteni 
gondviselésnek nem csupán nevelő, 
hanem büntető és engesztelő eszköze.

A szenvedő emberben is megtalál
juk azt a felemelő érzetet, hogy az 
igazságos Isten a bűnt büntetlenül 
nem hagyhatja és azért mint engesz
telési megérti és elfogadja.

Mindamellett a szenvedés kérdése 
még mindig kiáltó kérdőjel marad, 
mert vannak olyan szenvedések is, 
melyek nem állanak arányban az 
elkövetett bűnnel, sőt meg nem ér
demelteknek látszanak. Azután miért 
szenvednek a jók is? Kétség kívül 
nekik- is vannak szenvedésteljes óráik. 
A szenvedés az ö életükbe is bele 
van szőve, sokszor többet szenved
nek mint a bűnösök.

Jób könyvében gyönyörű feleletet 
találunk e kérdésre. Itt látjuk először, 
hogy a szenvedéssel küzködő ember
ben az isteni felvilágosítás segítsé
gével mint küzdi föl magát fokozato
san azon erős hit, hogy a szenvedés 
nemcsak fényit, tisztit, hanem fölsza
badít, nemcsak büntetés, hanem Isten 
világtervébe felvett és beosztott ne
velő eszköz, az odaadó hűségnek 
próbaköve, a lelki nagyság emeltyűje.

Annak a mindennapi tapasztalat
nak, hogy a szenvedés egyaránt 
sújtja a jókat és gonoszokat, kell 
hogy legyen ésszerű magyarázata.

Vallásos lélek más magyarázatot 
-nem talál, minthogy akik bűnbe es
tek, azokra nézve engesztelés és üdv
eszköz, ha pedig a jókat éri szen
vedés, úgy ez üdvösséges eszköz a 
bűn ellen, melynek ingereit és haj
lamerejét csakis a szenvedés ellensú
lyozhatja.

Csak a könnyelmű ember zugo- 
lódhatik, Isten tudja mi válik az em
ber javára. Isten tekintete messzebb 
ér, mint az emberé s amit most nem 
tud az ember megérteni, idővel min
dent meg fog érteni.

Az ember rendesen csak a csillogó 
tárgy után kapkod s vágyaival körül 
röpdösi azt, mint lepke a lángot, mely 
megperzseli szárnyait s ha Isten hi

ába figyelmezteti az embert az ész 
a lelkiismeret szavával, akkor erős 
kézzel megragadja és egyidőre a 
szenvedés éjébe száműzi, csakhogy 
megmentse a bajtól. Az Isten igy 
juttatja diadalra a jót a világ szel
leme felett.

Az előbb felvetett kérdésünkre 
csakis a szeretetnek valami fajtája 
adja meg egyedül a lehető magya
rázatot, egyedül a szeretetből érthet
jük meg azt a rengeteg szenvedést, 
amely a világra nehezedik. Nézetem 
szerint ha ez a világ csakugyan 
szomorúságból épült, akkor a szeretet 
keze építette. A gyönyör a szép test 
számára való, a szenvedés a szép 
lélek számára került bele a világ
érzései közé. Folytatjuk.

H arangok búcsúja.
Irta: Farkas Mihályné.

Tüzes kohó volt a szülő-anyám; 
nemes érc alkotta testem anyagát. 
Mert ahogy együvé gyűlt, tolongott 
a tömeg, hogy üdvözölje születésem 
ünnepélyes pillanatát, szent lelkesedés 
szállta meg, ragadta magával a szi
veket s kinek mi legdrágább kincse 
volt, menyasszony a jegygyűrűjét, 
gyermek a kis fülbevalóját, aggastyán 
az ereklyekép őrzött régi Libertas-ait 
a nagy szabaditó idejéből, öregasz- 
szony az utolsó ezüst-forintját, mind, 
mind belehajigálták az izzó tömegbe, 
hogy majdan annál messzecsengőbb 
hangon hirdethesse ércnyelvem alá
zatos szivüknek hódolatát és a ma
gasságok Urának dicséretét.

És ahogy széttörték agyag-burkomat 
és kikerültem a napfényre sziklaszi- 
lárdan, ezüst fehéren, hibátlanul, a 
mester méltónak Ítélt a nagy hivatásra, 
mely reám vár, hogy az Isten jósá
gának hirdetője legyek.

És megkoszorúztak, egészen elbo
rítottak temérdek illatos virággal és 
vittek, emeltek, szálltam a magasba 
ezernyi néptömeg zsolozsmája kisérte 
merész lebegésemet, s első kondulá- 
som a lelkes hivők örömujjongásába, 
meghatott sírásába fűlt.

Magas torony-tető lett szellős la
kásom, azóta itt vagyok.

Látom magam fölött felhők vonu
lását, vihar száguldását, látom a 
csillagok miriárdjait szakadatlanul 
keringeni a pályán, mit egy hatalmas 
kéz elébük irt, és az örökkévalóba 
vetett hit tölti el egész valómat és 
alátekintek a földre, az alattam nyüzs
gő, forrongó életre, és mélységes
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szánalom fog el az emberek iránt, 
innen a magasból nézve minden oly 
kicsi!

Trónok dőlnek össze, s helyébe 
másokat emelnek, eszmények diadalát 
ülik és holnap a sárba tiporják, nagy 
célok felé törnek előre, és útjukat 
állja a földi rög, ,a szerencse szi- 
várvány-hidján állva, az egeket ké
szülnek megostromolni vakmerőn és 
hanyatt-homlok buknak alá a sirba.

Mert örökkévaló csak egy van, az 
Ur, a magasságok és mélységek 
Istene!

Óh, csak azt ne feledné el az em
ber soha, hogy élete egy arasznyi 
csupán a bölcsőtől a sírig, de ha 
bölcsen él, e rövidke létben minden 
összpontosulhat, mint a harmatcsepp- 
ben a napfény ragyogása.

Ezt akartam én nekik hirdetni 
későn-korán és nem resteltem már 
hajnalhasadtával aláküldeni hozzájuk 
intő szózatom :

»Ébredjetek! Az élet munka, és a 
munka élet. Kit hová rendelt végzete, 
álljon meg ott emberül, töltse be 
helyét egészen, és meg ne restüljön 
a buzgó igyekezetben. Lesz-e érte 
jutalom vagy elismerés, ne kérdje 
azt, nem a sikerben, küzdésben van 
az élet célja, ingere és jó pihenés 
esik a nyugodt öntudat vánkosán. 
Imádkozzatok 1 Bizony mondom an
nak, aki maga körül fölserkenni látja 
szeretteit, minden oka van a hálára, 
és aki kenyeret adhat gyermeke ke
zébe, ne irigyelje azt, aki talán bő
ségben él, mert csak aki a szivekbe 
lát tudja, kettőjük közül melyik a 
boldogabb. Ne higyjetek azoknak, 
kik a gazdagságot mondják a földi 
élet legfőbb javának, — aki legjobban 
tud szeretni, akit legjobban szeretnek 
minden földi halandó közt, az a 
legboldogabb ! És akinek nincsen akit 
szivére öleljen, ne járja az se a földi 
pályát örömtelenül. Fogadja társul 
az árvát, s szenvedőt, nincs annál 
szebb hivatás, mint letörölni az elha
gyatottak hulló könnyeit!«

És mikor búgó szavam utolsó út
jára kisért egy-egy halandót, kerestem 
az utat akkor is a gyászolók szivé
hez, mert fogékonnyá, tesz a jóra a 
szenvedés.

»Ne sírjatok! Nem az örökkévaló-

ság-e végső célotok és oda belépni 
csak a Halál kapuján lehet? Min
denki oda törekszik, és mindenki oda 
jut, különbség csak az, hogy az egyik 
rövid, virágos pályát fut be, a másik 
hosszú, keserves utakon görnyed, és 
sorsotok hatalmas Intézője tudja csak, 
mint hívta az egyiket csakhamar 
magához és miért érdemesítette a 
másikat a küzdelem megszentelt ve
rejtékére. Ne sírjatok hát, hazamentek 
ők, ti is elmentek hovatovább, s 
akiket igaz szeretet fűzött együvé, az 
Atyának házában majd egymásra 
találnak. Csak az sírjon, de az sírjon 
véres könnyeket, akit szeretetlenség 
bűne vádol azzal szemben, aki elköl
tözött, mert jóvá többé soha nem 
teheti, amit elmulasztott, a nagy so
rompó im lehullt. Ki durva szóval 
könnyet fakasztott, ki felé bocsánat
kérő kéz hiába nyúlt, — aki kész 
volt büntetni a vétket, de sajnálta a 
nyájas elismerést, az sírjon csupán, 
mert nem dobog már többé a s z í v , 

mely az 6 szeretetére úgy szomjazott. 
Aki nem pártolta, védte, óvta azokat, 
kik tőle várták a boldogulást, aki 
nem állt erős karral, meleg szívvel, 
örök türelemmel annak kórágya mellé, 
ki gyermekkorának istápja volt, annak 
van oka sirni, mert az óra lejárt és 
bűnbánó sóhajtása nem éri el a tá
vozót. Szerétéiért szereretettel azért 
fizessetek!«

így serkentettem én az embereket, 
de hajh! Kevesen értették meg intő 
szózatom. Haladt fölöttünk az idő 
lassú szárnycsapással, egyik század 
a másik nyomába lépett, de a világ 
a régi maradt, önző, gonosz és gyű
lölködő. A szeretet Prófétája a földön 
hiába já rt!

Mignem egyszer — óh, mit nem 
kell megérnem ! lángba borult minden 
ott alant, gyilkos fegyverrel törnek 
egymásra mind az emberek és a 
dübörgő föld iszonyodva nyeli önnön 
fiai vérét — ki az, ki leoldá lábaik
ról a harcok vesszett fúriáit, hogy 
szétdulják mindazt, mit évszázadok 
békés munkája teremtett ? Kinek van 
joga elvenni a halandótól legdrágább 
kincsét, az egyedül pótolhatatlant — 
az életet ?!

— Óh, miért, hogy ijedt kongáso- 
mat tulharsogja az ágyuk bömbölése

és nem hat el hozzájuk amit a ma
gasból alákiáltok : megálljatok ! Ádáz 
haraggal miért törtök egymás életére, 
nem vagytok-e testvérek, egy atyának 
gyermekei, mindahány? Miért ölöd 
meg az apának a fiát, az asszonynak 
a férjét, nem látod-e, hogy a te kis 
porontyod is árván marad és siralom 
völgye lett az egész világ ?! A Meg
váltó a keresztfán hiába áldozta drága 
életét, mert lábbal tiporjátok legfőbb 
tanát, hogy egymást szeretnétek!«

Már kirabolták a föld belsejét és 
nincsen több ércük, amiből ágyút 
öntsenek és ime, énreáin vetettek 
szemet, hogy a pusztulás eszköze 
lennék, én, az Ur szolgája, a béke 
hirdetője!

Már jönnek — csikorogva tiltako
zik a tengely, ahogy kikapcsolják 
büszke koronám, hanyatt-homlok bu
kom majd alá tehetetlenül.

De csak az agyag fölött van ha
talmuk, a lelket bennem meg nem 

•ölhetik. Ha majd kitépik ércnyelvemet, 
utolsó kondulásommal is azt sikoltom 
a világba: Ne öljetek! Legyen bé
kesség a földön, és az emberekhez 
jóakarat!

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Akkor éneklék Mózes és az Izráel 

fiai ezt az éneket az Urnák, szólának 
mondván: Éneklek az Urnák mert 
fenséges ö, lovat lovasával tengerbe 
vetett. Erősségem az Úr és énnekem, 
szabaditómmá lön nekem: Istenem ö, 
öt dicsérem, atyám Istene, ötmagasz- 
talom. Erős hadakozó az Úr: az ö 
neve Jehova. Faraónak szekereit és 
seregét tengerbe vetette: s váloga
tott harcosai belefultak a veres ten
gerbe. Elborították őket a hullámok, 
kő módjára merültek a mélységbe. 
Jobbod Uram erő által dicsőül, job
bod Uram, ellenséged összetör. Fen
séged nagyságával zúzod össze táma
dóid, kibocsátód haragod s megemészti 
őket mint tarlót.

2. Mózes, 15, 1—7.

Aki Istentől vagyon, hallgatja az 
Isten beszédet: azért ti nem hallgat
játok, mert Istentől nem vagytok.

Ján. 8, 47.

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.) 100
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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És ismeretes lesz magvok a népek 
között, valakik látják őket, megisme
rik őket, hogy ök az Úrtól megáldott 
magvak.

Ezs. 61, 9.

És monda neki Jézus: Vájjon szo- 
morkodhatik-e a vőlegény násznépe, 
mig velük van a vőlegény, és akkor 
böjtölnek.

Máté 9, 15.

íme, az Úr Isten megsegít engem, 
kicsoda kárhoztatna engem? íme, 
mindnyájan, mint a ruha megavulna, 
moly emészti meg őket! Ki félti kö- 
zületek az Urat? és ki hallgat az ö 
szolgája szavára ? ö, aki sötétben jár 
és nincs fényesség neki, bízzék az 
Úr nevében és támaszkodjék Istenhez, 
íme, ti mind, a kik tüzet gyújtotok, 
felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, 
vettessetek tüzeteknek lángjába és a 
tüzes nyilakba, a melyeket meggyuj- 
tottatok! Kezemből jö ez rátok: fáj
dalomban fogtok feküdni!

Ezs. 50, 9—10—11.

Az én Istenem pedig be fogja töl
teni nektek minden szükségeteket, 
az ö gazdasága szerint, dicsőségesen, 
a Krisztus Jézusban.

Phil. 4, 19.

A háború fegyverei.
Irta: Kapi Béla.

11. (F oly ta tás.)

Mikor Anglia minket és Németor
szágot ki akart éheztetni, akkor is a 
tengeralattjáró hajók tették lehetet
lenné ennek az embertelen, kegyetlen 
tervnek a véghez vitelét.

Ez a néhány példa is bizonyítja, 
hogy a tengeralattjáró hajók rendkí
vül nagy fontossággal bírnak.

A tengeralattjáró hajó rendesen 
hosszúkás alakú, olyan, mint egy 
nagy szivar. Korlátokkal ellátott fe
délzete van, melynek közepéről a 
parancsnoki torony s egy hosszú, 
cső alakú, árbóc-szerü nyúlvány 
emelkedik ki. Mikor elindul, büszkén, 
biztosan siklik a hullámok felett. A 
hajóskapitány vigyázó szemmel figyeli 
távcsövén át a szemhatárt. Egyszerre 
hajó tűnik fel a messze távolságban. 
Rögtön parancs-szó hangzik, a le
génység eltűnik a hajó belsejében, 
elzárják a szelepeket, elkészítenek 
mindent. A kapitány még mindig 
mozdulatlanul áll. Lassanként kibon
takozik a messze párás ködéből a 
hajó, már lobogóját is kiveheti, jól 
sejtette: ellenséges hajó. De azért a

kapitány még most sem hagyja el a 
fedélzetet. Előbb még megfigyeli a 
hajó menet-sebességét, út-irányát, 
gyorsan papirosra veti megfigyeléseit, 
azután ő is eltűnik a parancsnoki 
torony nyílásán át a hajó belsejében. 
Megtörténik az utolsó intézkedés és 
néhány perc múlva a hajó elmerül 
a v í z  alá s ott folytatja útját. De 
ekkor se veszíti el a viz feletti rész
szel a kapcsolatot. Az árboc alakú 
nyúlvány kiemelkedik a vízből s 
valósággal a hajó szemét képezi. Ez 
az u. n. periskop. Ebben az üres 
csőben ugyanis gondosan csiszolt 
üveg hasábok vannak elhelyezve és 
pedig oly módon, hogy a viz mélyé
ben is látni engedik mindazt, ami a 
tenger szemhatárán történik, ügy 
hogy a kapitány látja a hajó köze
ledését, annak esetleges irányválto
zását. Mikor azután olyan nagy a 
közelség, hogy a periskop elárulhatná 
a hajót, akkor a tengeralattjáró egé
szen a vízbe merül s a kapitány 
számítása alapján igyekszik az ellen
séges hajót megközeliteni. Ezalatt a 
legénység sem tétlenkedik. Csöndesen 
dolgoznak a gépek mellett s mindent 
elkészítenek az ütközetre Részen is 
van minden. Mikor azután elérkezik 
a kedvező pillanat, a kapitány meg
nyom egy gombot s a torpedó kirö
pül hüvelyéből. Az ellenséges hajó 
vagy annak kisérő hajói természete
sen azonnal a vizalattjáró megsem
misítésére törnek. De ekkor az már 
mélyebbre szállt s igyekezik teljes 
erővel biztosabb helyre jutni.

Elgondolhatjuk, hogy a tengeralatt
járó hajó milyen nagy tudással és 
művészettel van felszerelve. Gép gép 
mellett helyezkedik el s mindennek 
külön rendeltetése van. Hiszen a 
mozgató erőn kivül gondoskodni kell 
levegőről s a levegő tisztán tartásá
ról. A parancsnoki toronyban szintén 
a legfinomabb műszerek állanak 
egymás mellett: sebesség-mérő, irá
nyitó stb.

Újabban még egy hajónévvel talál
kozunk : a buvárhajó nevével. Mint 
a neve is mutatja, a tengerben való 
elmerülésre és a viz alatt való dol
gozásra éppen úgy képes, mint a 
búvár. Két gépezete van, az egyik a 
tengeren, a másik a tenger alatt való 
mozgásra képesíti. Van a hajón 
úgynevezett búvár-kamara. Ennek 
segélyével a hajó személyzetéből 
valaki ki is léphet a tengerbe. Az 
illetőre búvár öltözéket adnak s be
vezetik az üres búvár-kamrába. Ek
kor lassanként vizet eresztenek a 
kamrába, mígnem annak ajtaja fel

nyílik s a búvár kiléphet a tengerbe. 
Levegőt a hajóról, csövek segítségé
vel kap. A búvár-kamarából azután 
kiszivattyúzzák a vizet, úgyhogy egy
másután többen is elhagyhatják a 
hajót. Elgondolhatjuk, Hogy milyen 
fontosságot nyerhet a háborúban ez 
a körülmény. A buvárhajó 36 óráig 
a viz alatt maradhat anélkül, hogy 
a levegő tartalmát felfrissitenék. 
Körülbelül 30 méter mélyre eresz- 
kedhetik alá. A viz felszínére való 
felemelkedését siettetheti bizonyos 
hajó-teher kivetésével.

A tengeri harcok láthatatlan fegy
verei közé tartoznak a tengeri aknák. 
Ezek a tengeri aknák fémből készült, 
körtealaku alkotmányok, melyek rob- 
banó-anyaggal vannak megtöltve. A 
tengeri aknákat közönséges hajó is 
elhelyezheti a tengerben, de rendesen 
külön akna-rakó hajók végzik az 
elhelyezést. Az aknákat meglehetősen 
sűrűn, oly formán helyezik el, hogy 
azok a különösen veszélyeztetett út
vonalakon, kikötőkelőtt, csatornákban, 
mintegy három méter mélységben 
észrevétlenül meghúzódnak. Midőn 
az arra menő hajó beleütődik az 
aknába, az felrobbanik s a robbanó 
erő megsokszorozva a viz erejével, 
szétveti a hajót. Vannak szabadon 
úszó aknák is, melyek nincsenek 
vasmacskával leerősitve. Ezek termé
szetesen még veszedelmesebbek.

A mostani háború a tengeri ak
nával való védekezésnek egy eredeti 
példáját mutatta. 1914. december 
14-én a németek bombázták az angol 
partokat. Mikor azután az angol 
haderő üldözőbe vette a német cir
kálókat, ezek menekülés közben ak
nákat helyeztek el. Az egyik üldöző 
angol tengeralattjáró fel is robbant 
s megsemmisült. (Term. Tud. Közlöny 
1915. 637-638 füzet 720 1.)

Az elmondottak alapján azt mond
hatjuk, hogy a tengeri háború fegy
verei éppen olyan rettenetesek, mint 
a szárazföldi háború fegyverei. Sőt 
a háború kimenetelét illetőleg, bor
zalmasság tekintetébán alighanem a 
tengeri háború áll első helyen. Szá
razföldi harcoknál több a részleges 
veszteség s nagyobb a megmenekülés 
lehetősége. Tengeri ütközeteknél majd
nem mindig életre-halálra megy a 
harc s a vesztes örökre betemetkezik 
a mély hullám-sirba. (Folytatjuk.)

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HARANGSZÓRA.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.
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T á b o r i p o sta .
Édes fiam,

akárhova megyek, mindenütt szo
morú arcokkal találkozom. Sokak 
arcán ott mosolyog ugyan a boldog
ság, szemükből kisugárzik az elért 
anyagi siker fölött érzett öröm, de ez, 
hála Isten, mégis csak kivételes va
lami. Baj is lenne, ha elszaporodná
nak azok a könnyelműn és önzőn 
gondolkodók, kik ezerek, milliók nyo
morúságát, szenvedését, rettenetes 
áldozatait elfelejtik csak azért, meri 
nekik a háború anyagi jólétet, gaz
dagodást jelent. Mondom, ezek a rut 
önzők aránylag kevesen vannak. A 
legtöbb ember arcáról lesir a bánat, 
homlokán rajt borong az aggodalom. 
Örökös kérdések zaklatják a lelket: 
mi lesz velünk? Hogyan bírjuk ki az 
erőnket meghaladó vérontást? Hogyan 
birjuk ki egy uj téli hadjárat borzal
mait? Látod, fiam, az én lelkemben 
is élnek és égnek ezek a kérdések. 
Nemcsak azok aggódnak, kik beszél
nek róla, hanem talán még inkább 
azok, akik hallgatásba meritik aggo
dalmukat. Nem az aggodalomban, ha
nem annak elhordozásában van kö
zöttünk külömbség. Mig a kétségbe
esők csak az ember erővel elvégez
hető dolgokkal vetnek számot s mind
untalan belebotlanak a »lehetetlen« 
szóba, addig mi, vallásos lelkületű 
emberek Istent is belevonjuk számí
tásunkba. Azt mondjuk, hogy ő előtte 
nincsen lehetetlen dolog. És azt is 
mondjuk, de nemcsak mondjuk, ha
nem érezzük és hisszük is, hogy az 
Isten örökkévaló terveiben helyet ta
lál a szenvedés, a megpróbáltatás is. 
Ha még nehezebb szenvedéseket hozna 
s még súlyosabb kötelességek elé 
állítana a jövendő, akkor sem félünk. 
Világnézetünk megingathatlan alap
tétele, hogy a gonoszok minden tü
lekedése hiábavaló. A végső áldást, 
a lelki gazdagodást, az örökkévaló
ság utján való előmenetelt azok ta
lálják meg, kik Istennel éltek. A zsol
tárköltő napsugaras nyugalommal 
énekli: »fondorkodik a gonosz az
igaz elten és fogait csikorgatja rá, 
de az Úr neveti, mert látja, hogy el
jön az ő napja < (37. zsoltár 12— 13.) 
Nehéz aggodalmaitok közt gondolja
tok erre, édes fiam, s bízzatok abban 
a jóságos Istenben, kinek napja eljön 
bizonyosan.

Az Ur kegyelmébe ajánl
szerető édesapád.

HARANOSZÓ.

Tanítók árváiért!
Mikor szeptemberben széles e ha

zában elkezdődött az iskolai oktatás : 
de sok édesanya szorongó érzéssel 
küldte iskolába gyermekét: — Menj 
édes gyermekem, tanulj szorgalmasan, 
hadd legyen öröme hazatérő atyád
nak !. . . Könny fátyolozta be a tiszta 
tekintetet s nem egy s z í v  gondolta 
remegve: — De vájjon hazajön-e?

Mikor elküldtétek iskolába gyer
mekeiteket : gondoltatok-e' azokra a 
derék, jó tanítókra, kik kinn a harc
téren küzdenek és azokra, kiknek 
sirja fölött virágot nyit a szétomló 
földgöröngy? Akiket visszavárnak s 
talán hasztalan várnak ? . . Özve
gyek, árvák.

Ha eddig nem gondoltatok rájuk, 
pótoljátok, a mit elmulasztottatok. 
Hozzátok el filléreiteket gyermekek 
és felnőttek, sírok és boldogok. Jöj
jetek, segítsetek az özvegyek, árvák 
könnyét törölni.

Múlt héten következő adományok 
érkeztek, melyeket hálás köszönettel 
nyugtázunk :
A dunántúli evang. egyházkerü

leti gyűlésre utazók részére 
szétküldött kedvezményes va
súti jegy igazolványokért be
szedett 1 — 1 K-ból . . . 35'28 K

Schrikker László Győr , . 20-— „
Takács Józsefné Gecse . . 2.— „
Remete Kálmánná Sárvár . . 2-— „
Lázár Jánosné Székesfehérvár . L— „
ifj. Csapó István Nádasd . . — -60 „
Múltkori számban kimutatott gyűjté

sünk v o l t 8430 68 K
Mostani gyűjtésünk 60-88 K
Eddig befolyt: . . . 8491-56 K

A kötelesség 1 útja.
E l b e s z é l é s .  I r t a  : Kapi Béla.

Tizenegyedik fejezet.
A M agyar G azdakör.

Folyt. 29

A Gazdakör alakulása szép csön
desen megtörtént. Tizen jöttek össze, 
hét magyar, három oláh. A hátsó- 
padban húzódtak meg a kifosztottak, 
Balogzsánnal az élükön. A tanító 
fél óra hosszat várakozott, talán még 
jönnek. Egyszerre sietve fut egy kis 
leány s cédulát hoz a jegyzőtől: — 
Közbejött valami sürgős hivatalos 
dolga, ne várják, nem jöhet. A ta
nító bólint fejével.

— Van valaki a jegyző urnái?. . . 
kérdezi, csakhogy mondjon valamit.

— A Grünhut uraság volt nála, 
■ de már elment.
I ü gy! Hát megint a Grünhut ura
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ság ! Hát mit akar tulajdonképpen
ez az ember?

A jegyzőt megválasztották elnök
nek, a tanítót titkárnak s a többieket 
beválasztották a választmányba. Má
sik héten megkezdte a Gazdakör 
munkálkodását. Szombat este s va
sárnap délután összejöttek az iskola
teremben s újságot olvastak. A tanító 
is köztük volt s egyik-másik kérdés
ről elmagyarázgatott nekik. Estefelé 
valami munkát olvasott fel nekik s 
arról beszélgettek Néha az iskolás
gyermekek énekeltek s egyik-másik 
nagyobb gyerek egy-egy szép költe
ményt szavalt. Eleinte alig néhányan 
jöttek, de később megtelt az iskola
terem s szoroskodva ültek, álltak a 
hallgatók. Sárosy László is mind 
jobban nekilendült. Esténként a va
sárnapi előadásra készült, könyveket 
olvasott, jegyzeteket készített. Azon
felül pedig komolyan tanulmányozta 
a népet, hogy a szerint állapítsa meg 
mire van annak tulajdonképpen szük
sége.

Egyszer csak eszébe jut a jegyző 
bácsi cédulája. Ejnye, hogy is felejt
kezhetett meg róla. Hónapokkal aze
lőtt összeállította az igazi Nyirkutas 
fotográfiáját. Na hát, itt van.

Ostoba gazdálkodás.
Eladósodás (oláh bankok).
Pálinka.
Babonaság.
Helytelen gyermeknevelés.
Oktalan életmód.
Rossz táplálkozás, rossz lakás.
Milyen jó, hogy megtalálta. Egy 

esztendei programm megvan! Át is 
futott egyszerre a jegyzőékhez. Igen 
ám, de az iroda tele van emberekkel, 
valami adóügyben jöhettek be az 
érdemes falusi biró uramék, mert 
ugyancsak hosszúra nyúlik az ábrá- 
zatjuk.

— Talán majd máskor jövök!... 
mentegetődzik.

— Dehogy is, egyszerre végzek, 
kiált az Íróasztal mellől a jegyző, — 
tessék a másik szobában leülni.

Az ablakon besüt a délutáni nap 
s aranyos fénykévét hullat Annuska 
törékeny alakjára. Hetek óta nem is 
látta. De ha néha összetalálkoztak, 
mindig ügy érezte, mintha a kis hú
gával találkoznék. Kedves, jó lány, 
mondogatta magában. Sőt ha lopva 
összehasonlította Loncival, be kellett 
vallania, hogy Annusban sokkal több 
szép lelkivonást talál. De hát ő a 
gazdag leánynak nem is a lelkét 
szerette meg, hanem a szépségét. 
Például nagyon kellemes volt az, 
hogy jegyzőék sohasem tettek szem-
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rehányást. Sokszor hetekig feléjük 
se ment, mégis szívesen fogadták. 
Nem gúnyolódtak, hanem örültek, 
hogy eljött. Azelőtt néha csipkelődött 
egy kissé Annuska s példálózgatott 
a szép, gazdag leányról, de azután ez 
is elmúlt. Jó barátok voltak. Ez pedig 
sokszor nehezebb minden másnál.

Annuska mosolyogva ugrik fel 
székéről. Kezét mellére szorítja, az
után mély meghajlással nagyot bókol 
a tanító előtt.

— Pestalozzi ur, óh minő nagy 
kitüntetés.

De már a következő pillanatban 
eltűnik fiatal lányos huncutsága s 
komolyan kérdezősködik a jó néniről, 
annak egészségéről, azután meg, 
hogy mit csinálnak mindig, mivel 
foglalkoznak.

— Hanem, tudja, már mindig sze
rettem volna magával találkozni. 
Gratulálni szerettem volna

— Gratulálni?... Ugyan mihez?...
— Hát a Gazdakörhöz. Igazán 

olyan áldásos, nem is képzeli, mit 
tett ezzel a szegény néppel. És a 
felolvasások is olyan szépek ..

— Tetszenek?. . .
— Persze, hogy tetszenek. Hanem 

tudja-e, hogy nemcsak a községnek, 
hanem magának is nagyon jót tesz 
ez a munka. Egészen megváltozott. 
Nem szokott tükörbe nézni?... Higyje 
el, egészen más az arca, meg a te
kintete. Azután nagyon megnőtt, 
borzasztóan megnőtt. Jó lesz, ha 
vigyáz, mert legközelebb bizony be
leüti fejét az ajtófába.

Kézimunkáját az ölébe ejti, azután 
elörehajol, úgy beszél mosolygós, 
jókedvű arccal. Sárosy László mo
solyogva nézi.

— Jó kedve van, Annuska kis
asszony.

— Igen, — feleli egyszerűen, — 
nálunk a jókedv kötelesség.

— T essék?... kérdezi a tanító s 
csodálkozva néz a hirtelen elkomo
lyodó kis leányra.

Az néhány pillanatig hallgat, azu
tán csöndesen folytatja gondolatát:

— Apának annyi baja, gondja 
van, mi lenne belőle, ha itt benn is 
szomorúságot látna . .

Sárosy László csodálkozva nyug
tatja rajt tekintetét. Még sohase látta 
Annuskát ilyen csinosnak. Keskeny 
metszésű arcán különös bájosság 
ömlik el s okos szemei, szép ivelésü 
homloka mögött lélek, gondolat lakik. 
Nem. egy egyszerű falusi kis leány 
ül előtte, hanem egy tiszta érzésű, 
okosan gondolkodó teremtés, aki tudja, 
miért él s tud magán uralkodni.

— Jó leány maga, Annuska (Va
lahogy lenyelte a kisasszony szót.) 
Milyen jó lenne, ha ilyen jószivü 
húgom lenne.

Nem felel. Tovább öltögeti a him- 
zőtüt s számitgatja a mintalap lyu- 
kacsait. De mikor feltekint, fényesebb 
a szeme, talán megerőltette a nézés
sel, vagy talán jobban belevetődik a 
délutáni napsugár?

Az irodában elcsöndesedik a han
gos beszélgetés, még néhány csosz- 
szanás, egy ajtózáródás, azután ki- 
hallatszik a jegyző kiáltása:

— Egyedül vagyok! . . Tessék 
bejönni! . .

Beszélgetés közben, egyszerre csak 
elkomolyodik a jegyző s zavartan 
teszi kezét a fiatal tanitó vállára

— Már régen akartam kérdezni: 
nem haragszik rá m ? ...  Tudja a 
Gazdakör miatt, hogy nem mentem 
el az alakulásra?. . . De látja, éppen 
akkor olyan sokan voltak az irodában, 
meg fontos levelek érkeztek, igen, 
igen, nagyon fontos akták . .

Tekintete zavart, arca kivörösödik, 
homlokát kiveri a verejték. A követ
kező pillanatban haloványra válik 
arc-szine s olyanná lesz, mint a 
fehérre meszelt fal. Egyszerre toppant 
egyet.

—  Eh, nem hazudom !. . . Nem 
veszi be őszinte természetem a ker
telést. Megmondom, ahogy van, nem 
vehetek részt ezekben a mozgalmak
ban. Valamikor ennek a hitvány gaz
embernek a kezébe kerültem s most 
is a kezébe tart. Mihelyt olyasmit 
akarok tenni, ami távolról is érintheti 
az ő hatalmát, vagy sértheti anyagi 
érdekeit, azonnal torkomra teszi 
kezét. ..

Szinte hadarva mondja egymás 
után a szavakat Tekintetén meglát
szik : mennyire örül, hogy elmondta. 
Sárosy néhányszor közbe akar szólni, 
de ő tiltakozólag emeli fel kezét. 
Nem, csak hagyja őt beszélni 1 Hadd 
végezzen ezzel a dologgal!

— Ne kérdezzen kérem semmit! 
Ne kivánja tőlem, hogy egészen meg
alázzam magamat és mindent el
mondjak. Elégedjék meg ezzel! Csak 
még annyit mondok, de ezt hangsú
lyozottan mondom : nyugodtan elfo
gadhatja kezemet. Becsületes ember 
vagyok, de szerencsétlen.

A végén már remegett a hangja. 
Egyszerre könny futotta el szemét, a 
szava elcsuklott. Sárosy zavartan 
nézett maga elé, belekapott egy-egy 
mondatba, jóformán maga sem tudta, 
hogy mit mond. Kis idő múlva újra 
megszólal a jegyző.

— Ezután is csak beszéljünk ezek
ről a kérdésekről. Örülök, ha vala
miben is segíthetek, de az én sze
replésem csak a négy fal közé van 
szorítva

Sárosy László már három nap 
óta nem volt Grünhutéknál. Ma 
mindenképpen el akart menni. De a 
végén mégis csak maradt.

Késő este indult hazafelé. A hold 
még nem jött fel, a csillagok szelíd 
fénye meg nem tudta eloszlatni a 
vak sötétséget. A házak mellől kimegy 
a széles kocsiutra. Már ismeri a nép t 
természetét, különösen mióta a Gaz
dakör fennáll és dolgozik, sok minden 
támadásnak ki van téve. Az a leg
kevesebb, hogy éjjelente megzörgetik 
ablakait, de meg is dobálják, gúny
neveket kiabálnak utána, fenyegetik. 
Eleinte bántotta, most már nem tö
rődik vele. Minél nagyobb lesz a 
pártom, — mondogatta anyjának, — 
annál kisebb lesz az ő pártjuk.

Amint a keresztutnál lakásuk felé 
lefordul, egyszerre valami kemény 
tárgyba ütődik lába. Visszahőköl, 
azután óvatosan kitapogatja, hát egy 
nagy fazék. Gyufát gyújt s vigyázva 
megnézi mi van benn. Őt tiszta ken
dőt húz belőle elő. Hát ez mi lehet? 
Mellette siránkozva mondja egy asz- 
szonyi hang:

— Domnu sorúié, ne bántsd, dobd 
el magadtól!. . .

— Tied ez a fazék ?
— Az enyém.
— Mit akarsz vele 1
— Dobd el, dobd e l!. . .
A gyufa elalszik, megint belevész 

az asszony alakja a sötétségbe.
— Ne vidd házadba! Betegséget 

viszel vele a szobádba!. . .
Sárosy mérgesen földhöz vágja a 

fazekat, úgyhogy az nagy durranással 
száz darabra törik.

— Az ördög vigye el az ostoba 
babonátokat! . . .

A lábával is utána rúg az edény
nek, de az asszony sopánkodva mon- , 
dogatja:

— Domnule, domnule!. .. Szeren
csétlenséget hoz!. . .

Mikor betette szobája ajtaját s 
szemben leült az édesanyjával, még 
akkor is rázta a belső felindulás. 
Elmondta az esetet.

— Százat is mondhatsz egy vég
iében s még feléig se érkeztél. Reg
gelig se sorolnád elő azt a tenger 
sok babonaságot, amivel keresztül- 
kasul járatják életüket. Ezt is isme
rem. Nagy beteg van valamelyik 
házban, hát öt kendőt gyömöszölnek 
fazékba s kiteszik a keresztutra. Aki
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felveszi, vagy haza viszi, a betegsé
get viszi haza magával. Hát a szo
bában szétszórt babszemek, melyeken 
megcsúszik a boszorkány ? Hát az 
ablakba tett csallán, mely az ördögöt 
távol űzi ? Hát a tehénre imádkozta- 
tás ?. . . Meg a Draku elűzése ?. . . 
Eh, tele van ez a nép a legsötétebb 
babonával. Hidd el, az oláh pópa 
ebből él, mert van ám olyan ember 
is, aki nem a maga eszéből, hanem 
a mások butaságából él.

— Talán a . .
— Mit mondasz ?. . .
— Semmit, anyám. Lényegtelen. 

Csak azt akartam mondani, hogy 
mindez nagyszerű anyag egy követ
kező felolvasáshoz. Meg is csinálom.

Az egyik ablaküveg csörömpölve 
zúzódik be. Néhány kődobás koppa- 
nik a házfalon. Összenéznek s szo
morúan összebólint a fejük. Mikor 
a másik ablaküveg is száz darabra 
hull, Sárosy László mérgesen felug
rik, kezébe kapja a botját s kirohan. 
Az anyja sikoltva ugrik fel, de már 
kinn van. A kapu nyitáskor arcába 
csapódik valami. Megfogja. Az öt 
kendő. Leszakítja s mérgesen bele
dobja a porba. Még meg is toppogatja. 
A fal mellett elsurran a szél, mintha 
az asszony szavát ismételné: — 
Domnule, domnule! Szerencsétlen
séget hoz ! . . . (Folytatjuk.)

A világháború eseményei.

tott román közigazgatás emberei esze- ■ 
veszetten menekültek Brassóból. A í 
megvert oláh hadsereg bomlott so
rokban Törcsvár felé rohant, hogy 
segítséget nyerjen a második román 
seregtől. Azonban megbomlott rendjét 
s ellensúlyát az sem állíthatta vissza. 
Válságossá lett a Székelyföldön el
helyezett oláh sereg állapota is. 
Székelyudvarhelyt vitéz csapataink 
csakhamar visszafoglalták. Ugyanak
kor a Dobruzsában a németek és 
bolgárok a Duna felé szorították az 
ellenséget, ahol monitorjaink kitűnő 

I tüzérsége fogadta őket pusztító tüze
léssel. Csikban a gyergyói medencé
nél Arz generális útját állotta az 
oláhok harmadik hadtestének s ennek 
ereje is csakhamar megrendült. A 
felső Olt és a felső Maros völgyéből 
a határra szorult. Qyergyó, Három
szék, Csik az ellenségtől megtisztult.
A románok futva hagyták el ezeket 
a területeket Amint e vereségek hire 
Bukarestbe eljutott feljajdult a román 
főváros lakossága s a hitszegő király 
jajveszékelve kért sürgős segítséget 
Rómában, Londonban és Pétervárott. 
Jóformán elutasítják, mert nem azt 
várták tőle, hogy lelketlen önzéssel 
Erdély ellen dirigálja hadait, hanem 
hogy az antant céljait szolgálja.

A román háború első szakasza 
befejezést nyert. Az ellenség futva 
menekül vissza hazájába. Következik 
a második szakasz : a méltó büntetés 
otthon saját hazájában.

Küzdelem az oroszok ellen.
Románia csúfos szereplése a világ

háborúban lelohasztotta az antant
belieknek e szerepléshez kötött re
ménykedését és várakozását. Most, 
amidőn az uj bajtársnak már két 
hadserege elpusztult s a harmadikat 
is végső veszedelem fenyegeti, talán 
majd eszmélni kezdenek ellenfeleink 
s belátják, hogy hiába vagdalják a 
levegőeget, minden nap újabb púsz- 
tulást hozhat számukra. Seregeink uj 
erővel, uj lelkesedéssel küzdenek a 
világháború minden terén. Áthatja 
őket a lángoló hazaszeretet és Hin- 
denburg nagyságának varázsa. Érzik 
és tudják, hogy mi addig a fegyvert 
le nem tehetjük, mig az ellenség ma
gát meg nem adja s hazánk jövőjét, 
boldogságát és nagyságát biztosított
nak látjuk

Harc az oláhok ellen.
Múlt heti közleményünket Brassó 

visszafoglalásának örömhírével fejez
tük be. A hathetes oláh gazdálkodás 
csúfos véget ért. A sietve megalko-

Az oroszok egész héten át csak 
immel-ámmal harcoltak. Ötletszerű 
volt minden lépésük Úgy látszik, 
egész sztratégiájukat megzavarta a 
románok esetlen fellépte. Nagyobb 
harc volt október 8-án Lucktól nyu
gatra, ott is vereséget szenvedtek, 
mig a mi magyar katonáink ismét 
kitüntették magukat páratlan vitéz
ségükkel. Az oroszok a Kárpátokban, 
Baba-Ludovánál is megmozdultak, 
de vesztükre.

A németek harca nyugaton.
Combles visszafoglalása óta a fran

ciák és angolok, noha minden erejü
ket harcba viszik, nem boldogulnak. 
A német vitézség, óvatosság s kitar
tás megtör minden támadást Október 
9-én különösen erős volt a francia 
és angol támadás az Ancre és a 
Somme között, azonban az is kudarc
cal végződött. Két nappal később az 
angol gyalogság Tiepval tájékán pró
bált szerencsét, de rosszul járt, a 
német tüzérség még az árkokig sem

eresztette. Némely helyen hatszor is 
megindult az ellenség a német állá
sok ellen — minden eredmény nélkül.

Harc az olaszok ellen.
Az olasz harctéren nem sok tör

tént a lefolyt héten. Október 9-én 
a fasani Alpesekben, mint a jelentés 
mondja, órákig tartó elkeseredett kö
zelharcra került a sor. De az ola
szokat, bár több zászlóaljjal támad
tak, teljesen visszavertük. Csapataink 
megtartották összes állásaikat a ma
gaslatokon. Másnap a tengermelléki 
frontrészünkön is megújult a harc. 
Az olaszok nagy erővel indultak meg 
ellenünk a Vallone-völgy keleti olda
lán. Több nap óta folyik az elkese
redett véres küzdelem. Egy egész 
hadosztály bersaglierekkel megerősí
tett sereg rohanta meg Lokvicától 
északra állásainkat. Azonban az olasz 
gyalogságot a mi gyalogságunk vére
sen visszaverte. E küzdelemben kü
lönösen kitüntették magukat a szegedi 
bakák, a 46. gyalogezred és laibachi 
gyalogosok.

Görögország válsága
forduló ponthoz ért. Flottáját, erős
ségeit kiszolgáltatta az antanthatal
maknak, hadseregét leszerelte vagy 
átadta. »Jó barátai« a legcinikusabb 
módon élnek vissza gyengeségével.

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán  ütö tt ott,
De Isten  nem le l hajlékot.

Zsolt. 119., 105.:

Október 22. vasárnap, 133. Zsoltár.
„ 23. hétfő, I. Mózes 4, 3—9.
„ 24. kedd, „ 13, 1—9.
„ 25. szerda, Apóst. csel. 4, 32—37.
„ 26. csüt., „ „ 6, 1—7.
„ 27. péntek, I. Kor. 6, 1—8.
„ 28. szombat, I. Péter 3, 8—17.

Tanító fiatal özvegye, ki a ház
tartás minden ágában jártas, házve
zetőnőnek, gazdaasszonynak elmenne 
4 éves kis fiával Szives megkeresé
sek a »Harangszó« kiadóhivatalába 
kéretnek. 2—x.

Tanítónőt keresek,
evangélikus vallásut, négy leánykám 
mellé, egyik polgári és három elemi 
tanításához. Zongora tudással, német 
nyelvet tudók előnyben. — Erdélyszky 
Emil Pta Kemenes, u. p. Kemenes- 
magasi. (Vas m.) 9—x



256. HARANOS^Ó. 1616. október 22.

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Gyászrovat. Dr. Démy Lajos, Sopron 

sz. kir. város volt főorvosa, azelőtt a sop
roni gyülekezet, majd utóbb haláláig a 
soproni felső egyházmegye felügyelője éle
tének 67- ik évében hosszas betegeskedés 
után ez évi október 7-én Sopronban meg
halt. Az elhunyt az egyházi élet ügyei iránt 
meleg érdeklődést tanúsított és abban buzgó 
részt vett. Az egyházmegyei közgyűlések 
alkalmával tartott épületes megnyitó be
szédei meleg vallásos érzületről tanúskod
tak. Az elhunyt végrendeletében a soproni 
gyülekezet árvaházáról 22.000 kor. és 3 
darab szántóföld, a diakonissza-intézetről, 
a testvér- (betegsegélyző és temetkezési) 
és ifjúsági egyesületről egyenként 10C0— 
1000 kor. hagyománnyal emlékezett meg. 
Temetése október 9-én volt a gyülekezet és 
az egyházmegye nagyszámú képviselőinek 
részvéte mellett, Ziermann Lajos helyi lel
kész és Scholiz Ödön esperes egyházi 
közreműködésével. Áldás és béke az el
hunyt emlékén!

Egyházmegyei gyámintézeti elnök- 
választás. A kemenesaljai egyházm. gyám
intézet vil. elnökévé Dukai Takách Ferenc, 
cs. és kir. kamarás, dukai földbirtokost 
választották meg. Isten áldása kisérje mű
ködését.

I t thonró l .
Az ötödik magyar hadikölcsön. Az

ötödik magyar hadikölcsön kibocsátására 
vonatkozó munkálatok már folyamatban 
vannak. Az aláírások megkezdése valószí
nűen november első felében lesz. Minthogy 
jelenleg ismét igen nagy tőkék vannak fel
halmozva egyeseknél és a pénzintézeteknél 
és a hadi helyzet is kedvező, kétségtelen
nek tartják, hogy az ötödik kibocsátás is 
nagy sikerrel fog járni és az eredmény nem 
fog az eddigiek mögött maradni.

Oláh rémtettek Erdélyben. Hogy a 
románok Erdélyben mennyire megsértették 
viselkedésükkel a nemzetközi jogot, sőt, 
hogy mily embertelen módon garázdálkod
tak, arról a kormánybiztosok hivatalos 
megállapításai beszédesen tanúskodnak. 
Fogarasban a német és magyar lakosság 
egy részét a románok összeterelték, az 
Olt folyó partjához cipelték és korbácsokkal 
a folyóba kergették. A folyó mindkét partján 
álló román katonák azután a part felé 
törekvő embereket ütlegelésekkel folytono
san visszaüzték a folyóba, a mely e helyen 
mintegy 20 méter széles és 1.60 méter 
mély. Áz a román legénység, a mely részt- 
vett az embertelenségben, egészen az ön
tudatlanságig ittas volt. Ez a föltevés azért 
látszik nagyon valószínűnek, mert a román 
katonaság Fogarasban összehordfa hordók
ban a városban lévő pálinka- és szesz
készleteket. Siminioneszku tábornok, a IV. 
román hadosztály parancsnoka a főispán 
fogarasi magánlakásából az egész igen 
értékes berendezést kocsin a vonathoz

vitette, ott fölrakatta és haza küldte. Fo
garasban az összes német és magyar üz
leteket feltörték és az árukat elszállították. 
A lovak, marhák és árukészletek rekvirá- 
sáná! a román katonai hatóságok a tulaj
donosoknak sem pénzzel, sem utalvánnyal 
nem fizettek.

A kinek nyolc katonafia harcol. A ki
rály Bolemann József nagykárolyi iparosnak, 
a kinek 8 fia van a harctéren, monogramm
jával ellátott ezüstórát és 500 koronát 
adományozott. Csaba Adorján főispán el
rendelte, hogy a király ajándékát ünnepies 
formában adják át.

Az asszony és a hadifogoly. A buda
pesti rendőrség M. 1. munkásasszonyt nyolc 
napi elzárásra és száz korona pénzbünte
tésre ítélte. Az asszonynak az volt a bűne, 
hogy lakásán orosz hadifogolyt fogadott 
és megvendégelte. A büntetést a belügy
miniszter 3500. számú szigorú rendelete 
értelmében lehetett kiróni, a mely megtiltja 
a hadifoglyok megvendégelését.

A n a g y v i l á g b ó l .
Mandzsuország és Korea egyesítése.

Japánország már évek óta fáradozik azon, 
hogy Mandzsuországot elvegye s a japán 
kormány most ezzel igyekszik tervének 
megvalósításához közelebb jutni, hogy a 
kóreai kormányzó cimét Kórea és Mand
zsuország kormányzója cimre változtatta 
át. Ez is azt mutatja, hogy Japánország 
Manzsuországot már a magáénak tekinti. 
A mandzsu-kérdés már régóta Japánor
szágnak életkérdése s a japán-orosz hábo
rút is Japánországnak mandzsu polickája 
eredményezte. A legújabb szerződése sze
rint Japánország érdekköre Mandzsúriában 
annyira megtágult, hogy a japán kormány 
most már nyílt kártyákkal játszhatik.

Az ötödik német hadikölcsön. A : ötö
dik német hadikölcsön eredménye 10.559 
millió márka. A táborból és a külföldről 
történt jegyzéseket nem foglalták ebbe az 
összegbe. Az öt kölcsön jegyzésének ösz- 
szege valószínűen meghaladja a 46 és fél 
milliárd márkát.

Éhínség; Turkesztánban. A Novoje 
Vremja beismeri, hogy egész Turkesztánt 
éhínség fenyegeti. Ezelőtt a Kaukázusból, 
Szamara és Orenburg tartományból vittek 
oda gabonát,' de Nikolajevics nagyherceg 
most kiviteli tilalmat rendelt eí, mert a 
Kaukázusban, Szamarában és Orenburgban 
az idén nem termett elég gabona.

Huszonöt millió gránát három hónap 
alatt. A Times tengerészeti szakértője Írja, 
hogy megbízható számítások alapján az 
angol fronton julius elseje óta október 
kezdetéig angol és ellenséges részről ösz- 
szesen huszonöt millió gránátot lőttek el.

Vilmos császár találkozása magyar 
honvédekkél. Az aradi Függetlenség cimü 
lap érdekes levelet kapott Lublinból. Írója 
többek között leírja Vilmos császár talál
kozását egy magyar honvédzászlóaljjal. A 
levélnek ez a része igy szól:

. . . Lembergben jártam minap, ami
kor az élénk, színes, szép galíciai városnak 
Vilmos császár volt a vendége. A város 
zászlódiszben fürdött s megdobogott a 
szivem, mikor az idegen város minden 
palotáján ott láttam a mi drága nemzeti 
lobogónkat. A császár személyes kíséreté
vel autón indult el. A gépkocsik egész 
sora repült ki a városból. Vilmos császár 
Károly István kir. herceg és Böhm-Ermolli 
társaságában volt.

Lemberg hat írán, amerre annyi magyar 
vér öntözte a lengyel mezőt, egy nótás 
csapat közeledett. Honvéd menetzászlóalj, 
mely két napja tartózkodott Lembergben, 
az indulás óráját várva és a reggeli gya
korlatról tért vissza. A bokrétás sipkáju 
fiuk daloltak s nem is sejtették, ki vágtat 
az országúton. Mikor a zászlóalj egészen 
közel ért, a császár autója megállt. Ő 
felsége szürke pikkelhaubet viselt s szürke 
köpenyének prémes gallérja fel yolt gyűrve. 
A zászlóaljparancsnok őrnagy, aki a menet 
élén lovagolt, felismerte a császárt. A 
kardjával intett, a csapat arccal fordulva 
megállott, s a tiszt előírásosan tisztelegve 
jelentést tett. A honvédek egyszerre elfe
ledkeztek a szolgálati szabályzatról s lelkes 
éljenriadalban törtek ki :

— Éljen Vilmos császár! Éljen Ferenc 
József!

A császár mosolyogva fordult a katonák 
felé és szalutált Az őrnagyhoz pár kérdést 
intézett, aztán végignézett a legénységen:

— Prachtvoll. Danke . . . danke . . .
Kezet nyújtott a zászlóalj parancsnoká

nak, aztán az autó lépésben haladt el a 
front előtt A császár a gépkocsiban tisz
telgett. És magyar nyelven, hangosan 
kiáltotta :

— Köszönöm, honvédek!
A fiuk lelkesedése leírhatatlan volt. Az 

autókat rég elnyelte a porfelhő, amikor 
még zúgva éljenezték a császárt.

Pályázat
A somogydöröcskei evang. gyüle

kezet II. rendes tanítói állásra tanítót 
keres. Fizetés: 540 korona készpénz, 
államsegély, szép lakás, gyümölcsfás 
kerttel. Kötelessége I—III. osztályok 
tanítása. Németül tudók előnyben. 
Pályázatok november 11-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. i_ 3

Okleveles kisdedóvónö
helyettes tanítónőnek, vagy jó csa
ládba nevelönőnek ajánlkozik. Okle
vele általános jeles. Megkeresések 
és ajánlatok a Harangszó szerkesztő
ségéhez küldendők. 6—x

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Ének október 31-ikén .*)
Öröm kél most a borúra,
Hogy egünkön feltűnt újra 
Októbernek nagy napja; 

j Minden szájon zengjen ének, 
Üdv, hozsánna legyen néked, 
Hitszabadság hajnala!

Áldva legyen a nagy Isten, 
Hogy megőrzött drága hitben 
Századokon keresztül.
Szivünk minden dobbanása, 
Igaz hála vallomása 
Övé legyen egyedül!

Kicsiny sereg ne félj immár, 
Tereád még szebb jövő vár,
— Csak előre, akarva!
Föl, föl bátran Krisztus népe! 
Tied lesz az örök béke!
Föl a zászlót magasra!

*) Dallam: Ne csüggedj el, kicsiny se
reg . . . (Az utolsó sorok ismétlésével 
Mozart: „Szövetségdal“ mintájára férfi
karra is alkalmazható.)

Hadd lobogjon a világon 
Szerteszéjjel minden tájon, 
Amerre csal% ember é l;
Hogy mindenki szivvel-szájjal, 
Vallja igaz háladással:
Nincs erősb vár Istennél!

IMRÉK SÁMUEL.

Nagy nap szám adásán.
Zúgva recseg az államok épülete, 

sorsdöntő harcokban kialakul orszá
gok jövendője. Vértenger hömpölygi 
be az emberi szellem nagy alkotá
sait, örömöt, családi békességet, tiszta 
eszményeket maga alá temet. Az 
emberek milliói sírva jajgatnak, vagy 
a sok fájdalomtól megmerevedett 
arccal temetnek. Talán nincsen is 
másra gondolatunk, csak a rettene
tes világháborúra.

És mégis, elközelget reformáció 
szent ünnepe s az emlékezés halkan 
megkopogtatja lelkünk ajtaját.

Mennyi áldást, mennyi drága kin
cset hozott magával a hitjavitás vi
lágtörténelmi mozgalma. Visszaadta

mindnyájunk drága kincséül az isteni 
kegyelem örök okmányát: a szent- 
irást. Örökkévaló világításban elénk 
állította az igazi Istent, a vérehullá- 
sával emberiséget megváltó Jézus 
Krisztust! Megtanított arra az első 
és utolsó életbölcseletre, hogy nem 
a mi cselekedeteink, nem is a mi 
érdemünk, hanem egyedül a hit s az 
isteni kegyelem tarthat meg. De a 
mikor mindezt végig gondoljuk, jól 
tudjuk, hogy ezek a drága kincsek 
nem jártak egymagukban. Mint ahogy 
a ragyogd üstökös égi utján mennyei 
fényességű pálya mutatja haladása 
irányát, úgy a hitjavitás áldásaival 
a felvilágosodás, erkölcs tisztulás, 
tudomány, művészet, nemzeti élet, 
szabadság megerősödése járt együtt.

Egy világtörténelmi korszak hozta 
mind ezt magával ? Nem! Mindezt 
az emberiséget kormányzó Isten adta 
Legyen övé a dicséret és dicsőség 1

De azután emlékezzünk kegyelettel 
Luther Mártonra, a nagy reformá
torra, ki mint Isten munkása refor
mátor társaival együtt a nagy mun
kát elvégezte. Áldjuk azokat a hit
vallókat, kik ezer veszélyen, gályán, 
máglyán, keresztül is hiven kitartót-
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tak. Hiába csikordult a börtönajtó, 
evangéliomi hitükben megmaradtak.

Ne mondjuk, hogy ezzel mindent 
elmondtunk, s ezen érzelmeket fel
ébresztve lelkűnkben, mindent meg
tettünk. Azzal szenteljük meg refor
máció ünnepét, ha nem elégszünk 
meg a lelki önkény, a lelkiismeret 
kényszerűség ellen való protestáns
sal, hanem igazi evangélikusok le
szünk. Álljunk az evangéliom alapján, 
éljünk az evangéliom szerint, hitünk, 
erkölcsünk tartalma legyen a Krisz
tus élete. És még egyet! Evangélikus 
voltunkat ne keressük a magunk 
elszigeteltségében. Nagy családnak, 
az evangélikus egyháznak vagyunk 
gyermekei. Ébresszük azért fel lel
kűnkben az egymás iránti testvéri 
szeretetet. Ragaszkodjunk egymáshoz, 
ragaszkodjunk gyülekezetünkhöz. Tá
mogassuk egymást s áldozzunk egy
másért. A világháború vér- és könny
tengeréből hadd keljen ki megtisztulva 
és megerősödve evangélikus egyhá
zunk s hadd teljesítse újult erővel 
Istentől nyert dicső hivatását!

H a z a já ró  lé le k .
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Déri Matyi, vitézségi keresztes hős, 
két évi küzdelmes, vérzivataros tá
voliét után, több társával együtt, 
két heti aratási szabadságot kapott.

Késő délután érkezett meg a vonat 
a boldog szabadságoltakkal a városi 
állomásra. Túlnyomó részben olyan 
háború viselt hősök voltak, akik 
testükön viselték már az ellenség 
golyóinak bélyegjeiét. Matyi sántitott 
is még a jobb lábára, amiért úgy 
elmaradt az édes otthonukba iramodó 
társaitól, hogy teljesen hirük, nyomuk 
veszett mindannyinak, mire ő a piacra 
érkezett.

— Hehehe 1 mennyire sietnek a 
füsti fecskék haza az eresz alá, — 
nevetett Matyi magában. — Noha ő 
is sietett, amennyire a golyófurta 
lába versenyre tudott kelni a másik 
lábával. Neufeld Izidor rőfös keres
kedő üzlete előtt hirtelen megállt. 
Homlokához bökött:

— No, ni 1 majdnem megfeledkez
tem, hogy egy kis emlék dukál az 
én jó anyám nak... Adj Isten jó 
munkát, Nájfődur! — köszöntött be 
a rőfös üzletbe.

— Mit tetszik parancsolni, vitéz 
uram? — kérdezte a kereskedő ba
rátságosan.

— Egy szép fekete selyem kendő-

I vei akarom édes anyámat megörven- 
I deztetni. Adjék hát elő hamarosan 

egy szépet, jót, de olcsót 1
— Nem is tudom, van-e most 

olyan kendő az üzletemben ?! — 
kopogtatta Neufeld ur rőfös botjával 
a koponyáját.

— Persze, hogy van! Hogy is ne 
v o lna? ... Ott van ni, a középső 
sarok legfelső pultján, a barna ska
tulyában, figyelmeztette a másfél 
mázsányi súlyú, egyébként nagyon 
is kurta Neufeld mama az urát

— Igazad van, asszony. Hozom 
azonnal, vitéz uram ! — ugrott a 
hosszú de vékony dongáju kereskedő 
föl a létrán a jelzett helyre, mialatt 
Neufeld mama alaposan körül vizs
gálta a hőst s egyszercsak hirtelen 
összecsattintotta kövér tenyerét:

— Nini, most látom, hogy a tizen- 
nyolcasokhoz tartozik maga is, mint 
a mi fiunk: a Zolti! Nem ismerte az 
én aranyos fiamat, kedves vitéz uram ?

— Hogyne ismerném a Zóti test
vért! Hisz egy században harcótunk 
s ő még most is ott van a harctéren... 
Tyü, milyen figurás gyerek a Zóti! 
Úgy fölvidámitja az embert, mintha 
csak nem is háborúban, hanem holmi 
lakodalomban vónánk.

— Jaj, galambom, szomszédom, 
fiam, úgy is a jó Isten küldte magát 
hozzánk! — tört ki Neufeldné mama 
boldog elragadtatással. — Mondjon, 
meséljen el, édes fiam, mindent a mi 
édes Zoliinkról! . . .  Jöjjön csak, lel
kem fiam !.. .

A?zal Neufeld mama jobbról, az 
ur pedig balról karon fogták Matyit 
s felvezették az emeleti lakásukba. 
Pirított ludmájával traktálták, finom 
palack borokkal itatták s folyton 
unszolták, hogy beszéljen el mindent, 
amit csak tud a Zolti fiukról!

Esti nyolc órára harangoztak már 
a városban, mikor lejutott Matyi 
végre az emeletről. Az elfogyasztott 
erős bortól kissé szédülő fejjel, bakta- 
tóbb lábakkal mint előbb, irányította 
ismét haza felé az útját.

Bizonyosan lefekszik arra már az 
én jó anyám, mire haza érkezem. 
De azért nem baj. Tudom Istenem, 
nem haragszik meg, ha én keltem 
fel, — mosolygott magában boldogan, 
mikor elhagyta a várost s lekanyaro
dott a réti gyalogösvényre, amerre 
legrövidebb ut vezet a falujába.

Azonban teljesen bealkonyodott, 
ami annyiban volt rája nézve nagyobb 
baj, mert a sötétség miatt letévedt 
kint a lapályos, mocsaras réten a 
gyalogösvényről, minélfogva egy nagy 
éren kellett keresztül gázolnia.

— Hej, de jól esik majd a hideg 
fürdő után a régóta nélkülözött jó 
meleg ágy! — gondolta Matyi sóváran 
s még nagyobb igyekezettel, erőfe- 
szitéssel törtetett aztán hazafelé.

Úgy tiz óra tájban fordult be 
kertekalja felől a kis portájukra. Sziv- 
dobogva közeledett a rég nem látott 
házikó ajtójához, ahova pedig többé 
már nem várták.

— Pszt! nézzük meg előbb, hátha 
ébren van még az én jó anyám!

Kikerült az utcára. A kis ablakot 
vizsgálgatta. Sötét volt az, nem szű
rődött ki rajta lámpafény a szobából.

— Alszik szegény. Már most mit
csináljak ? Hátha igen megijed, ha 
felzörgetem! — töprengett Matyi
magában.

Ismét visszakerült az ajtóhoz s a 
kilincshez nyúlt. íme könnyedén fel
nyílt az ajtó, nem volt bezárva.

— Jó estét kívánok! Alszik, édes 
anyám ?

Semmi felelet. Matyi gyufát gyúj
tott, annak a fényénél tekintett körül 
a kis hajlékban. Nem talált benne 
senkit. Az ágyak is vetve voltak.

— Különös dolog, hogy még most 
sincs itthon az édes anyám! No 
persze, a keresztanyámnál van. Elte
referélik szokásuk szerint nem csak 
a nappalt, hanem a fél éjszakát is, 
— gondolta Matyi magában.

Meggyujtotta aztán a kis mécsesü
ket, az asztal mellé ült a lócára s 
várt, mig várni tudott, azaz pár perc 
múlva elaludt az asztalra borulva.

Zsuzsi néni, Matyi özvegy édes 
anyja csakugyan a kedves koma 
asszonyánál volt, de most az egyszer 
nem azzal tereferélni, hanem más 
asszony nénémékkel együtt virrasztani 
a megboldogult halottas ágyánál. 
Tehát a Matyi hiába is várt volna 
reá reggelig, ha a babonás Mihók 
Bandi, éji bakter úgy éjfél táján 
nagy rémülettel be nem rontott volna 
a virrasztók közé.

— Jaj, végem van! Ilyent még 
soha sem láttam !. . . Hallod-e, Zsu
zsa? Haza jár a harctéren elesett 
Matyi fiad lelke! Mécses világnál ül 
a szobádban az asztalra borulva.

Nosza a következő pillanatban 
magára maradt a halott, a virrasztók 
Zsuzsi néni másfél arasznyi hosszú
ságú ablakán lesekedtek be vissza
fojtott lélegzettel, babonás félelemmel. 
S a hazajáró lélek kiváncsi virrasz
tói annyira megszaporodtak és olyan 
erőszakosak voltak, hogy Zsuzsi néni 
csak fél óra múlva legutolsónak 
került az ablakhoz, mire öntudatlanul 
erősen dobogó szívvel megiramodott
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az özvegy befelé, de a népek meg
fogták visszatartották.

— Be ne menjen az Isten szerel
méért ! Valami nagy baj éri kendet. 
Hisz csak a lelke jár haza a Ma- 
tyinak.

— Engedjenek! A saját gyerme
kemtől csak nem félek, még ha csu
pán a lelke volna is it t! — ragadta 
ki magát Zsuzsi néni a népek kezei 
közül s berohant a szobába.

— Édes, egyetlen magzatom! — 
borult a még most is mélyen alvó 
fiára.

— Tyü, jönnek a muszkiták! — 
ugrott fel Matyi ijedten s félálmában 
ide-oda kapkodott, puskáját keresgél
ve, mig végre teljesen felébredt; 
ráismert a kis otthoni lakására és 
édes anyjára.

— No, csakhogy haza jött végre, 
édes jó anyám!

— Hát mégis élsz, édes galambom, 
gyermekem ?! — áradozott Zsuzsi 
néni zápor könyhullatással.

— Persze, hogy élek, ha már itt 
vagyok. Tán már halálom hírét hoz
ták haza nekem is?

— Bizony, édes fiam, a jó Isten 
tudja csak, mennyiszer elsirattalak 
már, mert hivatalos irás jött róla, 
hogy hősi halált haltál, eltemettek 
messze a harctéren.

— Furcsa, nagyon furcsa! — csó
válta Matyi a fejét. Különben most 
már gondolom, hogyan történhetett 
a tévedés? Egyszer csurom vizesre 
áztunk kint a fronton s utána kisü
tött a nap. Mire aztán felaggattuk 
blúzunkat a közeli bokrokra száradni. 
De nem sokáig szárogathattuk, mert 
ismét támadott az ellenség. Sietve 
kapta kiki magára a ruháját, én is 
az enyémet, vagyis inkább a nagy 
sietségben egyik pajtásomét, akire 
viszont az én blúzom került, aki 
aztán elesett szegény, zsebében az 
én nevemmel. Bizonyára úgy jegyez
tek be aztán engem a helyett halott
nak. Én is sebet kaptam ugyanakkor

— Én is tudom, hogyan szabadul
tál meg, édes gyermekem. A jó Isten 
adott vissza nekem, mert ő tudja 
csak, hogy mennyit imádkoztam érted, 
lelkem fiam 1 — rebegte Zsuzsi néni 
imádságra kucsolt kezét szivére 
szorítva.

Bóra Katalin.
A nagy férfiút körülvevő dicső

ségből egy sugár önkéntelenül arra 
a nőre esik, a ki mellette állva segí
tette az életküzdelmében. És ha a 
történelem meg is felejtkezik arról, 
hogy a nagy férfiak áldásos munká
jában mit és mennyit köszönhet az 
édes anyának, a hu hitvesnek, — 
azért az, aki igazán Ítéli meg a nő 
hivatását, a hős neve mellé odagon
dolja azoknak nevét, kiknek szeretete 
oly naggyá tudta tenni a férfit. Azok
nak, kik az emberiség szent ügyét a 
magukévá tették, s igy küzdöttek sa
ját erejük feláldozásával, — rendesen 
édes anyjuk is mély érzésű, szeretet
től áthatott lélek volt. S az a hitves, 
kit maguk mellé választottak, oltal- 
mazói lettek annak a kötelességtu
datnak, annak a lelkesedésnek, melyet 
a férfinak meg kell őriznie mindvégig.

Ez alkalommal egy igazi nőről em
lékezünk meg, — ki női hivatását hí
ven teljesítette. A nagy reformátor, 
Luther Márton hitvese ő, — a neve: 
Bóra Katalin. Szüleiről, életkörülmé
nyeiről nagyon keveset tudunk. 1449- 
ben született, de hogy hol, azt nem 
tudjuk. Némelyek Löbent mások 
Steinlaussigot jelölik meg, mint szü
letése helyét. Szülei elszegényedett 
régi nemesek lehettek. Testvérei Vol
tak, — de hogy hány, és hogy minő 
élet várt rájuk, — szintén nem tud
juk. Bóra Katalin életének legelső és 
legfontosabb adata az, hogy 1521 
április 1-én belépett a nimpscheni 
cisztercita kolostorba.

Tévedés volna azonban azt gon
dolni, hogy a vallásos buzgóság ve
zette ide a fiatal hajadont. Valószínű, 
hogy ezen lépésénél nem az ő, ha
nem szülei akarata érvényesült. Eb
ben a korban általában menhelynek 
tekintették a kolostort, a hol elsze
gényedett lányok biztos otthont talál
tak. Az a kolostor pedig, melybe 
Bóra Katalint vitték szülei, csakis 
nemes család leányait fogadta falai 
közé. Az ifjú lélek ártatlan örömöt 
kereső vágya bizonyára tiltakozott a 
rideg négy falu cella ellen, bizonyára 
nem egy éjjelt sirt át térdeplőjére bo
rulva, nem egyszer hivta-hivogatta

régi szabadságát, — a szép erdőket, 
a virágos mezőt, a leánykor bohókás 
álmait, — de nem használt semmit- 
sem. Ez a kolostor az ő szüleinek vál
láról levette a gyermekről való gon
doskodás terhét, — s ez elég volt az 
önzésnek ahoz, hogy eltapossa egy 
ártatlan leány boldogságát.

Zárdái életéről nagyon keveset tu
dunk. Egy-két adat az egész. De elég 
egy nagyon fontos következtetés le
vonásához. Ő maga mondja később, 
hogy a zárdái fogadalmakat és a 
külső életet szabályozó törvényeket 
mindig pontosan megtartotta, de an
nak belső értékével nem törődött. 
Élete külső törvényszerűség volt, a 
melyet igazi, vallásos meggyőződés 
át nem hatott. Sanyargatta testét, 
imádkozott a hajnali vecsernyétől 
kezdve késő estig, — mert a törvény 
igy parancsolta, — de nem érezte, 
hogy ez boldogságot szerez az em
ber lelkének. Kolostori élete rövid 
néhány évig tartott.

Luther tanai mindenfelé elterjedtek. 
Az a hatalmas támadás, mellyet a 
róm. kath. egyház épülete ellen in
tézett, különösen megingatták a ko
lostorok falait. Ezeket támadta Lut
her a legélesebben. Hiszen ő maga 
is jól tudta, minő élet lakik abban ! 
Visszagondolt azokra az évekre, me
lyeket ott töltött, azokra az álmatlan 
éjekre, melyeket átvirrasztott, arra a 
lelki nyugtalanságra, a mely dacára 
minden törvény megtartásának üzte- 
hajtotta, — s először is a kolostor 
falai közé zárt embereket akarta 
kiszabadítani. Tanai elhatottak Nimp- 
schenbe. Talán egy-egy könyve meg
fordult az apácák kezén is, s ők saját 
szemeikkel olvashatták a reformáló 
nagy gondolatait. Ezek az eszmék 
csak még inkább élesztették bennük 
a vágyat: otthagyni a kolostort, a 
hova szüleik önkénye és önzése zárta.

Lutherhoz fordultak; őt kérték, 
szabadítsa ki őket. Luther meg is 
hallgatta kérésüket. Irt a szülőknek, 
hivatkozott isteni és emberi jogokra, 
s kérte őket, vigyék haza leányaikat. 
Voltak, a kik hallgattak a jó tanácsra. 
De többen, köztük Bóra Katalin szü
lei is nem hajlottak Luther beszédére.

Erre Luther egy tekintélyes városi 
polgárt bízott meg, hogy ezeket a
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leányokat szabadítsa ki abból a ko
lostorból, mely most már börtönükké 
lett. Meg is történt! A kolostort el
hagyták s azokról, kiket szüleik nem 
fogadtak vissza, Luther gondoskodott. 
Ezek közé tartozott Bóra Katalin is, 
a kit Wittembergben, a város pol
gármesterénél Reichenbachnál helye
zett el. Itt ismerte meg közelebbről 
azt, a kit méltónak talált arra, hogy 
élettársává tegye.

Luther már nem volt fiatal ember. 
42 éves volt, mikor oda állott Bóra 
Katalin elé, s férfias bátorsággal fel- 
ajánlá kezét és életét. 1525. junius 
14-én áldja meg frigyüket Wittemberg 
lelkésze, a tudós Bugenhágen. Midőn 
azután, az akkori szokásnak megfe
lelően két hét elmúltával haza viszi 
feleségét, — öröm ünnepetül az egész 
város. Ajándékokkal árasztják el, — 
testületek, egyesületek, maga az egye
tem, a városi tanács, fejedelmek és 
távoli városok küldöttségeket, külde
nek. Még ellenségei is örültek! — 
Persze másért, mint a jó barátok. 
Ök azt hitték, Luther házassága elég 
lesz ahoz, hogy népszerűtlenné tegye, 
s eddigi munkáját lerombolja. Csa
lódtak !. . . Az a nagy tisztelet, mely- 
lyel körülvették, az a tiszta lelki 
öröm, mellyel boldogságában osztoz
tak, — mind igazolja, hogy Luther 
ekkor is helyesen járt el.

1525-től kezdve Bóra Katalin Lut
her Márton hitvese volt. 1546. febr. 
18-áig, -r- Luther haláláig,^hiven 
megosztotta vele az élet minden örö
mét, minden bánatát. Nem volt az 
a nagy szellem, mint Luther Márton, 
de nemis ez volt a hivatása. Az ő 
hivatása nem az volt, hogy tündö
köljön, hanem hogy élessze, táplálja 
azt a lángot, mely férje lelkében 
égett. Bóra Katalinban meg voltak 
azok a tulajdonságok, melyek boldo
gítani képesek. Nem keresett magá
nak oly működési kört, mely meg 
nem illette, hanem megelégedett azzal, 
mely igazán ő rá várt. Gyöngéd női 
lélek volt, fogékony minden örömre 
és bánatra Mindenkiét átérezte, a 
férjéét százszorosán. Kastélyuk nem 
volt, szegénységből palotát építeni 
nem lehet, de volt barátságos ottho
nuk. a mit az igazi, szeretet tett me
leggé. Nem hívták őt nagyságos-asz- 
szonynak, a méltóságos titulussal 
nem járultak hozzá, de a férje »jó 
Katám«-nak hívta, s neki ez volt a 
legdrágább cim. Cselédei nem voltak, 
— de volt két dolgos karja, ez na
gyon sokat pótolt. Azoknak sohase 
parancsolt hiába Dolgoztak szorgal
masan kora reggeltől késő estig. De

azután csillogott is a házban és a 
ház körül minden a tisztaságtól. Ta
karékos asszony volt. Rá is szorultak 
a takarékoskodásra. Luther Márton 
csak annyi fizetést fogadott el, a 
miből kenyérre telik. Az egyetemen. 
ingyen tanított, a templomban ingyen 
prédikált, könyveiért nem fogadott el 
a kiadótól egy fillért sem. És mindig 
megfelejtkezett arról az ő jószivéről, 
mely mindenkin akart segíteni! Sze
gény koldus, vándor, utas nem ko
pogtatott be hozzájuk hiába. Ha nem 
volt a háznál a pénz, Luther kész 
volt gyermeke keresztelési ajándékát 
odaadni, vagy kölcsönt felvenni, 
csakhogy tudjon segíteni a szegényen. 
Bizony szegény Bóra Katalinnak so
kat kellett számitgatnia, mig össz
hangzásba tudta hozni a sok gye
rekszáj kívánságát, a férje jószívű
ségével, a háztartás nehéz gondját 
nagyon is szerény anyagi jövödelem- 
mel. De hát ö azért mégis meg tudta 
tenni! Dolgozott, fáradozott! kis kert
jét művelte, hogy az zöldséggel, vé
leménnyel ellássa a házat; minden 
fillért gondosan félrerakott, hogy 
háziasszonyi kötelességeinek eleget 
tudjon tenni. Hogy milyen gondos és 
szorgalmas nő volt Bóra Katalin, 
mutatja az a körülmény, hogy ő a 
kevés jövedelemtől is tudott megta
karítani. Luther Márton 1540-ben 
Zulsdorfban egy kis birtokát vásárol
hatott.

Milyen boldog volt a szegény nő, 
mikor azt mondhatta: ez a miénk!... 
Elhanyagolt, gazverte hely volt az, 
de nemsokára kis paradicsommá 
változtatta a Bóra Katalin keze. Egy 
kis királyság volt az, — ja j! dehogy 
is adta volna oda egy igazi király
ságért! — Korlátlan urának, paran- 
csolójának ismerte minden rög, és 
minden élő lény a Bóra Katalin ne
v é t!... Ide jöttek pihenni!... Sok 
és nehéz muka után Luther itt ke
resett üdülést! Mikor csalódott az 
emberekben, s fájdalommal látta, 
hogy álomképei nem valósulnak meg 
oly gyorsan, — a zulsdorfi csöndes 
magány meg-megvigasztalta. Ki tudja 
hány évet, — hány boldog órát kö
szönhetünk Luther életében Bóra 
Katalin szorgalmas, áldott kezének!

De rossz képet alkot magának 
Bóra Katalinról az, aki őt csak szor
gos háziasszonynak képzeli. Azoktól, 
— kik női hivatásukat igazán akar
ják teljesíteni, sokkal többet kíván a 
világ, semmint a tűzhely körül for- 
golódást és a veteményes kertben 
dolgozgatást! . .  Ezt a »többet« Bóra 
Katalinnál megtaláljuk !... .  Azt a

nagy munkát, melyet férje végzett, 
átérezte, méltányolta. — Munkájába 
bele nem avatkozott, — de annak 
minden kis része érdekelte. Midőn 
Luther elindult, hogy az avangéliom 
szerint megalakult egyházakat meg
látogassa, ő elkíséri. — Pedig bizony 
akkor nem kényelmes vasúti kocsik
ban utaztak, s nem gyorsvonat rö
pítette az embert ma ide, holnap oda, 
— hanem lassú, nehézkes postakocsi 
döcögtette napokon át a holtra fáradt 
utast. De hát, a hitvesé az együtt- 
küzdés! .. . Ott volt férje mellett 
Marburgban, ott volt Schuralkalden- 
ben, mikor a hitvallási cikkeket dol
gozta. — Hogy mennyire részt vett 
Bóra Katalin férje munkájában, mu
tatják Luther levelei, melyekben hiven 
közöl vele mindent: — ir a tárgya
lások eredményeiről, reményeiről, 
terveiről... Vájjon feltárta-volna-e 
Luther lelkét, ha nem találta volna 
meg Bóra Katalinban azt a lelket, 
mely őt megérti, mely vele küzdeni 
képes?. ..

Hogy mennnyi aggodalom gyötörte 
a hű hitves szivét, midőn férje ideg
ölő alkotó munkában éjjel-nappal 
dolgozott, pihenésre, üdülésre időt 
alig engedve, elképzelhetjük. Feltudta 
fogni a munka magasztosságát, de 
azt is jól érezte, hogy az az ő jó 
Mártonját összemorzsolja. Vigyázott 
is reá tőle telhetőleg!. . .  Mikor ott
hon volt, bizonyára gondolkozott arról, 
hogy hol ezzel, hol azzal meg-meg- 
zavarja a nehéz munkával tépelődőt 
s kiemelje egy kissé a folytonos lelki 
munkából. Mikor pedig Luther távol 
volt tőle, küldött egy-egy féltő ag
godalommal irt levelet, intő bizony
ságul, hogy nem szűnt meg róla 
gondoskodni. Tréfás szeretettel há
rítja el magáról Luther a féltő gon
doskodást, midőn igy felel neki 
egy Ízben: »Te az Isten helyett is 
gondoskodni akarsz rólam, mintha 
nem ő volna mindenható, ki tiz 
Márton doktort is teremthet, ha az 
az egy öreg elveszne a Sáaléban.«

A milyen jó hitves volt, bizonyára 
ép oly jó édes anya is volt. Isten 
hat gyermekkel áldotta meg házas
ságukat. De ezek közül egy leányuk 
már egy éves korában, Magdolna 
nevű leányuk pedig 13 éves korában 
meghalt. — Életben maradt egy leá
nyuk és három fiuk. — Ezek a jogi,- 
theológiai- és orvosi pályára mentek.

1546 január 23-án Luther útra 
kelt Eisleben felé, hogy az egymással 
pörösködő mansfeldi grófokat kibé
kítse. — Két fia ment vele. — Ez 
volt az utolsó útja. — Eislebenben
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február 18-án meghalt. — Bóra 
Katalin élőt bocsátott el, de csak 
holtat látott viszont. — Még a holtat 
sem láthatta, — hanem csak a ko
porsóját. — Wittenberg kapujánál 
várta be, mig a végtelenbe hullámzó 
tömeg odaérkezett. Sirt és zokogott 
ott mindenki, de lehetett-e valakinek is 
forróbb a könnye, mint a szegény 
özvegyé ? Az egyház elvesztette nagy 
reformátorát, az egyetem tudós ta
nárát, — a templom lángszavu szó
nokát, — a választó fejedelem hű 
tanácsadóját, — a barátok jóbarátu- 
kat, — de szegény Bóra Katalin 
elvesztette mindenéti

1546. ápr. 2-án írja testvérének 
Bóra Krisztinának: »oly végtelen
szomorú vagyok, hogy szívfájdalma
mat ki sem mondhatom. — Azt sem 
tudom, hogy élek; nem eszem, nem 
iszom, s aludni sem tudok. Ha fe- 
jedelemsége't, vagy császárságot vesz
tettem volna el, nem fájna úgy, mint 
az, hogy a mi jóságos Istenünk nem
csak tőlem vette el, hanem az egész 
világtól, ezt a kedves, drága férfit. 
Ha erre gondolok, a fájdalomtól és 
zokogástól nem tudok sem szólni, 
sem irni, mint ezt kedves testvérem, 
te is átérezheted. . . «

Luther halála után özvegyének 
csak szenvedés jutott. Valósággal 
küzdenie kellett a mindennapi kenyér
ért. Háborús idők voltak azok; nem 
értek rá arra is gondolni, hogy él 
Wittembergben egy szegény özvegy, 
kitől négy ellátatlan gyermek kér nap
nap után kenyeret. — Ott is hagyja 
Wittemberget, Magdeburgba költözik. 
Rövid ideig marad itt, — visszamegy 
ismét Wittembergbe. Egyetemi hall
gatóknak, diákoknak ád lakást, ellátást, 
igy tartja fenn magát!. . . Mikor azu
tán az egyetemet ideiglenesen Tor- 
gauba helyezik át, ő is felkészül, 
odaindul. Útközben szerencsétlenség 
éri.A lovak megbokrosodnak, s az ut 
melletti tó felé ragadják a kocsit. 
Hogy életét megmentse, kiugrik, de 
oly szerencsétlenül, hogy a tóba esik, 
s annak hullámai összecsapnak feje 
felett. Kimentik igaz, de rá három 
hónapra, 1552 december 20-án, meg
halt 53 éves korában. Amit életében 
elfelejtettek az emberek, azt eszükbe 
juttatta a halál. Bóra Katalin halt 
meg, — de Luther özvegyét temették. 
Koporsójánál ott volt egész Torgau 
városa, ott állott az egész egyetem. * 
A gyászbeszédet az egyetem rektora 
tartotta. Ha van a mennyországban 
a csöndes napok között boldogabb, 
— úgy a mi jó Luther Mártonunk 
mennyországi karácsonya az 1552-ik

évben bizonyára a rendesnél is boldo
gabb volt. Hiszen akkor érkezett meg 
abba a fényes országba a zulsdorfi 
kis birodalom korlátlan hatalmú ki
rálya, az ő »doktor Katája*, hű, gon
dos hitvese: Bóra Katalin.

Azóta századok múltak e l! . . .  Lut
her még nagyobb lett emlékében, — 
a szegény hitves meg elmaradt egé
szen ! . . .  Ne felejtkezzünk meg róla 1 
Megérdemli ő is az emlékezés szavát. 
Gyönge nő volt igaz, de a lelke erős 
volt, a szive a maga helyén volt, — 
s amiért küzdött, az az igazi női hi
vatás volt. . . Áldott legyen az em
léked egyházunk első papnéja: Bóra 
Katalin!

Az alkalmi cikkek miatt a „A háború 
fegyverei“ cimü munka folytatását a 
jövő számban közöljük.

L áb ain k  s z ö v é tn e k e .
Igy szól a Seregeknek Ura: én el- 

törlöm e földnek álnokságait egy 
napon.

Zak. 3, 9.

Mert nem azért küldötte Isten az ö 
Fiait e világra, hogy kárhoztassa e 
világot, hanem hogy megtartassák e 
világ ö általa. A ki hiszen ö benne, 
el nem kárhozik: a ki pedig nem hi
szen, immár elkárhoztatott: mert 
nem hitt az Isten egyetlenegy Fiának 
nevében.

Ján. 3, 17—18.

Kellemetes időben meghallgattalak, 
és az üdvösség napján megsegítettelek 
téged. Imé most van a kellemetes idő, 
imé most üdvösség napja van, sem
miben sem okozván semmi botrán- 
kozást, hogy ne ocsároltassék a szol
gálat; sőt inkább mindenben ajánlóan, 
mint lsten~ szolgái, viselvén magukat, 
sok kitartásban, szorongattatásokban, 
szükségekben, gyötrelmekben, meg
vetésekben, tömlöcökben, népzavar
gásokban, fáradalmas munkákban, 
álmatlanságokban, böjtölésekben, tisz
taságban, ismeretben, béketürésben, 
szívességben, Szentiélekben, képmu- 
tatásnélküli szeretetben, igazság be
szédében, Isten erejében igazságainak 
támadó és védő fegyvereivel; dicső
ség és gyalázat közben, jó és rossz 
hir közben, mrnt amit ök és igazak; 
mint ismeretlenek, és jól ismertek; 
mint halál réven állók, és imé élünk; 
mint fenyítés alattiak, és nem halál 
fiai; mint buslakodók, pedig mindig 
örvendezök; mint szegények, pedig

sokakat gazdagokká tevők ; mint olya
nok, kiknek semmijük sincs, pedig 
mindenük van.

II. Kor. 5, 2 -1 0 .

Mert meghorgasztá a magasban 
lakozókat: a magas várost, megalázá 
azt, megalázá azt a földig és a porba 
dobta a z t; Láb tapodja azt, a szegény 
lábai, a gyöngék talpai! Az igaznak 
ösvénye egyenes, egyenesen készíted 
az igaznak útját.

Ezs. 26, 5—7.

Jó a s ó ; ha pedig a só izetlen lé
szen, mivel Ízesítik azt meg ? Legyen 
ti bennetek só, és legyetek békes- 
ségesek egymás között.

Márk. 9, 50.

Dicsérjétek az Urat, mert jó az 
Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörű
séges!

135. zsolt, 3.

Törekedjetek békességre minden
kivel, és a szentségre, mely nélkül 
senki sem fogja meglátni az Urat.

Zsid. lev. 12, 14.

A szenvedés szerepe az életben.
Irta: Krón Ferenc.

II. Folytatás.

A szenvedés egy magasabb élet
cél nemesebb tartalmának fölnyitó 
kulcsa. Az ember életcélja nem abban 
áll, hogy tisztán fizikai életboldogsá
got élvezzen, hanem abban, hogy lelki 
életét kiművelje. A léleknek életeleme 
pedig a szeretetközösség. Szeretetben 
élni: ez az, ami az emberi életnek 
hasonlíthatatlanul értékes tartalmat 
ad. Tudja ezt mindenki, akit az ön
magán tapasztalt isteni szeretet, ha
sonló nagylelkű és irgalmas szeretetre 
gyullaszt.

Az ember magasabb életcélja volna 
veszélyeztetve, ha ment volna a fáj
dalomtól. A test ugyan jól érezné 
magát, életének fája buja leveleket 
hajtana, de gyümölcsöt nem érlelne. 
Az önfentartás ösztöne szinte aka
dálytalanul tenyészne, de a magasabb 
lét az örökkévalóság embere nem 
csírázna, hanem egyszerűen elhalna.

Ettől őriz meg a földi élet sokol
dalú fájdalma. Nem enged a testi jól
lét fokán vesztegelni, elernyedni, ha
nem fölszabadit azon kötelékek alól, 
melyek még nagyon a földhöz vonnak 
s a lélek igazi javait elhomályosítják.

A szenvedés igy éj lesz, sötét, de 
szent éj, mely más világok titkait 
tárja fel előttünk, világokét, melyek 
fölöttünk az égbolton s világokét,



262

melyek önmagunkban hallgatagon, 
bensőnk mélyében vannak. Hogy a 
csillagok világát láthassuk, a derült 
világ napfényének ki kell aludnia.

Az embernek a lélek összes elő
nyeit ki kell fejlesztenie, igaz, hogy 
a magaslatokra való folytonos törte- 
tés fáradtságos dolog, de az erkölcsi 
tökéletesség magaslataira a szenve
dések útja vezet.

A szenvedések óráiban a földi örö
mök pislogó fénye kialszik, a kicsi
nyes gondolatok elvesztik vonzó ere
jüket ; uj láthatárok nyílnak meg, a 
lélek szabadon szárnyal a nagy és 
örök igazságok felé. A szenvedések 
alakítják az embert gondolataiban, 
érzelmeiben mélységessé, vágyaiban 
nemessé, örömeiben bensőségessé, 
mint a kalapács, a véső a művész 
kezében remekművé alakítja az élet
telen durva anyagot.

A keresztyén fölfogás szerint a 
fájdalom nem tompa hang, néma le
mondás, hanem az életbe készségesen 
felvett erő, mely az élettevékenységet 
csak fokozza. A győzelmi pálma is 
csak akkor fölemelő, igazán értékes, 
ha erős küzdelemben vívta ki az em
ber. Egyetlen igazán nagy ember sem 
ment át az életen szenvedés nélkül. 
A szenvedés az ipari lángelméket, 
hősöket mindig kedvelte és győzelem 
babérja rendesen azok homlokát éke
síti, akiket a fájdalom sebzett véresre. 
Goethe igen szépen mondja: ki ke
nyerét sohasem ette könnyek között, 
ki gondteljes éjjeleit nem ülte végig 
ágyán sirva, az nem ismer bennete
ket égi hatalmak.

Hányán nem hittük ezt, de hányán 
hisszük ma. A szenvedés egy jobb 
világ építő köve lett, ez ma élettitok, 
s szenvedés rejlik minden mögött a 
világon. Van a fájdalomban valami 
művészi, esztétikai erőteljes alkotó 
elem is, mely fönséges vonásokat 
kölcsönöz a lélek képének.

Jézus világhódító lehetett volna a 
Kereszt nélkül is, de mert sokat 
szenvedett, szeretettel borul lábai
hoz az egész világ. Szegény nemze
tünk is mennyit szenved most e há
ború alatt, de egy egész világ cso
dálja, szereti. Ti szenvedők, kiknek 
vérző sebük remegve sajog, mi cso
dálunk és szeretünk benneteket. Íme 
a szenvedés értéke, ne akarja azt 
senki görög módra könnyelmű élettel 
lerázni, ne térjünk ki előle, hanem 
menjünk iskolájába, érezzük át azt, 
amit Jézus Krisztus átérzett az Olaj
fák hegyén. A szenvedések napja 
után jön az üdv napja, amelyben 
Isten bennünk teljesen felépítheti az
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ő országát. A szenvedés gazdagabbá 
tesz és tett a szeretetben. A közös 
szenvedés terhe közös erőt és vigaszt 
hozott.

Azért a szenvedést e nehéz idők
ben a keresztyén hit világánál illesz- 
szük be úgy az egyes ember, mint 
az egész világ rendjébe, akkor min
dig érezni fogjuk Isten közelségét.

(Vége.)

Karácsonyi üzenet.
Mégcsak októbert Írunk s a fákon 

sárgultan bár, de rajt van a falevél. 
Reggelente szürke őszi köd ereszkedik 
alá s megdidergteeti az ember testét. 
Szegény katonáink! mondjuk sóhajtva.

A lehervadt falomb zörgős utján 
lassan lépegetünk a tél felé s innen- 
onnan ránk kopogtat az ádventi idő
szak. Mintha, már is hallanánk ko
moly intelmét: készüljetek szent ka
rácsony napjára!

Mi is elvégezzük a készülés mun
káját. Azt a munkarészt, mit a há
ború megindulásakor magunkra vál
laltunk s mit azóta becsületes jóigye
kezettel teljesíteni iparkodtunk. Ez 
évben is gondoskodni akarunk arról, 
hogy katonáink ne nélkülözzék a ka
rácsonyi szent ünnepek alkalmával 
Isten szent igéjét. Idén is elküldjük a 
havas harcmezőre, a fagyos lövész
árokba, a kórházakba azt a boldogító, 
kettős üzenetet, mit Isten kegyelme 
küld az égből s a szerető szivek kül
denek itthonról.

A kis füzet ez alkalommal is ün
nepi elmélkedéseket, énekeket és bib
liai szakaszokat fog tartalmazni. No
vember első hetében kezdjük meg 
szétküldésüket.

Hisszük, hogy a munkában fárad
hatatlan nőegyleteink, áldozatkész 
gyülekezeteink és egyes testvéreink 
most is mindent elkövetnek, hogy ez
zel a kettős üzenettel egy kis öröm- 
sugárt küldjenek küzdő és szenvedő 
testvéreinknek!

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik o tt a  legfőbb kincs.
Tanyát a sá tán  ütö tt ott,
Dg Isten nem lel hajlékot.

Zsolt. 119., 105.:

Október 29. vasárnap, I. Kor. 1, 4—9.
„ 30. hétfő, Róni. 1, 8—12.
„ 31. kedd, 46. zsolt.

Novemb. 1. szerda, I. Kor. 3, 11—23.
„ 2. csüt.. Máthé 5, 1—2.
„ 3. péntek, „ 5, 13—16.
„ 4. szombat, János 2, 13—17.
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A kötelesség* útja. ,
Elbeszélés. Irta : Kapj Béla. i

Tizenkettedik fejezet.
Építő munka.

Folyt. 30.

A gazdakör csakhamar hatalmas 
erővel illeszkedett a község életébe. 
Sárosy László lassanként nem elé
gedett meg a felolvasások tartá
sával, hanem mozgalmat indított a 
helyes eszmék megvalósítására. így 
például egyszer arról tartott felol
vasást, hogy milyennek kell lenni 
egy csinos, tiszta falunak. Milye- v 
nek legyenek a házak, a szobák, 
milyen legyen az ablak, padló, a 
szoba nagysága, hogyan rendezzék 
be az udvart, a gazdasági épülete
ket, hogyan csinosítsák a házak 
elejét, meg az utcát ? Mikor azután 
egy nyári tűzvész végig perzselte 
a falut, egyszerre mutatkozott az 
elhintett mag gyümölcshozása: cse
répzsindely került a régi zsupfe- 
delek helyére s takaros, nagy ab- 
laku, világos házak épültek a régi 
viskók helyébe.

Persze nem ment magától és 
nem ment könnyen!

Mikor egyik vasárnap a babo
náról beszélt s az oláh nép sok- ^ 
féle, ostoba babonás szokásait ki
figurázta, izgalomba jött az egész 
falu. Micsoda istentelenség azt 
mondani, hogy nincsenek szelle
m ek? Nincs boszorkány, nincs 
csalánseprüje, boszorkány szekere, 
pusztító tüzes lehellete, megigéző, 
megrontó tekintete ? No csak men
ne a tanító éjféltájban a kereszt- 
utra, vagy ereszkednék le a Draku 
barlangjába. Tudom Isten, nem 
beszélne olyan pökhendi m ódra! 
Persze, a tanító urnák nincsen te
hene, azért mondja nevetséges hiá
bavalóságnak a ráimádkozást! . . '

Hiába beszélt Sárosy László nagy 
lelkesedéssel az egy, igaz élő Is
tenről, ki mindent bölcsen, jól te- • 
rémitett s nem rémitgat minket e
gonosz szellemekkel, boszorká
nyokkal, hiába magyarázgatta, 
hogy a babonasággal az igaz val
lásosságot sírba temetjük s a jó 
Isten megbántjuk, mindez nem 
használt semmitsem. Késő este is 
zajos volt az útca s a kapujára 
súlyos kődarabok zuhogtak. Éjfél
tájban meg halkan megkoccant az ;
ablak s addig zörgött az üveg, f
mig ki nem tekintett rajt az utcára ,
Sárosy László. Most azután saját 
szemével is meggyőződhetett arról, 
hogy vannak gonosz szellemek.
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íme, ott libeg az ablak előtt, hófe
hér, földön úszó lepedőben, ijesztő 
halálfejes lárva vigyorog feléje. A 
sötét éjszakában rémesen terjeszti 
szét csontos karjait s kénköves 
tűz füstölög ki szájából. Egy pil
lanatra visszahőköl. Hirtelen eszé
be jut az a sok rémes mende-mon- 
da, ami szájról-szájra jár a faluba. 
Hogy a gonosz szellem mindent 
tud és mindenhol megjelenik. El
pusztítja a házat, megbabonázza a 
tehenet s elapasztja a tejet, ha 
csak ajándékokat nem raknak ki 
jósága elnyerésére. Lám, múltkor 
még a pörpatvarkodó sógorok vi
tájába is belelegyedett s nem hagy
ta nyugton a Petruék háza táját, 
mig csak el nem adták az egész 
istentelen hajlékot! Grünhut vette 
meg azt is. De hát őt nem rémiti 
meg a libegő szellem! Talán örül 
is neki, mert csönedesen azt mond
ja : No majd ellátom a dolgodat!...

Halkan kinyitja az ajtót s ke
mény marokra fogva erdei botját, 
kilép az udvarra. A szellem éppen 
a kocsiút túlsó végére libben, mi
kor hirtelen felszakítja az utcaajtót 
s rákiállt: Megállj!. . .

A szellem azonban úgy látszik 
nem szokta meg az engedelmessé
get, vagy pedig nagyon kiváncsi 
természetű s mindenáron megakarja 
nézni: mi mozog az utca túlsó 
oldalán, mert sebes léptekkel tovább 
lebeg. Sárosy László még egyet 
kiált, azután nagy ugrásokkal utána 
fut. De a szellem se rest. Felkapja 
fehér lepedőjét s olyan futást ren
dez, hogy csak úgy porzik utána 
az ut. Furcsa, gondolta magában 

' Sárosy, úgy látszik erre felé csiz
mában járnak a szellemek, én 
legalább annak a kopogását hallom. 
De azért el nem futsz, te csizmába 
bujtatott gonosz lé lek ! . . .  Megcsó
válja botját s ahogy bírja, utána 
vágja. Most már meg azt is meg
tudta, hogyan beszélnek a szelle
mek, mert a hátba talált csizmás 
lélek elég érthető hangon felkiál
tott : A u!. ..

Még másnap is mulatott az ese
ten. Kevésbé örült annak, amit 
másnap Grünhutéknál hallott. 
Grünhut bevezette az irodájába s 
komoly hangon igy szólt:

Nem akartam a hölgyek előtt 
mondani, hogy megint kellemetlen
séget csinál tanító urnák az az 
ostoba Gazdakör. . .

— N ekem ?... Ugyan m iben?...
— Hát amit a babonaságról 

mondott!. . .
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— És nincs igazam ?•..
Grünhut papa magasra felhúzza

vállát, a lehetőség szerint mélyen 
behúzza a fejét, azután szétterjeszti 
meggörbített két karját.

— Sokszor kellemetlenebb, ha
valakinek igazsága van, mintha 
nincsen neki igazsága. És ha önnek 
van is igazsága, muszáj kiállni a 
piacra és torkaszakadtából kiabálni? 
Azt m ondja: nincsenek gonosz
szellemek, nincs boszorkány, nincs 
D raku!. . . Jól van, hát legyen 
úgy, hogy nincsenek. De ha ők 
akarják, hogy nekik legyen, hát 
akkor minek akarja tőlük elven
n i? . . .  Hát muszáj nekik tudni, 
hogy nincsenek ?

Sárosy unta az ostoba beszédet, 
nem felelt semmit.

— Hát azután mi baj van velem?... 
kérdezte, mikor Grünhutból kifo
gyott a szupla.

— Itt volt a pópa. Bizony, itt volt.
— Hát azután ?
— Azután panaszkodott, hogy 

tanító ur hitetlenné teszi a népet. 
Háborgatja az ő vallási meggyőző
désüket, nevetségessé teszi hitüket. 
Azt, amit ő prédikált! . . .

— Hát azután ? . . .
— Na hát, még most sem elég? 

Ja, még azt is mondta, hogy vé
delmet keres a szolgabirónál, igen, 
meg a vicispánnál.

— Mást nem?
— Hát mit is mondott volna 

még ?. . . Talán nem elég ?. ..
Sárosy Lászlóban remegett a lé

lek, de azért nyugalmat parancsolt 
magára.

— Ha találkozik a pópával, Grün
hut ur, mondja meg kérem neki, 
hogy az ő kedvéért semmiféle «buta
ságra nem tanítom a népet, sőt azt 
sem engedem, hogy más tanítsa 
őket butaságra. A fenyegetését tu
domásul veszem, de nem félek tő
lük !. . .

Grünhut sértődötten üti fel fejét.
— Nem törődöm vele, egyálta

lában semmit sem törődöm vele! 
Ha a tanító urnák jó, nekem még 
inkább jó !.. . Hanem tudja, azért 
velem ne izengessen a pópának!

Valami büszke gőg csillant meg 
szemében, amilyen a telt pénzes
szekrény mellett fogja el néha a 
gazdagokat.

— Nem akartam megbántani, — 
feleli egyszerű szóval Sárosy. Ma
gam is jobbnak tartom, ha semmit 
sem felelünk a pópának.

Mikor a tanító után becsukódott 
az ajtó, Grünhut ökölbe szorította
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kezét s megrázta a távozó felé. Ha 
Sárosy látta volna ezt az arcot, s 
a szemekben égő gyűlöletet, talán 
nem ment volna olyan nyugodtan 
át az üzlet melletti szobába, a szép 
Lonci kisasszonyhoz beszélgetni.

F o ly ta t ju k .

A világháború eseményei.
Küzdelem az oláhok ellen.

A román Erdély minden részéből 
a határhoz vagy azon túl román 
földre szorult. Ä hét elején üldözte
tése közben még meg-megállt, meg
fordult és megkisérlette a védekezést. 
Ezt tette Hátszegnél, Petrozsény vi
dékén és a gyergyői hegyek között. 
Azonban a sűrűn egymást követő 
súlyos vereségek folytán csakhamar 
sorra került a legszégyenletesebb 
visszavonulás, a nagy garral megin
dult offenziva helyébe a csúfos me
nekülés hazafelé. Nem csoda, hogy 
az antant nagy hatalmasságai, melyek 
oly állhatatosan sürgették a nagyra- 
törő Románia beavatkozását a há
borúba, mindannyian elképedve veszik 
tudomásul uj szövetségesük pusztu
lását s jajveszékelését. Segíteni rajta 
nem tudnak. Oroszország talán tudna, 
de boszankodik, hogy a szerénytelen 
uj szövetségesnek legfőbb gondja 
Erdély meghódítása. Anglia és Francia- 
ország, úgy látszik már beletörődtek 
abba a gondolatba, hogy Romániára 
is Belgium, Szerbia és Montenegro 
sorsa vár. És Románia veresége 
bizonyára végzetes hatásúvá lesz az 
orosz katonai helyzetre is. A mene
külő román hadsereg keleten és 
északkeleten magával ragadja a bu
kovinai orosz csapatokat, úgy hogy 
nemcsak Erdély, hanem Bukovina 
újabb fölmentését is várhatjuk az 
itteni támadásoktól.

A Dobrudzsában hosszabb szünet 
után megélénkült a harctér. Október 
20-án Mackensen elfoglalta Tuzlát. 
Macedóniában a Cserna folyónál a 
bolgár jelentés szerint heves tüzér
harc és gyalogsági akció indult meg. 
A szerbek vereséget szenvedtek.

Harc az oroszok ellen.
Volhiniában hosszú pihenés után 

az oroszok uj harcot kezdtek. Okt. 
14-én a hosszú arcvonalon egész 
napon át szóltak az ellenség ágyúi. 
Majd a gyalogság is megindult. De 
mint a jelentés megjegyzi, az ellenség 
sehol sem tudott akadályainkig eljutni. 
Terstyánszky vezérezredes, Linsingen 
és von der Marwitz bátor csapatai
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visszaverték a támadókat. Az oroszok 
a Kárpátokban is megmozdultak, de 
minden eredmény nélkül. A németek 
visszahódították a Smotrec-kupot. A 
mieink Kisbabától keletre uj terüle
tet hódítottak és mintegy ötödfélszáz 
foglyot ejtettek. Kelet-Galíciában Bródy 
és Lemberg között, a vasút mentén 
Böhm-Ermolli erős orosz támadásokat 
vetett vissza. Másnap Lucktól nyu
gatra hatalmas tömegekben támadtak 
az oroszok s támadásukat tízszer is 
megismételték, minden eredmény nél
kül. Galíciában a német gárda-ezre- 
dek hatalmas ellentámadással űzőbe 
vették az ellenséget, győzelmesen 
eljutottak az árkokig s az első sorok
ban megvetették lábukat. Közel két
ezer fogoly és kilenc géppuska volt 
a zsákmányuk, Zalosce vidékén a 
mieink verték vissza az oroszokat, 
nagy veszteséget okozva nekik. A 
Narajovkánál a bajor katonák támad
tak nagy sikerrel. Rohammal elfog
laltak egy megerősített hegyormot, 
14 tisztet és 2050 főnyi legénységet

foglyul ejtettek és tizenegy géppuskát 
zsákmányoltak.

Harc a franciák és angolok ellen.
A nyugati harctér a legnagyobb 

erőfeszítések színtere. A franciák és 
angolok minden rendelkezésükre álló 
haderőt, pusztító és romboló gépet 
a Somme vidékére dirigáltak, hogy 
még a tél beállta előtt döntő sikert 
arassanak. Mind hiába, a németeket 
leverni, őket saját földjükre vissza
szorítani nem tudják. Ha itt-ott ki is 
erőszakolnak némi sikert, elhatározó 
győzelmet kivívni nem tudnak. A 
Somme két partján a leghevesebb 
harc dúlt egész héten át Az angol
francia támadások célpontja a Soro
métól északra Gueudecourt és Sailly, 
délre Fresnes-Macancoust. A németek 
mindenütt sikeresen védekeznek. Hi- 
ában van az óriási francia-angol 
hadseregnek minden erőlködése, a 
németeket erős állásaikból kiverni 
nem tudják. Ha egy-egy árkot, vagy 
megerősített helyet a franciák és

angolok el is foglalnak, másnap bi
zonyára elvesztik. Még a sokat Ígért 
angol páncélos automobiloknak sincs 
meg az a hatásuk, amit tőlük ellen
ségeink vártak.

Olasz támadások visszaverése.
Az olaszok nyolcadik tengermelléki 

támadásának csúfos végével kezdődik 
a lefolyt hét. Az aránylag keskeny 
szakaszon a hadvezetőség egy ne
gyedmillió főnyi gyalogsággal, meg
felelő erős tüzérséggel és számos 
aknavetővel operált. A nagy arányban 
megindult támadásnak semmi sikere 
sem volt. Erre azután önkéntelen 
pihenés állott be az olasz harctéren. 
Néhány nappal később az asiagoi 
fensikon kísérelt meg az olasz elle
nünk több ponton támadást, de min
denütt visszavertük Azután olasz 
földön, a Pasubio-területen próbáltak 
szerencsét. De a tiroli császár-vadá
szok s a velük harcold magyar ka
tonák visszaverték őket.

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
A dunántúli püspökválasztás. Gyurátz 

Ferenc püspök lemondásával megüresedett 
püspöki állásra megtörtént a gyülekezetek 
és tanintézetek szavazása. A szavazatokat 
október 27-én bontja fel egy bizottság Dr. 
Berzsenyi Jenő egyházker. felügyelő el
nöklete alatt.

Lelkészválasztás. A kaboldi (Sopron- 
megye) megüresedett lelkészi állására 
egyhangú bizalommal Kirchknopf János 
borostyánkői lelkészt választották meg. 
Isten áldása nyugodjék meg gyülekezet és 
lelkész szövetségkötésén 1

Lelkészjelölés. A kaposszekcsői (Ba- 
ranya-megye) gyülekezet megüresedett lel
készi állására ifj. Stráner Vilmos helyettes 
lelkészt jelölte. Az Ur áldja meg a gyüle
kezet egyetértését s vezesse azt a szivek 
óhajtásának teljesüléséhez 1

I t t ho nr ó l .
Az osztrák miniszterelnököt meg

gyilkolták. Borzalmas gyilkosság történt 
Bécsben. Stürgkh gróf miniszterelnök esett 
a merényletnek áldozatul. Mialatt Stürgkh 
gróf a Meissl és Schádén-szálló éttermében 
ebédnél ült, Adler Frigyes dr. iró asztalá
hoz lépett és gyors egymásutánban három
szor rálőtt. A lövések Stürgkh grófot fején 
érték. A miniszterelnök rögtön meghalt.

Havazik a felvidéken. A felvidéken 
nagy havazás volt. A kárpáti hősök sírjait 
már fél méter magas hó borítja.

A burgonya rekvirálása. A kormány a 
burgonyakészletek rekvirálását elhatározta. 
Okot erre az a körülmény adott, hogy 
önként nem ajánlottak fel elegendő burgo
nyát és igy a katonaság és a közélelmezés 
szükségletét rekvirálás nélkül fedezni nem 
lehet. A rekvirálás november elsején kez
dődik s a kormáryrendelet akként intéz
kedett, hogy nemcsak a termelőnél kell 
rekvirálni, hanem mindenkinél, akinek bur
gonyakészlete van.

A tölgymakk zár alá vétele. Az állat
takarmányozás érdekében a kormány el
határozta, hogy az 1916. évi tölgymakkter- 
mést zár alá veteti. A zár alá vétel nem 
akadályozza az erdőbirtokost abban, hogy 
tölgymakktermésének beszedéséről gon
doskodjék, vagy hogy azt az erdőben a 
helyszínén állataival akár maga feletesse, 
akár másnak az ily módon való feletetést 
megengedje. Egyébként azonban csak a 
földmivelésügyi miniszter engedelmével 
szabad a beszedett tölgymakk fölhasználása, 
feletetése, feldolgozása, árusítása, vagy 
bármely más módon való forgalombaho- 
zatala iránt rendelkezni. Árusítás engedel- 
mezése esetén a földmivelésügyi miniszter 
a tölgymakk árát is megszabhatja.

Mennyi tojást visznek Bécsbe ? A
múlt hónapban összesen 2,669 222 darab 
tojást szállítottak Bécsbe, mig az 1915 
szeptemberében 1,473.830 darab volt a 
szállítás. A legtöbb élelmicikk a tavalyihoz 
képest jelentős csökkenést mutat, egyedül 
a Bécsbe szállított tojás mennyisége két
szereződött meg.

A románok kivégezték a gyergyó- 
szárhegyi elöljáróságot. Gyergyószárhe- 
gyen a román katonaság tisztikarát egy 
Oláh Lózsi nevű elmenekült lakos házában 
szállásolta el a románok által kinevezett 
községi biró és elöljáróság. A román tisz
tek tüzet rakattak, melytől a kályha felrob
bant, két tisztet megölt, hármat pedig 
megsebesített. Az eset miatt az ellenség az 
összes községi elöljárósági tagokat kivé
geztette. Az ártatlan emberek hiába eskü- 
döztek, hogy nekik semmi közük a dologhoz, 
a kályha magától robbant fel és hogy 
maguk a román tisztek választották ki ezt 
a házat szállásul. Október ötödikén, csü
törtökön reggel a románok a nyolc sze
rencsétlennel megásatták sírjukat és a gödör 
elé állítva, agyonlőtték őket.

A n a g y v i l á g b ó l .
Az oroszok hadi kiadása. Az orosz 

hadikiadások naponta 33 millió rubelt 
tesznek ki. Az első háborús esztendőben 
1,675.000 font sterlinget tettek ki, tehát 
megkétszereződtek és tovább emelkednek.

Ruhajegy Németországban. A biro
dalmi ruházati középpont a szabad forgal
mat ismét korlátozni fogja és legközelebb 
a gyapjú női ruha, a gyapotszövet, a női- 
és leánykonfekcionált áru, fehérnemüanyag 
zsebkendő, továbbá az összes női- és 
és férfiruha eladását árra való tekintet 
nélkül ruhajegyhez köti.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Áldjon meg téged az Dr...
S zere tve tisz te ltfő p á sz to ru n k -  

n ak , G yu rá tz  F erenc p ü sp ö k 
nek n yu galom ba vonulásával a 
m egü resedett fő p á sz to r i székbe, 
gyü lekeze te inkn ek  k itü n te tő  b i
za lm a  K a p i  B é l a  lelkészt, a 
„ H a r a n g s z ó “ m ega lap ító já t, 
lelkes szerkesztő jé t ü ltette . A 
d u n á n tú li gyü lekezeteknek ez a 
k itü n te tő  b iza lm a  m indenfe lé  
á lta lán os öröm öt keltett. Ö rö
m öt m in den  b izon n ya l a „ H a 
ra n g  szó“ olvasó közönségénél, 
m u n k a tá rsa in á l is . Szép, m a 
gasztos, de nehéz élh iva tásában  
m i is  m eleg szere tette l üdvö
zö ljü k  őt, köszön tjü k  az írá s  
sza va iva l: , Á ld jon  m eg téged  
az Ur és őrizzen  m eg tégedet. 
V ilágosítsa  m eg az U r az ő 
o rcá já t te  ra jta d  és k ö n yö rü l
jö n  te ra jta d . F o rd ítsa  az Ur 
az ő o rcá já t te re á d  és ad jon

békességet n éked“ (IV. Mózes, 6, 
24— 26.) „Ne m on dd  ez t:  Ifjú  
vagyok  én, hanem  m en j m in d  
azokhoz, ak ikhez kü ldetek  té
ged és beszéld m in d a zt, a m it  
parancsolóle néked  Ne fél j  tő 
lük, m ert én veled vagyok, hogy  
m egszabad ítsa lak  téged, m on d  
az U r. Im é az én igém et adom  
a te szádba, hogy gyom lá lj, 
ir ts ,  p u sz títs , rom bolj, ép íts  és 
p lá n tá lj“. (Jer. 1, 7— 10.) (—ti.)

Székely vitéz két dala.
i.

Erdély szélén piros az ég: 
Szegény székely otthona ég. 
Háza helyén fekete rom,
Vértől csikós kő és korom.

Elnézem a piros eget,
Nem fojthatom a könnyemet: 
Talán már az enyim is égi 
Kis családom éltek-e m ég?

Éltek-e m ég?  Látlak-e m ég ?  
Dajkál-e még az a vidék? 
Lesz-e tovább édes anyánk, 
Vagy árvaság szakad reánk I ?

Székely lakta azt a földet: 
Dombos mezőt, folyós völgyet, 
Kincses hegyet, e rdős bércet, 
Amelyekért annyit vérzett.

Akármerre lépett lábunk,
Ősök csontja felett jártunk. 
Ezer évig minden rögöt 
Székely vér és könny ö n tö zö t t ;

Nem is pusztán csak magunkért, 
Hanem egész szép fajunkért;
A Tiszáért, a Dunáért,
A magyar föld búzájáért.

Magyar testvér, édes rokon, 
Kérésem hát ne vedd zokon: 
Kölcsönül most gyere velem, 
Vegyük vissza a tűzhelyem!

II.

Erdély szélén piros a föld:
Ja j  annak, ki hazánkra tö r t ;
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Fogyva, verve, tágul, szalad, 
Minden léptén vére szakad.

Mit nekünk szánt titkon, orvul, 
Gaz fe jére  visszafordul.
Amiért jö tt,  úgy megkapta, 
Ivadéka is siratja.

Folyók fölött, havas alatt 
Csik és Gyergyó mienk m arad; 
Udvarhelyen, Háromszéken, 
Nincs más úr a székely népen.

Fölkelnek az üszkös romok,
S lesznek virágos otthonok. 
Nőnek itt még derék fiák, 
Jobbak, mint mi mostaniaki

SZALAY MIHÁLY.

„Erős vár a mi Istenünk“ 
története.

Irta: Czipott Géza.

Amikor évröl-évre a szép termé
szet lassú kimúlásával, levelek hullá
sával elközelget hozzánk ujbdl októ
ber 31-ike, a hivek lelkes serege ok
tóber 31-éhez legközelebb eső vasár
napon mindenfelé kegyeletes ünnepi 
érzelmek közepette, megtelve Isten 
iránti hálával: reformáció emlékének 
áldoz. Ünnepet ül az evangéliomi ke
resztyén anyaszentegyház ama nagy 
nap emlékére, amikor Luther Márton 
95 tételét a vittenbergi vártemplom 
ajtajára felszegezte, mely kalapács
ütések mennydörgésszerű harsány 
robajjal hangzottak szét csakhamar 
az egész világon. Ezen a napon rend
szerint, mint mennyei himnusz ma
gasztos zenéje hangzik fel teljes erő
vel, lelkesedéssel Luther Márton ihlet
teljes diadal éneke: Erős vár a mi 
Istenünk.

S ilyenkor, szeretem hinni még 
ma is, sőt talán ma jobban, mint 
valamikor a »szent lelkesülés, mint 
sas, égre hág s milljók epednek élet 
friss vizére. Betelve hittel és csodás 
erővel a küzdők serege mind na
gyobbra nő fel: Ha a világ mind 
ördög volna — dallal, kész szembe 
szállni a tüzes pokollal.«

A dal, az ének, közelebbről a him
nuszok minden népnek, nemzetnek 
életében mindenkor fontos szerepet 
játszottak. A nemzeti himnusz egy-egy 
nemzet életében elengedhetlen ténye
zőként szerepel, hisz benne az illető 
népnek hite, lelkesedése, bizodalma, 
ősi ereje, áldozatkészsége jut kifeje

zésre. Mig azonban a magyar nem
zetnek a »Himnusz«, a »Szózat«, a 
a németeknek á» Deutschland, Deutsch
land über alles«, az osztráknak a 
»Gott erhalte«, a bolgárnak a »Sumna 
marica« az ő egyéni, sajátlagos nem
zeti kincse: addig Luther Márton 
diadal éneke: »Erős vár a mi Iste
nünk« az evangéliom alapján álló 
keresztyén világnak közös kincse, 
mert hiszen ez az ének tulajdonkép 
a nagy Istent magasztos elragad
tatással dicsőítő ünnepi ének. Ez 
ének keletkezésének története, mely 
napjainkban a lelkesedésnek, a kitar
tásnak, a nehéz kereszt türelmes hor
dozásának ott a lövészárokban is 
egyik legfőbb záloga, kétszeresen ér
dekel bennünket.

1529-ben, április havában történt. 
Luther és lelkes barátai ép együtt 
voltak mindnyájan Wittenbergában 
Luther lakásán Türelmetlenül várták 
a birodalmi gyűlés határozatát, mely 
gyűlés az év februárban ült össze 
Speyerben és hivatva volt Luther és 
tanai, elvtársai, egyszóval az evan
gélikusok sorsa felett dönteni. Ekkor 
egyszer csak lódobogás hallatszott az 
utcáról fel a szobába. Csakugyan 
megérkezett a birodalmi gyűlés kikül
döttje kezében Luther számára a pe
csétes levéllel. A lélekzetet is elfojtva 
lesték ennek tartalmát Luther és ba
rátai. A levél szinte remegett egy 
kissé Luther kezében, amig feltörte a 
pecsétet.Siri csendben felolvasta azután 
barátai előtt a levél tartalmát, a biro
dalmi gyűlés határozatát: »Senkinek 
sem szabad Luthert házába fogadnia, 
neki szállást adni. Aki rája akad, 
mint nyomorult kutyát üsse agyon. 
És senkinek sem szabad többé Lut
her nyomán prédikálnia, tanítania.« 
Ez tulajdonképpen az evangélikusok 
halálitélete volt. Hogy ezzel a biro
dalmi határozattal megkezdődött a 
harc életre-halálra, Luther s barátai 
nagyon jól tudták. Nehéz gondokba 
elmerülve hagyták azért egymagára 
Luthert csakhamar barátai. Luther 
egyedül volt a szobájában. Szótlanul 
járt-kelt fel-alá egy darab ideig, mig 
végre is megállt az asztalnál és fel
emelte az asztalról drága kincsét, a 
bibliát és lapozgatni kezdett benne. 
Mint igen sokszor ezúttal is a zsol
tárok könyvét forgatta. Lelke a szük
séges lelki erőt, a lelkibékességet 
szomjuhozta, vigasztalást keresett. 
És amit keresett, mindazt megtalálta 
a 46-ik zsoltárban. Megvigasztalódva 
a zsoltár elolvasása után megtelt a 
szükséges lelki erővel az Istennek 
békessége szivében lakásra talált,

hálaképpen megszületett lelkében a 
mennyei himnusz: Erős vár a mi Is
tenünk, jó fegyverünk és pajzsunk; 
Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Ur a 
mi oltalmunk.

Ez Luther diadalmi énekének, a 
népek és nemzetek közös kincsének, 
ama mennyei himnusznak, az »Erős 
vár a mi Istenünk« rövid története.

Tábori levél.
Irta: Böjtös László tábori lelkész.

Volhynia, 1916. okt. 10.
Elmúlt a tavasz, a nyár — az ősz 

hullatja fakó leveleit; hervasztó szele 
végigsüvit sík csatamezőnkön, beszáll 
itt a falu közepén, amott az erdőn 
keresztül szaladó zeg-zugos védelmi 
vonalakba, amelyekben ott ülnek a 
háborús viszontagságaihoz hozzátö
rődött lélekkel honvédeink összeve- 
gyülten a németekkel. Az ég tengerén 
gólya módra tovauszó nehéz felhők 
alatt, amelyek még szomorúbb han
gulatok kölcsönöznek a csatatérnek, 
együtt látni az ércsisakos német ka
tonával ami magyarjainkat. Látod ! ? 
Ilyen az élet! ki hitte volna, hogy 
azok a tovaszálló fellegek még most 
is csak sóhajainkat viszik magukkal 
az édes otthonn felé ? Ki hitte volna, 
hogy még a harmadik ősz is itt a 
két oldalt nyitott lövészárokban veri 
arcunkhoz hideg esőcseppjeit? Ki hitte 
volna, hogy a harmadik ősz is itt a 
halál-tornácában juttatja eszünkbe a 
múlandóság leverő igéit: »Minden test 
olyan, mint a fü s annak szépsége, 
mint a mezei virág; megszárad a fü 
s annak virága lehull, ha az Urnák 
szele reáfuvall« ? Ki gondolta volna, 
hogy a harmadik ősz is azzal a gon
dolattal tépi lelkünket, hogy — úgy 
lehet — gyalulatlan deszka vagy 
esőverte sátorlap öleli körül tetemün
ket?

Ilyen kérdéseket támasztanak a 
lövészárok lakóiban azok a gyenge, 
elsárgult levelek, amelyeket az őszi 
szél sodort oda lakásuk nyílásához. 
E kérdések, valamint az ősznek meg
semmisítő munkája mellé annyira 
odaillett október 6-ika. Kicsoda gon
dolta volna azt, hogy az az aradi 
tizenhárom, akik a tavasz pirosló 
hajnalán acélos erővel villogtatták 
kardjukat s szemeikben ott égett a 
lelkesedés csudás, szent tüze, az ősz 
borús estéjén, mint letört, halott-vi
rágok fognak az út sarában heverni ? 
A szép kikeletet, szomorú hervadás 
váltotta fel; a szabadság bimbóját
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titázélí gyom; a babérkoszorút bitófa; 
a győzelmi éneket, lassú, fájdalmas 
gyászének. Óh milyen szomorú ősze 
volt akkor a magyarnak! A nagy 
költő ekként zokogta el a nemzet 
fájdalmát: »A sebzett vad a renge
tegben kínjának hangot ad s magát 
az eltiport magyarnak kisírni nem 
szabad!« Mint a járni kezdő gyer
meket a jó édes anyja, egyedül a 
vallásos hit biztatott, bátorított: 
»Tartsd meg szódat a sírástól, sze
meidet a könnyhullatástól, mert a te 
cselekedetednek jutalma lészen. Nem 
vész el áz, aki milliókra költé dús 
élte kincsét!« Csak az Istenben bi
zakodó hitte, hogy abból a fájdalmas 
őszből is lesz tavasz, abból a nagy 
temetésből is lesz feltámadás. Az a 
tizenhárom nem halt meg, csak ela
ludt. A szabadság aranyos napja fel- 
ragyogctt újra. A szomorúság örömre 
fordult. Csak egy szent oltárral emel
kedett több hazánk történetében. 
Ehhez a szent oltárhoz szállt el lel
künk a tettek mezejéről azon a ködös 
október 6-án Elmentünk, hogy ta
nuljunk ott. Szükségünk van erre 
mindnyájunknak. Hiszen újból eljöt
tek azok a daliás idők, hiszen mi is 
most édes hazánk jövendő boldogsá
gáért vívjuk az élet-halál harcolt, hi
szen ugyanaz az ellen áll szembe 
velünk, melyik 67 évvel ezelőtt Én 
úgy érzem, hogy annak a dicső 13- 
nak szelleme veszi körül most az 
utódokat. Lelkűk ad erőt, lelkese- 
sedést e hosszantartó háborúban el
fáradt magyarnak. Honszeretetüktől 
fog tüzet honvédeink szive, amikor 
elfáradva és megfogyatkozva is dia
dalmas csatákban kergetik le hazánk 
földjéről az oláhokat.

De nemcsak érzem, hanem tapasz
talom is ezt az ősöktől öröklött ha
zaszeretetei az utódokban. Mint 
amikor hangyabolyba rúgnak s nyo

mában a hangya sereg riadva szalad 
°ssze-vissza, ilyen sietség, ideges 
nyugtalanság, izgalom járta át a szi- 
veket arra a hírre, hogy a magyar- 
gyűlölő oláh tiporja Erdély bérceit, 
'akói pedig javaik hátrahagyásával 
uttalan-utakon menekülnek az ellen
ség elöl. Megdobbant mindenkinek a 
szive. Mindegyik kiakarta venni ré
szét közvetlen a munkából; minde

gyik sorompója akart lenni a hazánk
ra zúdoló fergetegnek. Honvédeink 
legnagyobb részét elvitték oda. Akik 
itt maradtak, csak félig vannak itt, 
lelkűk ott van a többieknél és segí
tenek boszút állni azokért az otthonn 
nélkül maradó százezrekért. Szatmári 
ezredünk katonái a felsőbb hadveze
tőségnél írásban adtak kifejezést azon 
hő óhajuknak, hogy vigyék el őket 
az erdélyi frontra, hadd harcoljanak 
honi földön honi földért. Kötözőhe
lyünk egyik egészségügyi katonája, 
aki erdélyi származású, önként jelent
kezett gyalogsághoz beosztásra. Itt 
sirásó és fejfakészitő volt a háború 
kezdetétől. Hány bajtársának ásta 
meg sírját a Kárpátok oldalában, 
Orosz-Lengyelország homoktengeré
ben, Volhynia mocsaras talajában; 
hány fejfát tákolt össze, amelyek né
ma, de mégis oly beszédes hirdetői 
a honfiúi szeretetnek és önfeláldo
zásnak. A hírre, hogy családi tűzhe
lye, földiéi veszélyben forognak, itt 
hagyta nyugalmasabb helyét; ásója 
és gyaluja helyett fegyvert ragadott. 
Most már a 82. székelyezredben űzi 
a határ felé lelke nyugalmának el
rablóit. S ki tudja? — hazaszeretet
ből dobogó szive nem állt-e meg 
azóta? nem jelzi-e már életének 
folytatását egy igénytelen fenyőfa
kereszt szülőföldje közelében ? De 
akármi történt vele: példájából me
ríthetünk lelkesedést, a dicső ősökre 
emlékeztető honszerelmet.

Egy diadalmas évforduló emlék- 
oszlapánál állottunk meg a múlt hó 
egyik derült reggelén. 1915. szep
tember 28-án történt. A nagykani
zsai ezred katonái sok fényes fegy
vertényeire tették fel a koronát, ami
kor e napon Volhyniában az orosz 
túlerővel szemben rohammal bevették 
Boguslafka községet s az ezt követő 
napokban véresen visszaverték az 
ellenség tömegtámadásait. E vissza
verések egyik délelőttjén olvastak 
össze egy zászlóalj előtt 400 orosz 
halottat.

A honvéd nevét szárnyára vette a 
szellő s elvitte oda is, ahol eddig az 
ismeretlen volt. A magyar hazasze
retetnek eddig jószerint csak köny
vekből ismert, de most e nagy küz
delem napjaiban személyesen tapasz

talt eme megnyilatkozásai jutottak 
eszembe október 6-án. Az akkor 
vértanúi halált haltak tényleg csak 
elaludtak. Lelkűk tovább él az utó
dok tetteiben. Istenbe vetett rendü
letlen hitet, sohasem csüggedő, sőt 
biztató reménységet vigyünk bele 
továbbra is e létünkért folyó küzde
lembe, hogy igaz ügyünket diadalra 
vihessük. Akkor fognak majd boldo
gan pihenni annak a dicső 13-nak 
porladd tetemei.

A háború fegyverei.
Irta : Kapi Béla.

III. ( F o ly ta tá s . )

Csak néhány szóval mutatunk rá 
azokra a fegyverekre, melyek külö
nösen a felderítő harcokban nyernek 
alkalmazást. Nagy fontosságuk van 
e tekintetben a repülőgépeknek és 
léghajóknak. Léghajókat, a hires 
Zeppelineket, csak a németek hasz
nálnak, de hogy nem eredménytelenül, 
arról Páris és a bombázott angol 
városok beszélhetnének. Növeli a 
léghajó fontosságát, hogy ember és 
hadianyag szállítására is • alkalmas.

Óriási fontosságúak a repülőgépek. 
Csodálatos, merész találmány, mely 
legyőzi a levegőben repülés nehéz
ségeit s büszkén emelkedik a felhők 
fölé. Rendesen 1—2 ember ül fel a 
gépre. Mint a léghajó, úgy a repülő
gép is a megfigyelő szolgálaton kivül 
támadó erőt is képvisel. Bombákat, 
nyilakat vet az ellenséges városokra, 
táborokra, vasúti épületekre, munició- 
gyárakra. Gépezete erős zakatolással 
dolgozik, úgyhogy észrevétlenül nem 
képes megközelíteni az ellenséges 
állásokat. Rendesen külön e célra 
felszerelt, messzehordó ágyúval lövik. 
Az angolok állítólag külön lövedéket 
találtak fel a léghajó megsemmisíté
sére Mivel a közönséges golyó csak 
kicsiny nyílást ütne a léghajó burkán, 
olyan lövedéket gyártanak, mely a 
célnál szétrobbanik s ilyenkor négy 
vas-karom nyílik ki belőle s nagy 
felületen szétmarcangolja a léggömböt. 
Legveszedelmesebb támadó fegyver 
a repülőgép ellen maga a repülőgép. 
Alig hogy megjelenik az ellenséges

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, J 
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

[J[ \ [1 r]u
_ a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér- 
í tékesítő szövetkezetéhez
\  Budapest, IX , Közraktár-utca 34. sz.
■> (Saját székházában.) 102 
JL A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet

kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.



268. HARANQSZO. 1916. november 5.

szemhatáron, ott is gépre ugrik egy 
repülő-tiszt, berregni kezd a motor, 
zakatol a gép s mint valami saske- 
selyü, seb.es repüléssel szárnyal ég 
felé a kifeszitett szárnyú repülőgép. 
A levegőben azután megkezdődik a 
páros viaskodás. Revolver, puska, 
sőt gépfegyver ropogás hallatszik. 
Mígnem a<, aki a másik fölé tud 
kerülni, egy jól irányzott bombavetés
sel megsemmisíti ellenfelét.

A repülőgépnek, mint felderítő hadi 
eszköznek az értéke nyilvánvaló. Tá
jékoztat a felvonuld seregek erejéről, 
elhelyezkedéséről, menet irányáról. 
Rendesen fénykép felvételek készíté
sére is fel vannak szerelve.

Hasonló feladatot teljesít az u. n. 
foiografáló rakéta. Ez tulajdonképpen 
egy meglehetős nagy, hosszúkás lö- 
veg, melynek alján fotografáló készü
lék van elhelyezve. A rakétát erős, 
magas vasállványba illesztik bele, 
azután kilövik. Mikor a rakéta egy 
bizonyos magasságig felérkezett, alsó 
részén szétnyílik a fotografáló gép s 
néhány pillanat alatt lefényképezi az 
alatta elterülő terepet. Hogy a felvett 
terep túlságosan kicsiny ne legyen, 
nem egy lemez, hanem nyolc lemez 
végzi a fotografálást s ezek a leme
zek úgy vannak elhelyezve, hogy 
egymást kiegészítik, vagyis mindegyik 
más-más területet örökít meg. Mikor 
azután a rakéta lövege, mintegy 800 
méter magasságban megállt, s alsó 
részén kinyílott a fotografáló • gép, 
ugyanakkor felső részén szétnyílik 
egy ejtő-ernyő s ez lassan, óvatosan 
földre szállítja az egészet. (Term. 
Tud. Közlöny 1915 17—18. szám.)

Nagy előnye ennek a találmánynak, 
hogy nem kerül sokba s kicsiny a 
vele járó kockázat. Olyan kicsiny 
célpontot képez, hogy majdnem le
hetetlenség eltalálni. És mégis 5 — 10 
kilométer körzetben megbízható föl
vételeket ad az ellenség elhelyezke
déséről s a hadműveleti terepről.

Jól'ehet sok mindenről megemlé
keztünk, mégse merítettük ki tárgyun
kat. Hiszen nem szóltunk még a 
telefonról, pedig most már a drót
nélküli telefont is használatba vették. 
Állítólag öt ember háti bőröndjében 
elfér az egész szerkezet. A felvevő 
készüléket 2'h  méter nagyságra 
össze lehet szorítani s 25 — 50 km. 
területen minden hanghullámot fel 
lehet fogni. Micsoda szédületes jövő 
nyílik meg a hadviselés előtt, ha 
ezután már nem is telefonhuzalok, 
hanem csak a levegő hullámai viszik 
a szétszórt csapatokhoz a parancs
nokság intézkedéseit.

Mint érdekességet megemlítjük, 
hogy van külön fedezék-készítő eke. 
Benzin motor hajtja az ásókból ösz- 
szeállitott készüléket s ennek segé
lyével egy-kettőre elkészül a lövész
árok. Az oroszok egy másforma ekét 
is használnak; ezzel visszavonuláskor 
elrontják az utakat, hogy ez által az 
üldözést megnehezítsék.

Ha a municiós szekerek közelébe 
férkőzünk, ott is sok csodálatos fel
szerelést láthatunk. A németek pél
dául jól berendezett boltokat visznek 
magukkal, hogy minden szükséges 
dolgokkal elláthassák katonáikat. 
Visznek magukkal könyvtárakat is s 
abból kölcsönöznek könyveket a ka
tonáknak. Mikor azután a katona 
sokszor heteken keresztül tétlenül 
hever a lövészárokban s idegölő 
semmittevésben várja, vájjon mikor 
történik már valami, idegzetét csön- 
desiti, lelki erejét fenntartja a köny
vekből kiáradó szellemi erő. Áz 
evangéliom világosságán nevelkedett 
német nemzet jól tudja, hogy az 
ágyun, puskán és gépfegyveren kívül 
a könyv is fegyver, mert a lelket 
erősiti, a szivet gazdagítja, a bátor
ságot, hazaszeretetei növeli. Ezt is 
beállítja fegyvertárába. A könyvek 
közt első helyre helyezi a bibliát s 
az imádságos-könyvet. Tudja, hogy 
a diadal kivívásánál ezek hatalmasab
bak, mint a védelem és támadás 
minden fegyverei. A meggyőződés, 
lelkesedés, hazaszeretet érzéséből 
táplálkozik az ember külső ereje, 
ezek teszik a végsőig kitartóvá a 
harcost, önfeláldozóvá a hőst

Mikor a háború fegyvertárát végig
tekintjük, nem tudjuk elfojtani az 
emberi szellem iránt felébredt cso
dálatunkat. De mikor a rom olást s 
megmérhetetlen pusztulást látjuk, 
szivünkből egészen más érzelem tör 
fel: a fájdalom érzése. Megállunk az 
elpusztított községek, városok száza, 
házak, templomok ezre, a legázolt, 
halottá és nyomorékká tett emberek 
milliója mellett és azt mondjuk: nem 
azért adott Isten az ember leikébe 
isteni szikrát, tudást, találékonyságot, 
nem azért tette úrrá a természeti 
erők felett, hogy isteni tehetségével 
a rombolást szolgálja, hanem, hogy 
alkotó munkát végezzen és építse a 
földön Isten országát. Ezt az érzést 
erősítsük szivünkben. Imádkozzunk 
azon boldog időszak közeledtéért, 
mikor teljesedésbe megy a próféta 
jóslata: megtisztul a vitézek vérben 
fertőzött ruhája s a dárdákból kapá
kat, a pajzsokból ekevasat kovácsol 
az áldott békesség. Vége.

L áb ain k  s z ö v é t n e k e .
Én mindenkor veled vagyok, te fo

god az én jobb kezemet. Tanácsoddal 
igazgatsz engem, és azután dicső
ségre veszesz fel engem. Kicsodám 
van az egekben? Náladnál egyébben 
nem gyönyörködöm e földön!

73. zsolt. 23—25.

A ki pedig az Úrhoz ragaszkodik: 
egy lélek ö vele.

I. Kor. 6, 17.

Kelj fel te, könyörülj a Sionon! 
Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert 
eljött a megszabott idő.

102. zsolt. 14.

Szerelmeseim! most Isten fiai va
gyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mik leszünk. De tudjuk, hogy ha 
nyilvánvalóvá lesz, hasonlók leszünk 
ö hozzá; mivel látni fogjuk öt úgy, 
a mint van. És valakiben megvan ezen 
ö benne vetett reménység, mindaz 
megtisztítja magát, mikepen az is 
tiszta.

I. Ján. 3, 2—3.

Segítségem voltál és a te szárnya
idnak árnyékában örvendeztem. Ra
gaszkodik hozzád az én lelkem; a te 
jobbod megtámogat engem.

63. zsolt. 8—9.

Monda Jézus: A ki az ö kezét az 
eke szarvára veti, és azokra néz, a 
mik háta mögött vannak, egysem al
kalmatos az Istennek országára.

Luk. 9, 62.

Én, Jehova vagyok a te Istened, a 
ki kihoztalak téged Egyiptom földéről: 
nyisd szét a te szájad és betöltőm 
azt. De nem hallgatott népem az én 
szómra és Izráel nem engedelmes
kedett nékem. Ott hagytam azért öt 
szivöknek keménységeben. hogy jár
janak a magok tanácsa szerint. Oh, 
ha az én népem hallgatna reám, s 
Izrael az én utaimon járna! Legott 
megaláznám ellenségeit s szorongatói 
ellen fordítanám kezem.

81. zsolt. 11—15.

Egy orosz zászlós naplójából.
A szelvovi csatatéren naplót talál

tak, amely a kexholmszki gárda-ez
red egyik zászlósának tulajdona volt. 
A negyedik hadsereg parancsnoksága 
e följegyzésekből szószerint való for
dításban egy újságírónak rendelkezé
sére bocsátott minden érdekes rész
letet, a melyből arra lehet köveztetni, 
hogy az orosz gárdánál a leghihe-
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tétlenebb állapot uralkodik. Az érde
kesebb följegyzések a következők: 

Április 30.: Mieskas gyalogost, a 
kinek szétvertem a dobhártyáját, kór
házba szállították. Nyugtalan vagyok, 
hátha vádat tesz. Az ezredorvos 
megígérte, hogy közbeveti magát 
értem. Május 5.: Artisegev tizedest, 
a ki az iskola helyett sétálni ment, 
ötven korbácsütésre Ítélték. A nyol
cadik ütés után abbahagyattam a 
büntetés végrehajtását. Kinos dolog 
ilyen eljárást vezetni. Május 16.; Má
tól kezdve a husadagot másfél fontra 
szállítják le. Junius 2.: A zászlós 
zsoldját 30 rubellel csökkentették. Ez 
lelohasztja a harci kedvet Junius 30.: 
Megérkezés Luckba. Semmiféle rom
bolást nem lehet észlelni. Alig hihető, 
hogy itt elkeseredtt harcok dúltak. 
Luckban minden olcsóbb, mint Rje- 
zicában. Julius 3.: Nem felel meg a 
valóságnak a Ruszkoje Szlovo ama 
hire, hogy osztrákok fölették a macs
kákat és a kutyákat. Fehér kenyeret 
nem lehet kapni, ha mégis árulják, 
fontja nem drágább 20 kopeknél. 
Julius 20.: Sebesült katonák elbeszé
lése szerint parancsban jött, hogy az 
elfogott sebesülteket a kémkedés 
megakadályozása végett meg kell ölni. 
A németek becsületesebben harcol
nak : Zaremba hadnagy sebesülten 
feküdt a német drótakadályok előtt 
és ők nem ölték meg. Julius 31.: 
Kurlov ezredes parancsára tisztiszol
gák megvertek sebesült foglyokat. 
Elfogott tiszteket ma a vezérkarhoz 
való menet közben kiraboltak. A 
holtakat is megrabolják.

Tanítók árváiért!
Az örök csodatévő Krisztus ma is 

körüljár s a szeretet csudáit cselekszi 
naponként. Összegyűjti tanítványait, 
van köztük férfi és nő, gyermek és 
aggastyán s azt mondja nekik: men
jetek, munkálkodjatok az én nevem
b e n ! ...  Az emberi szeretetben az ő 
erejének megnyilatkozását látjuk s a 
szeretet cselekedőiben az ő tanítvá
nyait. Legyenek áldottak, akik az ő 
nevében felveszik a szegény tanító- 
árvák gondját, s legyen áldott a 
szeretet oltárára hozott minden fillér!

A múlt héten az alább felsorolt 
adományok érkeztek, melyeket ezen
nel hálás köszönettel nyugtázunk : 
Templomi offertóriumi gyűjtés, 

Nagyszentmihály . . . 71-82 K
A külsősomogyi ev. egyházmegyei 

gyámintézet . . . . 71-66 „
Ev. gyülekezet Nagyvázsony . 10 — „
Ev. gyülekezet Nemesleányfalu . 10"— „

Zsiray Lajos ev. leik. Nagyvázsony 5 — K
Kiss Lászlóné Pibogysuló . . 4-— „
Ev. nöegylet Nagyvázsony . . 3-— „
Ev. nöegylet Nemesleányfalu . 3‘— „
Derka Károlyné Verebély . . 2-— „
Múltkori számban kimutatott gyűjté

sünk volt: . . . .  8491-56 K
Mostani gyűjtésünk . 180-48 K
Eddig befolyt: 8672 04 K

A jó kedvű adakozót szereti az Isten 1

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenkettedik fejezet.
Építő munka.

Folyt. 31

Sárosy László helyzete a kereskedő 
földbirtokos családjában, dacára a 
községben kifejtett társadalmi mun
kásságának, nem igen változott meg. 
Igaz ugyan, hogy ritkábban jött s 
ezért néha-néha hallott egy-egy csi- 
pős megjegyzést, de egészben véve 
maradt minden a régiben. Legfeljebb 
két megfigyelést tehetett a tanító. Az 
első az volt, hogy Grünhut papa 
előtt nőtt egy emberfejnyit. Mióta 
megmutatta, hogy van gerince, hogy 
tud akarni s az akaratát tudja ke
resztülvinni, azóta a földbirtokos bi
zonyos respektussal nézett rá. Tisztelet 
volt-e ez, vagy félelem, azt nem ke
reste Sárosy. Megelégedett azzal, hogy 
akármikor jött, mindig kifogástalan 
udvariassággal fogadta s nem izlés- 
telenkedett ostoba okoskodásaival. 
Második megfigyelése Lonci kisasz- 
szonyra vonatkozott. A régi bizalmas 
jó viszony megmaradt közöttük, mé
gis úgy érezte, mintha valami idegen 
árny tolakodott volna közéjük. Be
szélgettek, zongoráztak, megkritizál- 
gatták az ismerősöket, de azért mintha 
láthatatlan kéz tartotta volna a gyep
lőt. Talán nem is az ébresztette ezt 
a gondolatot amit beszéltek, mint 
inkább amit nem beszéltek. Sok ál
matlan nehéz órát okozott ez Sáro- 
synak. Hiába tagadta volna, szerette 
a leányt s úgy érezte, vele van ösz- 
szekötve boldogsága. A fiatal szerel
mes mind türelmetlen. Vágyódás a 
lelke szárnya s kinzó égetés gyötri 
szivét, mig csak meg nem bizonyo
sodik arról, hogy szerelme viszon
zásra talál. Sárosy is mindent meg
próbált. De a leány hirtelen tartóz
kodóvá lett s ügyesen kisiklott kérdései 
elől, mint a zöldes-sárga veretű gyí
kocska a kőrakások közt játszadozó 
gyerekek elől.

— Megváltozott, Lonci, panaszko
dott egyszer Sárosy.

A leány ábrándozva nézett a mesz- 
szeségbe, azután félrevonta a csipkés 
ablak függönyt s az alkonyatba bo
ruló napra mutatott:

— Egyszer tündököl, máskor fel
hők mögé rejtőzködik, de mindig 
ugyanaz.

— Szomorú vágyódás a nap imá
dónak, válaszolt elgondolkodva Sá
rosy. Persze a nap mindig nap. akár 
látjuk, akár nem látjuk, de nekem 
csak akkor az, ha rám világit. De 
mit használ, ha elfordul . .

— Akkor is a föld fordul el, feleli 
a leány, azután hirtelen felkel, leül 
a zongorához s néhány szomorú ma
gyar nótát játszik.

Sárosy a zongorára könyökölve 
hallgatja s titokban a gondolatait 
rendezi. Boszusan állapítja meg, hogy 
nem látja tisztán a saját dolgát. Sok
szor azzal az elhatározással jön, hogy 
nyílt, egyenes kérdés elé állítja a le
ányt s határozott választ kér. De mi
kor rákerül a sor, megint csak meg- 
retirál. Mindig bántóbb lesz lelkén 
ez a nyomás. Egy kemény, hideg 
kéz, mely állandóan vasmarokkal 
szorítja a szivét. Végre is, senkise 
szereti kinevettetni magát.

Sárosy László tisztában volt azzal, 
mi okozta azt a kis lélek-árnyalati 
megváltozást, melyet kettőjükön kívül 
senkise vehetett észre. Az egész ak
kor kezdődött, mikor ő az iskola fa
lain kivül is elkezdett munkálkodni. 
Eleinte sokat disputáltak, mikor ez 
nem használt, a leány gúnyolódott. 
Egyszer valami olyan félét is mon
dott : hát érdemes ezért a bolondság
ért kockára tenni a boldogságot? 
Nem magyarázta meg, hogy hogyan 
érti, most meg már késő beszélni róla. 
Sárosy úgy érezte, hogy a különben 
nagyon is önállóan gondolkodó leány 
ebben a tekintetben teljesen az apja 
befolyása alatt áll. Sőt hajlandó volt 
feltételezni, hogy úgy a csábitó mo
solygás, mint a későbbi elhidegülés 
egyenesen az ügyes üzletember meg
rendelése szerint szállíttatott.

Még egy pontban nem tudtak meg
egyezni : Török Ferenc jegyzőéken. 
Sárosy László visszaemlékezett, hogy 
meghitt barátságuk tulajdonképpen 
akkor kezdődött, mikor elmaradt 
jegyzőék házától. Visszaemlékezett a 
gúnyos mondásokra, a lekicsinylő 
kézlegyintésekre. >Eh, azok..*. Kol
dusok !. . . No persze, kap uj pergál 
ruhát!. . . « Most, hogy Sárosy újra 
sűrűbben járt a jegyző házhoz, újra 
kezdődött ez a finomtalan fitymál- 
kodás.

— Mondja csak, Lonci kisasszony,
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kérdezte egyszer Sárosy, mi kifogása 
magának Törökék ellen ?

A leány magasra vonta szemöl
dökeit.

— Nekem?.. . Nekem igazán nin
csen velük bajom. Nem is tudom, 
hogy vannak. Különben azt hiszem, 
az ilyen hivatalnok emberekkel leg
feljebb a feljebbvalóiknak van bajuk !

— Nem mondaná meg, hogy érti 
ezt ?. . .

A leány egy kissé gondolkodik, azu
tán felhúzza két vállát.

— Minek magyarázzam meg, mi
kor úgy is világos ?

— Valami rosszat tett a jegyző ?...
— Én nem vagyok feljebbvalója.
— Vagy a leányt nem tudja el 

szenvedni?. . .
Erre kitör Lonciból a nevetés. Arca 

kiszélesedett, egész teste megrázkó
dott, amint kezeit összecsapkodva, 
fel- és lehajlongatva testét, kacagott.

— A penészvirágot?. . .  Ezt a vá- 
nyadt, fakó sárga nyulgombát ? ..  .

Újra kezdte a kacagást
Sárosy László felállt s az ablakhoz 

lépett. Csak akkor fordult vissza, 
mikor elcsöndesedett a nagy nevetés. 
De ebben a néhány pillanatban na
gyon rútnak látta a szép lányt s va
lami olyas félét gondolt, hogy a sok 
szép selyem blúz helyett egy kis 
lelkijóságot kellene szereznie. De hát 
ezt nem árulják pénzért.

— Nem áll jól magának a gúnyo
lódás, Lonci kisasszony, mondta kis 
idő múlva. És lássa, hozzá még igaz
ságtalan is, mert derék, jóravaló em
bereket bánt

A leány belevág a szavába.
— Mondja, miért védelmezi őket?
— Furcsa, mert jó emberek és 

ismerem őket.
Kis idő múlva hozzáteszi:
— Magukat is éppen igy védel

mezném, ha szükség lenne rá.
A lány egy pillanatig komolyan 

néz az előtte álló fiatal emberre, 
azután hirtelen elneveti magát s tré
fával üti el a dolgot.

— Egy hivatallal ismét több. Sá
rosy László tanító, gazdaköri elnök, 
népapostol és a Grünhut család vé
dőügyvédje.

Sárosy együtt nevetett a leánnyal, 
de nevetésében több volt a keserű
ség, mint a jókedv.

Grünhuttal is esett Sárosynak egy 
kis esete. Hamarosan azután, hogy 
Balogzsán és kifosztott társai nála 
jártak. Néhány hétig semmisem tör
tént. Már már azt hitték, hogy min
den rendbe zökken s Grünhut nem 
váltja be fenyegetését. Egy este azon

ban megint beállított Balogzsán. Arca 
fakó, mintha hamuba dugta volna 
fejét. Szokása ellenére nem aláza- 
taskodik, még a kezét is zsebre 
dugva hagyja, úgy beszél. Csak any- 
nyit mond :

— Holnap!
Sárosi László veszi a kalapját 

Esthajnalit húznak a katholikusoknál, 
péntek is van, a mikor gyertyákat 
gyújtanak az igazhitű zsidók házában, 
mégis felmegy Grünhutékhoz s be
kopogtat az ajtón. A kereskedő feláll 
az asztaltól, homlokán feltolja az 
imaszalagot, majd mikor meglátja az 
érkezőt, egészen leveszi s átmegy a 
tanítóval az irodába.

Balogzsán, meg a másik néhány 
ember dolgában jövök, — mondja 
Sárosy. Bocsásson meg, hogy ájta- 
tosságában zavarom, teszi hozzá kis 
szünet múlva.

Mintha nem értené, megismételgeti 
a nevet:

— Balogzsán, Balogzsán ! .
— Szeretném, adna nekik, Grün

hut u r ! . . .
A kereskedő szenvedélyesen rázza 

a fejét.
— Nem lehet, sőt éppen teljesen 

lehetetlen.
— Tönkre mennek, ha elveszi a 

házukat. . .
Csak a vállát vonja.
— Koldusbotot vehetnek... A gye

rekek is belepusztulnak... Gondolja 
meg... Magának is van gyermeke!,..

— Nem tehetek róla. Miéh nem 
fizetnek. . .

A tanítóban forr a méreg, de azért 
tovább kérleli.

— Gondoljon arra az Istenre, aki
hez előbb imádkozott...

Grünhut elneveti magát s vigyo
rogva rázza a fejét.

— Hehe, kedves tanító u r ! Más 
számlalapja van az Istennek és más 
az embereknek. Nincs közünk egy
máshoz !

De hiszen nincs pénzre szük
sége ?. . .

Mit nem m ond?... Hát melyik 
kereskedőnek nincs pénzre szüksé
g e ? . . .  De külömben is ezek ren
detlen, iszákos emberek, nem hitele
zek nekik. Az adóslevél szerint jogom 
van a házukhoz, meg a birtokukhoz 
s én érvényesítem jogomat.

— Hátha egy uj jótállót szerzek?...
Grünhut elgondolkodik, azután fel

húzza a két vállát s bizalmatlanul 
kérdi:

— Ki lenne az ?. . .
Sárosy László kurtán felel: én !... 

azután kiállja a rászegeződő tekintetet.

A kereskedő arca nevetősre torzul, 
a kezét olyan formán csapja szét, 
mintha azt mondaná: Ugyan mit ér 
a tanító ur jótállása ?. . . De azután 
hirtelen mást gondol.

—- Jól van, legyen! . .  Itt vannak 
az adóslevelek, tessék aláírni.

Sárosy pillanatig se habozik, ha
nem egymásután, biztos kézzel alá
írja az eléje tett iveket. Azután 
megköszöni Grünhut szívességét.

Azóta körülbelül tisztába volt 
Grünhuttal s tudta, melyik ember
osztályba kell beosztani. De ez az 
eset is jó volt valamire. Sárosy László 
egész rettenetességében meglátta a 
pénz és föld hatalmát. Megértette, 
hogy ez a kettő uralkodik, a többi 
mind semmi. Aki ezt a kettőt kezé
ben tartja, az minden hatalmat a 
kezében tart.

Egy nap ezzel a kérdéssel állít be 
a jegyző irodájába :

— Mennyi adósság terhelheti a 
nyirkutasiak birtokát?

A jegyző körülbelül megmondta.
— Hát azután honnan kapnak 

pénzt az emberek?
— Bizony nem jó helyről. Vagy 

Grünhut ad nekik, az pedig a bőrü
ket is lenyúzza, vagy valamelyik 
oláh bank. Előbb-utóbb az is elveszi 
a földjüket.

Sárosy László hirtelen felüti a fejét.
— Csináljunk egy kis kimutatást.
Néhány hét alatt meg is csinálta

s elrémülve látták, hogy a község 
teljesen el van adósodva. Még a ké
ményen kiszálló füst is be van táb
lázva, mondta a jegyző.

Valamelyik vasárnap a birtok és 
kölcsön dolgokról beszélt a gazda
körben a tanító. Ha meg akarnak 
gazdagodni, — mondta többek közt, 
okosan kell gazdálkdni, hogy a föld 
ne hozzon kevesebbet, mint a mennyit 
hozhat. Azután takarékosan kell élni, 
hogy ne prédáljunk el feleslegeset. 
Végül pedig, helyre kell állítani a 
község és az egyes emberek hitelét, 
mert az előnyös kölcsön előre segít, 
de a rossz kölcsön hátra taszít.

Az emberek némán helyeseltek. 
Haza menet azonban kétkedve csó
válták fejüket.

— Szép, szép, amit mond. Csak 
az a kár, hogy azt a hitelt nem 
árulják a boltban, mint a fehér 
cukrot.

Sárosy László azután megmutatta, 
hogy az olcsó és jó hitelt is meg 
lehet szerezni. (Folytatjuk.)
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A világháború eseményei.
Az antant- hatalmak, úgy látszik, 

a züllés útjára kerültek. Románia 
szomorú sorsa megzavarta a sokat 
emlegetett bajtársi hűséget, a hírhedt 
antantbeli fegyverbarátságot. Legfel
tűnőbb Oroszország tartózkodó ma
gaviseleté. Amit tesz, immel-ámmal 
teszi; ahol nincs nagyobb baj, nem 
tesz semmit. Úgy látszik, Oroszor
szág teljes visszavonulásra készülő
dik. Megsokalta az oktalan ember
áldozatot, ereje pusztulófélben van, 
maga számára már ki nem vívhat 
semmit, mit eméssze magát másokért? 
De úgy látszik, ilyen formán gondol
kodnak a többi hatalmak is. Kime
rültek mindannyian. Ha Anglia nem 
biztatgatná őket, már rég letettek 
volna a fegyvert.

Mi megnyugvással szemlélhetjük 
az ellenségeink körében mutatkozó 
kimerültséget s ellentétes áramlatot. 
A mi közös ügyünket Hindenburg 
vaskeze dirigálja. Mi nyugodtan te
kinthetünk a jövőbe. Ránk nézve az 
nem lehet rossz.

Románia végveszedelme.
i Végveszedelem fenyegeti Romániát. 

A Dobrudzsában megvert oláh csa
patok eszeveszett futással menekülnek 

I hazafelé Oláhországba. Vitéz csapa
taink ide is követik őket, végpusztu
lással fenyegetik egész hadseregüket, 
országukat.

Mackensen- a dobrudzsai arcvona
lon október 20-án lépett fel támadó-
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lag. Tuzla és Topraisar között visz- 
szavetette az ellenség balszárnyát s 
ezzel tarthatatlanná tette a Kobadi- 
nura támaszkodó centrumnak tartását. 
Megingott az ellenség egész arcvo
nala s hanyatt-homlok rohant a 
Csernavoda-konstanzai vonal felé. 
Másnap Konstanza, a román király
ság legfontosabb kikötőváros^, a ten
gerre vivő vasút végállomása, a mi
eink kezébe került. A megvert oláh 
sereg eszeveszetten futott vissza felé 
hazájába. Predeálnál Mackensen vi
tézei hatod'élszáz futó oláhot elfogtak 
hat tiszttel együtt s alig győzték 
összeszedni a sok elhagyott hadiszert. 
Ennyire juttatta az együgyuen ravasz 
Bratianu nyolc heti háborúskodás 
után Oláhországot.

Mackensen Konstanzánál nem állt 
meg, hanem folytatta diadalutját a 
vasút mellett Csernavoda dunai állo
más felé, maga előtt hajtva a menekülő 
oláh-orosz sereget. Csernavoda csak
hamar elesett. Álnok ellenségünk 
méltó büntetésképpen kénytelen volt 
átengedni legfontosabb erősségét s 
kikötőjét. Csernavoda elfoglalásával 
elvesztette egyetlen használható dunai 
átjáróját, mely biztosította a dobrud
zsai orosz-román sereg összekötte
tését Románia belsejével. Csernavoda 
elfoglalását a német jelentés joggal 
nevezi »fontos eredménynek«, mig az 
antant lapok a kétségbeesés hangján 
szólnak róla s Mackensen diadalmas 
előrehaladásáról. Sürgetik a nagyobb 
orosz segítséget és árulással gyanú
sítják a cárt.

271.

Az oroszok harca.
Az oroszok most már csak hellyel- 

közzel avatkoznak bele a véres küz
delmekbe. Az oláhok kétségbeejtő 
állapota őket nem igen érdekli. Vol- 
hiniában, Galíciában és a Kárpátok
ban nem támadnak. Bukovinában az 
offenziva a mi kezünkbe ment át. 
Lucktól nyugatra egy napon meg
mozdultak, de visszavertük őket. Okt. 
27-én a mi csapataink Dornavatrától 
keletre mintegy négy kilométer széles
ségben benyomultak az oroszok ál
lásaiba és több orosz kézben levő 
magaslatot rohammal elfoglaltak.

Harc a franciák és angolok ellen.
A franciák és angolok bámulatos 

szívóssággal támadnak, a németek 
még bámulatosabb erővel és kitar
tással védekeznek napokon, heteken, 
hónapokon át. Miután a Somme-vi- 
déki harcok mindeddig semmi ered
ménnyel nem jártak, nagy erővel, 
tűzzel újra megindultak a verduni 
támadások. A Maas jobb partján, 
Douaumont erősség körül a franciák 
némi sikerrel harcoltak, az erősséget, 
mely már oly gyakran cserélt gaz
dát, visszafoglalták. Azonban a siker 
rövid ideig tartott. Már olyan a hely
zet, mint előbb volt.

Harc az olaszok ellen.
Az olaszok a tenger melléken, a 

Wippach völgyében és a Comen-fen- 
sikon erős tüzelést kezdtek, de na
gyobb harcba nem bocsátkoztak.

-

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
A dunántúli püspökválasztás. Mint 

L már jeleztük október 27-én bontotta fel a 
I bizottság a dunántúli evangélikus gyüleke

zetek, tanintézetek püspökválasztó szava
zatait dr. Berzsenyi Jenő egyházkerületi 
felügyelő, főrendiházi tag elnöklése alatt. 
A beadott 350 szavazat közül 5 szavazatot 
a bizottság formai okokból érvénytelenitett. 
A szavazatok közül 238-at Kapi Béla kör
mendi lelkész, 39-et Pálmai Lajos győri 

j lelkész, 34-et Scholtz Ödön ágfalvai espe- 
! rés, 16-ot Bognár Endre egyházkerületi fő

jegyző, lovászpatonai lelkész, 10-et Madár 
Mátyás felpéczi lelkész, 6-ot Payr Sándor 
soproni theol. akad. tanár kapott. Tehát 

, az egyházker. gyülekezetei és tanintézetei 
133 szótöbbséggel Kapi Béla körmendi 
lelkészt, lapunk szerkesztőjét választották 
meg a dunántúli evangélikus egyházkerület 
püspökévé, isten áldása kisérje a megvá

lasztott uj püspök felelősségteljes nehéz 
munkáját!

Adomány. Id. Baranyai Jánosné a ho- 
mokbödögei egyházközségnek végrendele- 
tileg 400 koronát hagyományozott. A ne- 
meslelkü hagyományozó emléke legyen 
áldott.

Várpalota. A reformáció 400 éves jubi
leumának emlékére építendő „Szeretetház- 
ra“ a várpalotai evang. gyülekezetben is 
megtörtént a gyűjtés, mely 610 koronát 
eredményezett a nemes célú intézmény 
támogatására. A gyűjtő iv első rovatában 
Purgly Pál gyülekezeti felügyelő irta be 
nevét 100 koronás adományával s ugyanő 
gyűjtött még Siófokon 70 koronát. Fehér
várcsurgó leánygyülekezet 104 koronát 
gyűjtött az anyagyülekezet pedig 2 szór
vánnyal együtt 342 koronát. Isten áldása 
nyugodjék az adakozókon és a gyűjtőkön.

I t t h o n r ó l .
A lóheremag zár alá vétele. A hiva

talos lap rendeletet közöl, a melynek értel
mében a lóheremag-készleteket zár alá 
veszik s a lefoglalt készletnek maximális 
árért való rekvirálását a földmivelésügyi 
miniszter el is rendelheti. Termelők a le
foglalt készletből más termelőknek közve- 
tetlenül egy-egy métermázsát meg nem 
haladó készletet a január 8-ikán megsza
bott árért eladhatnak, vagyis a nagy aran
kamentes nyers lóheremagot 320, a nagy- 
arankás tisztítható nyers lóheremagot 285, 
a tisztithatatlant 255, az arankamentesként 
hivatalosan ólomzároltat 445, a tisztított, 
de nem teljesen arankamentes lóheremagot 
415 koronáért.

Kigyuladt eldugott búza. Csurogon 
Dolovácz Ádám gazda udvarán tűz kelet
kezett, a mely elhamvasztotta szalmáját, 
szénáját és az egyik félszerben lévő poly-
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vát. A mikor a tűzoltók hozzáfogtak az 
égő polyva oltásához, abból zsákszámra 
került elő elrejtett búza. Egy része persze 
bennégett a tűzben, húsz métermázsát 
azonban sikerült az elkobozás számára 
megmenteni.

Magyarország népesedése. Ezévi au
gusztus hónapban 4821 házasság, 26.676 
élveszületés és 31.881 halálozás történt a 
magyar birodalomban. Ebből az anyaor
szágra 4358 házasság, 23.260 élveszületés 
27.882 halálozás esett, úgy hogy az anya
ország népessége 4622, a társországoké 
583 lélekkel fogyott.

A kétezredik kitüntetés. A pécsi 19. 
tábori ezred parancsnoka táviratban érte
sítette Baranya vármegye és Pécs szabad 
királyi város főispánját, hogy az ezred 
most kapta a háborúban a kétezredik ki
tüntetést.

Az élelmiszer drágulása Amerikában.
Amerikában az élelmiszerek ára múlt év 
óta bizonyos emelkedést tüntet föl, egyes 
esetekben több mint 100 százalékos emel
kedést. A burgonya 116 százalékkal drá
gább, mint 1915. szeptemberében. A liszt 
60 százalékkal, a hús, sajt, főzelék, tej és 
szárnyas ára 10—50 százalékkal emelkedett.

József kir. herceg és a hős jegyző. 
Leszich László tenkei árvaügyi jegyzőt, 
honvédhadapródot, soronkivül hadnaggyá 
léptették elő és az 1. osztályú vitézségi 
éremmel tüntették ki. Leszich néhány hét

latot és kitartásával lehetővé tette, hogy 
csapataink az olasz zászlóaljat elfogják. A 
hőstett után József kir. herceg a lövőárok
ban fölkereste a vitéz hadapródot és szá
zadát, s megkérdezte Leszichtől, mi a 
foglalkozása.

— Jegyző vagyok Tetikén, Biharmegyé- 
ben — felelte Leszich.

— A magyar jegyzők tehát nemcsak 
odahaza, hanem a fronton is méltán meg
állják helyüket — mondta a kir. herceg 
és melegen megszorította a jegyző jobbját.

Vilmos császár beszéde magyar ez
redéhez. A német császár Böhm-Ermolli 
vezérezredes seregénél látogatást tett. Ez 
alkalommal beszédet mondott magyar ez
redéhez, melyben az ősi magyar virtusról, 
a magyar tűzről tett kijelentést s hangoz
tatta a közösen kiöntött vér kötőerejét. A 
látogatás a következőképpen folyt le :

Amikor a diszszázad feszes tartással 
ellépett Vilmos császár előtt, az uralkodó 
a csapatokhoz ment és messze hangzó 
szóval ezeket mondta:

— Az utolsó évek küzdelmei a német s 
az osztrák és magyar hadsereg fegyverba
rátságra rányomták bélyegüket. Közösen 
hullott a vérük, közös az ellenállásra és ! 
közös a diadalra való akaratuk. A küldött
ségek vigyék üdvözletemet a csapatoknak. 
Különösen örülök annak, hogy köszönthe
tem magyar ezredem küldötteit. Küldöttei 
annak az ezrednek, mely valódi ősmagyar 
virtussal megrohanta s bevette Petrikaut 
és a Lisagórát és amely a nyáron is min
denütt, ahol tüzbe került, vitézül harcolt. 
Mindannyian megvagyunk győződve, hogy 
igaz ügyért harcolunk és szent bizodalmunk 
Istenben, minden seregünk urában, aki 
győzelemre fog vezetni bennünket.

Milyen az oláh katona ? Sebesült ka
tona sétált a minap a verőfényes őszi 
időben. A karját kötés tartotta, a ruhája 
még uj volt. A császárfürdő előtt letelepszik

egy pádon és félkezével tömködi pipáját. 
Nézi egy vasutasféle ember és segíteni 
akar neki. de a vitéz elhárítja:

— Borotvát, pipát, asszonyt ne bízzon 
az ember másra . . .

Ebből aztán megered a beszéd A hadfi 
először aprózta a szót, majd nekimelegedik 
és beszél A háborúról, verekedésről, mi 
egymásról, ami a szegény ember vállát 
nyomja. Kérdi a vasutas:

— Hol harcolt utoljára, vitéz ur?
— Qyergyóban voltam az olájoknál!
— Miféle katona az oláh ?
A hadfi nagyot s z í v  pipáján és meg

nyomkodja a parazsat, azután cifrázni 
kezdi a szót:

— Voltam Szerbiában a nagy hegyeken 
is jártam, de meg a ruszokkal is erőlköd
tem. Katona, ka tona ... Egy ördög Egyik
nek lapos a sapkája, a másiké tollas, a 
harmadiké meg hegyes. De azért mind 
egyforma katona, mert mindegyik megérti 
a maga nyelvén, hogy mi az a fájer ájn- 
stellen. Azt is tudja, hogy sturm gyün 
utána, azt is, hogy úgy hull ilyenkor a katona, 
mint a légy. Ebben egyforma valamennyi, 
ha német, ha magyar, ha rác, mert katona 
valamennyi.

A vasutas megcsóválja a fejét:
— Ejnye vitéz ur, azt hallottam, hogy 

az oláh gyáva 1
Laposat pislant a harcos. Hegyeset ser

cent és jobb feléről bal agyarára illeszti 
pipáját:

— Hászen ezt nem tetszett kérdezni. 
Mert ez már megint más ! Azt köllött volna 
kérdezni, milyen a kurázsija ?

— Hát milyen ? — kérdi mohón a 
vasutas.

— Hogy milyen ? Hát olyan, mintha az 
apja ruszki lett volna, az anyja meg talián.

j Mert nagy fene emberek, mint a ruszok, 
j feketék, mint a taliánok, őzt úgy szaladnak,
! mint a nyulak . . .

A n a g y v i l á g b ó l .
165 seb egy katonán. Egy bolgár ké

peslap a lap utolsó oldalán közli Tolev 
j Ivanov György bolgár katona mezítelen 
: testének fényképét. Ez a katona 165 helyen 
! sebesült meg. Az orvosok eddig két és fél 

kiló vasat távolítottak el testéből. A derék 
,j bolgár hős már túl van az életveszedelmen. 

Gyógyulása a modern harci sebészet egyik 
csodája.

Postacsomagokat nem visznek Orosz
országba. A dán postaigazgatóság közhírré 
teszi, hogy Oroszországba szóló postacso
magokat nem vesz fel.

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a  házban nincs,
Hiányzik o tt a leerfőbb kincs 
Tanyát a sátán ütö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Zsolt. 119., 105.:

November 5. vasárnap, Ezsajás 2, 1-5.
6. hétfő, II. Mózes 19, 1—13.
7. kedd, V. Mózes 34, 1—6.
8. szerda, I. Kir. 19, 8—18.
9. csüt., Máthé 17, 1—9.

10. péntek, Márk 15, 22—26.
11. szombat, Zsid. lev. 12, 18-24.

A H a ra n g szó  p erse ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 623 kor. 86 fii!.

Bjötös László ev. táb. leik. a harctérről 
20— K, Lazányi Samu Budapest L — K, 
Grósz Ferenc őrv. a harctérről —-65 K.

Összesen: 64551 K.

Vak katonák részére befolyt: Kiss 
Pálné Sárvár 2-— K, Derka Károlyné Vere- 
bély P— K.

Rokkant katonák részére be fo ly t: 
Derka Károlyné Verebély P— K.

Ajánlkozás.
Egy négy polgárit jeles eredmény

nyel végzett 16 éves leányka ajánl
kozik úri családhoz házi munkára, 
esetleg gyermekek mellé, azok tanitása 
céljából. Ajánlatok kéretnek a kiadó 
hivatalba. l—x

Pályázat,
A somogydöröcskei evang. gyüle

kezet II. rendes tanítói állásra tanítót 
keres. Fizetés : 540 korona készpénz, 
államsegély, szép lakás, gyümölcsfás 
kerttel. Kötelessége I—III. osztályok 
tanitása. Németül tudók előnyben. 
Pályázatok november 11-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. 2—3

Okleveles kisdedóvónö
helyettes tanítónőnek, vagy jó csa
ládba nevelőnőnek ajánlkozik. Okle
vele általános jeles. Megkeresések 
és ajánlatok a Harangszó szerkesztő
ségéhez küldendők. 7—x

Tanító fiatal özvegye, ki a ház
tartás minden ágában jártas, házve
zetőnőnek, gazdaasszonynak elmenne 
4 éves kis fiával. Szives megkeresé
sek a »Harangszó« kiadóhivatalába 
kéretnek. 3—x.

Egy K Ö N Y V K E R E S K E D Ő  
és egy B E T Ű S Z E D Ő  tanuló 
felvétetik W e l l i s c h  B é l á n á l  
Szentgotthárdon.

Adakozzunk i  Harangszó terjesztésére In
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  42  tz6m r&  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, csopo rto s küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nem ű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM : Czckus László: Esős nap. (Vers.) — Mészáros István: Bánat. — Korisánszky Ottó: A gorlicei pap. — Lábaink 
szövétneke..,— G y á rik  G y ö r g y . Versek. — Kapi Béla : A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — Karácsonyi üzenet. — A világháború

eséniéiíyei. — Ország-Világ. a

Esős nap.
— H. Longfellow. —

Hűvös, borús, komor napok;
Esik, a szél fu j  s kavarog;
A szőlő még a kőfalon él,
De levelét már tépi a szél,
Oh mily bús, mily komor napok!

Éltem sivár, s örömtelen;
Esik s a szél fu j szüntelen;
Rá gondolok, a mi elmúla, 
Reményem sokszor porba hulla,

Oly szomomoru, bús a jelen!

Bús szív! oh hagyd el a panaszt, 
A felhő napsugárt fakaszt.
Sorsod közös itt mindenkivel, 
Életünkben sokszor esni kell,

Kevés ér itt derűs tavaszt. 
Angolból:

CZÉKUS LÁSZLÓ.

K ü ld jü n k  K a rá cso n y i ü ze
netet a  táborba és kórházakba. 
Ä r a :  1 drb  1 0  ftlL, 5 0  drb  3TK  
70 flll., 1 00  drb  7 korona.

Bánat.
Irta : Mészáros István.

Azelőtt is meg volt, azelőtt is rá
nehezült a lelkünkre. Ott ült az arc 
halványsárgán, a homlok barázdájá
ban. Verejtéke csillogott özvegy, árva 
könnyében, zokogása szívbe markolt 
a sirok felett. Szülte a csalódás és 
kiábrándulás, emberek gonoszsága 
és saját szivünk gyarlósága. Az egyik 
hamar túlesett rajta, a másik évekig 
hordozta. Voltak, akik nem mutatták 
és annál erősebben szenvedtek mi
atta ; voltak, akik mindenkinek el
mondták, hogy könnyítsenek rajta. 
Meleg könnyek fakadtak sértett büsz
keségből, elhibázott életből. S voltak 
idők, mikor bánatot éreztek az em
berek azért is, mert Isten ellen 
vétkeztek. Akinek nem volt tegnap, 
annak lett ma, lett holnap.

De soha annyi bánat nem volt, 
mint most, és soha olyan általános, 
olyan egyetemes sem volt a bánat, 
mint most. Megvív száz halállal a 
katona, honáért lelkesült kiáltással 
rohan előre, mellét aranyból, ezüstből 
érdemjel díszíti, de mikor elül a 
harci zaj, és az ostromárok mélyén

megpihenve a kedveseire gondol, egy 
halk sóhajtás az ajkán, egy könny a 
szemében kibeszéli: nagy bánata van. 
Hadvezérek győzelmi örömét, diadal
mámorát lehűti a bánat: sok vitéz, 
sok ember életébe került. Királyok 
siratják trónjukat, rosszul kormányzó 
államférfiak elvesztett hazájukat. Em
berek milliói lettek földönfutókká s 
keseregnek boldogságuk elvesztén. 
Béna hadfiak siratják a félkezüket, 
féllábukat. Mennyi bánat, mennyi 
gyász itthon minden családban, mennyi 
fájdalom minden szívben, szülők, 
asszonyok gyermekek szivében. Há
borús világ van, mondják sokan, 
bánatos világ van: érezzük mind
nyájan.

Ennek a háború okozta általános 
bánatnak sokféle megnyilatkozását 
látjuk. Panasz, zúgolódás, elfásult 
közöny, irigység, égre szórt átok, 
mindmegannyi szomorú bánatjelen
ségek. Lelkűnkbe markol az a mind 
gyakrabban ismétlődő eset, amikor 
a vigasztalan bánat gyilkossá teszi 
az édes anyai szivet, gyermekeinek 
gyilkosává, hogy megmentse őket a 
nyomortól; megrendít a sok házas
pár szomorú vége, akik a halálba
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menekülnek, mert egyetlen, hősi ha
lált halt fiók nélkül élni nem tudnak.

A bánatnak ezek a gyászjelenségei 
kétségkívül meghatnak bennünket. A 
bánatnak kétségkívül nagy bizonysága 
az a mélységes fájdalom mely sírba 
viszi az embert. És mégis, legyen 
bár a bánat még oly nagy, még oly 
mélységes, lássék bár mégoly elvi
selhetetlennek, nem megoldása a 
kérdésnek, ha bánatunkban az életet 
eldobjuk magunktól. Nekünk a bánat 
felett diadalmaskodnunk kell, nekünk 
a bánatot le kell győznünk! Úgy 
van! Nekünk a bánatot is, mint a 
háborús világ minden megpróbáltatá
sát, erkölcsi megjobbulásunkra, lelki 
életünk mélyítésére kell felhasználnunk. 
Itt-ott csakugyan örvendetes jelét 
látjuk a bánatos szív erkölcsi meg- 
jobbulásának. Fájdalom azonban csak 
egy időre. Amikor megszűnt a kedély 
izgalma, megszűnt a megjobbulás is. 
Emlékezetes marad. A háborús vilá
got még nem látott, még át nem 
élt nemzedék a mozgósítás napjaiban 
ment a templomokba; minden este 
kigyultak a csillárok s szállt az ének, 
a fohász az Istenhez. Akiket legelő
ször talált szivén a gyászhir, ott 
zokogtak, ott keresték a gyógyirt 
égő fájdalmukra az Isten házában, 
az Isten igéjében. Azután mintha 
máskép lett volna. Mintha egy bizo
nyos elégedetlenség kapott volna 
lábra — az Istennel szemben eleinte 
határozatlanabbul, meg félénkebben, 
azután mind nagyobb szemérmetlen
séggel hangzott fel: hisz nem segít, 
mindent eltűr.. . engedi, hogy meg
fosszanak egyetlen fiamtól, kenyér
kereső férjemtől. . . hogy nyomorba 
jussak. . .

A háború elején mutatott meg- 
jobbulásunk nem sokáig tartott. Bát
ran mondhatjuk, hogy a mi bánatunk, 
mely ezt a kevés ideig tartó meg- 
jobbulást létrehozta, nem volt igazi 
bánat. Pedig sok könnyet hulattunk, 
sok álmatlan éjszakát átvirrasztottunk. 
Sokan majd beleőrültek, hogy nem 
szórhattak egy marék virágot idegen 
ország idegen földjében nyugvó hő
sük sirhalmára, sokan maguk is a 
halálba mentek a bánat miatt. És 
bánatuk még sem volt igazi bánat. 
Nem volt, mert az igazi bánat ál
landó erkölcsi megjobbulást idéz elő, 
amit többé semmi sem másíthat meg. 
Amig bánatunk csak azért van, mert 
nem tudunk belenyugodni földi kin
csünk elvesztébe, ifjúságunk, egész
ségünk, kedveseink elmúlásába: amig 
a bánkódó fel nem teszi a kérdést: 
mit akar velem az Isten e bánat ál

tal elérni, addig erkölcsi megújulás
ról szó sem lehet.

Úgy van! Az ma a kérdések kér
dése: mit akar velem az Isten a 
bánat által ? Mert mint minden, úgy 
a bánat is az ő kezéből származik. 
Azért bocsátja ránk a bánatot, hogy 
amidőn látjuk a romlást, a pusztulást, 
a teljes felfordulást, látjuk a háború 
borzalmas következményeit, ne csak 
másokban keressük e borzalmak 
okozóit, hanem egyenkint önmagunk
ban is ; ne csak mások hibáit, vétkét, 
bűneit emlegessük és kárhoztassuk, 
hanem a magunkét is. Abban a pil
lanatban, amikor minden bánkódó, 
hős fiát sirató szülő, apja után kiáltó 
árva, vagyona megsemmisültén ke
sergő száműzött ajkán a zsoltáriró 
vallomása kél: * Egyedül Te ellened 
vétkeztem !; amikor mindenkinek az 
fáj, hogy azt a jóságos Isten kezet 
eldobta magától, amikor feltámad a 
vágy minden szívben, hogy a gond
viselő Istennel újra boldogító életkö
zösségbe lépjen, abban a pillanatban 
megkezdődik erkölcsi megjobbulásunk, 
megtérésünk. A háborúnak lehet igen 
sok eredménye, okozhat igen sok 
változást, de legnagyobb eredménye 
a mi erkölcsi megjobbulásunk, a mi 
megtérésünk lenne. Hogy legyen is, 
ahhoz kell, hogy javaink pusztulása, 
kedveseink elvesztése feletti világi 
bánatunk Isten szerint való bánattá 
legyen. Hogyan is mondja az írás: 
»mert az Isten szerint való bánat 
üdvösségre való megtérést szerez, 
melyet soha az ember meg nem bán, 
de a világi bánat halált szerez.« 
(II. Kor. 7, 10.)

A g o r l ic e i  pap.
Irta: Koritsánszky Ottó főhadnagy

Harctér, 1916.
Távol messze idők ismeretlenség

ködébe burkolt sötétségben is vakító 
fénnyel ragyog bele egy név: Gorlice!

Ha leszáll az est homálya és meg
kezdődik az élet a földbeszántott ál
lásokban : kiki szeretettel, gyöngéd
séggel végigsimitja fegyverét. Megnézi, 
vájjon jól fekszik-e a lőrésben, helyén 
van-e minden. . .  És röpködnek a 
parancsok, a járőr-parancsok rövid 
jelentései szakítják meg a tiszti fede
zékben közös virrasztásra összegyűl
tek csevegését, mókázását. . . Hirtelen 
keresztül villan a legsűrűbb sötét
ségben is a fényszóró sugár-csóvája, 
amely nem hagy semmit sem titok
ban és amely felfedi még az elsárgult

bokor aljára húzódó eltévedt nyulat 
is. A nappali fény, ami ettől fakad, 
lehetetlenné teszi, hogy az ellenség 
állásainkhoz lopja magát és egy óva- 
tatlan pillanatban rajtunk törjön...

Gorlice! Történjék bár mi is, sza
kadjon bár bele erőfeszítéseibe az el
len, zúdítsa ránk kifogyhatatlannak 
hirdetett népeinek árját — a történet 
arany lapjára vésett név fénye, ra
gyogása, varázslatos ereje erőt ad 
és hatalmat s az ellenség nem üthet 
rajtunk és vasellentállásunkon meg
törik. Mert előttünk Gorlice emléke 
s annak ragyogása, dicsőség sugár ké
véje világítja előttünk cselekvésünk
nek útját!. . .

...Parancsom úgy szólott, hogy 
mint futár menjek valahova. Utam 
Gorlice mellett vezetett. Hogy hagy
tam volna el Gorlice megtekintését, 
amikor időm is futotta, s kitudja, 
vájjon lett volna-e erre még egyszer 
ilyen jó alkalmam.

Szinte mélyen bele kell nyúlni az 
emlékezetünkbe, ha ma — másfél
esztendő elmúltával — a Ropa fo
lyócska szelíd dombos vidékét járjuk 
s elgondoljuk, hogy a világ legfénye
sebb haditénye innen indult ki. Rét, 
mező, szántóföld váltogatják egymást. 
Helyenként fáitól megfosztott erdők : 
egyik szál derékba roppanva, a má
sik mintha pokoli gépezettel nyisszan
tották volna le, mindmegannyi ágyuk
nak gyilkos tüze borotválta le s jaj 
volt a benne bujkáló ellenségnek. A 
híres dombocska, amelynek megszer
zése oly sok drága vérbe került és 
amely a gorlicei temetőn túl emel
kedik, fogadta be a sok-sok tetemet, 
amit erdőn-mezőn, egyebütt találtak 
meg a mieink hősi bevonulásuk után. 
Ma olasz, orosz, szerb meg crnagorc 
foglyok faragják-csiszolják a hősök 
temetőjének sok keresztjét és hordják 
fel kis vasúton a kavicsot, meszet 
miegymást oda, ahol ma oly sokan 
alusszák örök álmukat csendes békes
ségben, akik akkor gyilkolták egymást 
és ahonnét az orosz ágyuk ugattak, 
bőgtek, bömböltek, csaholtak fel fáj
dalmas segítésben, rettenetességek 
fölötti feljajdulásban.

És a város egy kőhalmaz: 615 
ház közül 42 volt olyan, amelyet 
lakhatónak minősítettek, ide értve azt 
az egynéhányat is, amelynek második 
és első eme’etét elvitte ugyan a grá
nát, de földszintje épségben maradt 
s lakhatónak minősítették.

Ahogy az ásitó ajtó-ablaku ház
roncsok között bolyongok, katona- 
ruhámban is fölébred az újságíró, 
aki nem elégszik meg a látottakkal,
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aki többet őhajt tudni, mint amit a
fantáziája mond neki a dicsőséges

f rémnapokről. És igy vezet el utam
nagy szakállu, még ma is a kiállott 
borzalmak következtében, réveteg né
zésű, öreg szent zsidókhoz. Mintha
az ótestámentum lapjai közül léptek
volna k i: mindmegannyija biblikus 
alak. Hallgatag, zárkozott, félénk,
gyanakvó mindahány.

— Uram, borzasztó volt, rettenetes!
Ezt hajtja váltig mindegyik s töb

bet egy lélekzetben elhadart sirán
kozó panasznak kivételével nem lehet

,. belőlük kivenni.
Ahogy a papirszeletként széttépett 

orgonáju, szét lapított tornyu, elné
mult szentegyházba lépek, ott találom 
az öreg harangozót, akivel nagy ne
hezen megértetem magamat.

— Biz’ most csak otthon dicsérjük 
az Urat, mert Istennek háza is ro
mokban. S tessen nézni: amily tiszta 
most a menybolt, oly haragos volt 
az ég akkor, amikor az a nagy ve
szedelem járta és amikor a mi szép 
templomunk is romhalmazzá lett, a 
láng és ágyuk martaléka.

Azután a paphoz utasított, aki itt 
volt az egész idő alatt.

Amikor először kerestem, nem volt 
* otthon. A városházán időzött, mert 

hogy ő a kormánybiztos, mint ahogy 
ő volt a polgármester, az egész orosz 
uralom idején.

Ahogy másodszor kopogtatok ajta
ján, maga nyitott ajtót. Szerény meg
jelenésű, ráncokba szedett homloka, 
tiszteletet kiváltó egyén: szemében 
jóságos tekintet és a tenni tudás tüze, 
szívesen veszi látogatásomat.

Elmondom, hogy tudom: ő volt a 
megszállás nehéz idejében a vissza- 
maradottak atyja, megértője, védője, 
tanácsadója és mindenek bizodalmá
nak, reményének ébren tartója. Vég
telenül örvendek, hogy szemtől-szem- 
be állhatok vele.

— Csak kötelességemet teszem — 
hárítja el magától az elismerést. És

Í csendesen, észrevétlenül egyre jobban 
belemelegedve elmond sok-sok min
den érdekeset a gorlicei nagy napokból.

126 napig tartott az orosz uralom 
— úgymond — ami egyenlő azzal, 
hogy városunkat — a két húsvéti 
ünnep kivételével — amikor hallga

tólagos fegyverszünet volt s egymás
hoz ajándékokat küldöttek a mieink 
és az orosz — ennyi napon át érték 
ágyú lövések.

A lakosság közül körülbelül 1200 
maradt itt, mintegy 6000-en elmene
kültek. Igen sokan a pincébe költöz
tek és v í z  nem volt, kevés azoknak 
a száma, akik az egész idő alatt nem 
kerültek napfényre, levegőre. Kezdet
ben elviselhetetlen volt az állapot. 
Az élelmiszereket mind fölették a 
muszkák, akik a városi események 
»ellenőrzésére« kozákokat kvártélyoz- 
tak be a városházára, ahova ennek 
dacára a polgármester-pap köteles- 
ségszerüleg naponta eljárt hivatalába.

Amikor tetőpontjára hágott a nyo
mor és elviselhetetlen volt a helyzet, 
felkerekedett és elment az orosz vá
ros parancsnokához, akit megkért, 
hogy gondoskodjék a lakosság ellátá
sáról, nehogy éhen pusztuljon. Köz
benjárásának meg is volt a foganatja, 
mert ettől kezdve napi 500 adagot 
kapott a város az orosz vöröskereszt
től. 500 adag 1200 embernek! Ahhoz 
is a pap kellett, hogy úgy ossza fel 
a kapott adatokat, hogy mindenkinek 
jusson belőle s amennyire az lehet 
szigorral s megértéssel kezelje ezt az 
ügyet is ép úgy, mint minden egye
bet, amit a kegyet nem ismerő ga
rázda ellenség és a város visszama
radt polgársága közti összekülönbö- 
zés elmellőzése megkívánt.

Az idők folyásában hellyel-közzel 
megtudott egyet mást a mi ügyünk 
állásáról, mivel időnként egy-egy ké
münk került a városba s az el nem 
kerülte volna a város legelső embe
rét, a papot. Az utolsó kémünkkel 
március 18-án találkozott. A város
házán ép az elemózsia elosztásával 
volt elfoglalva, amikor betoppan egy 
idegen alak. Az orosz parancsnok is 
qtt volt, ezt látva az idegen eltávo
zott. Amikor az óra déli 12 mutatott 
(mert hisz harangozni nem volt sza
bad s különben is a tornyot az oro
szok megfigyelőhelynek használták) 
s a pap a főtéren levő városházáról 
a templom melleti lakására ment, 
egy szűk sikátorba elibe toppan egy 
meglehetősen lerongyolódott alak. A 
pap az egész város pénzét mindig 
magánál tartotta, (ott tudta ezt belső

zsebében a fosztogató kedvű oroszok 
elöl a legjobb biztonságban) s igy 
azt hitte, ez az alak tudja ezt s most 
megtámadja. Nem úgy volt. Melléje 
sompordált és oda súgta:

— Beszélni szeretnék a tisztelendő 
úrral négyszemközt, hadd látogassam 
kérem meg a lakásán.

Mit volt mit tennie, bár egy csep
pet sem volt bizalomkeltő a koldus
nak látszó idegén, nem tudhatta, nem 
az oroszok csalják e valami kelep
cébe, akik mindig gyanús szemmel 
nézték tevékenységét. Maga a rettentő 
szigoruságu és kíméletlen város pa
rancsnokló orosz tiszt a legkiszámít
hatatlanabb időkben, éjjel, hajnalban 
akármikor betoppan hozzá (a kapu
kat nem vol szabad bezárni, viszont 
az utcára néző ablakokat el kellett 
reteszelni, nehogy világosság szűrőd
jék át) s valami ürügy alatt ellen
őrizte : nincs e nála idegen — a mi
eink közül hirthozó, hirtvivő.

— Istenem! Hogy epedhettek is 
hir után, hogy megtudják az igazat, 
mert a muszka mesterkélt elferdíté
sekkel, rémhírekkel traktálta őket 
mindig.

Az idegent magához tessékelte. 
Fel a lépcsőn, át a kis sötét folyo
són, be a hálószobába s innét az 
átnyitó könyvtár-dolgozó szobájába, 
afféle irodába. Fütykösét (ezt meg
engedték a muszkák neki, hogy hordja) 
jó marokra fogta, hogy lebunkozhassa 
vele az alakot, ha a pénzért meg
támadná.

— Kém vagyok. Igazoló iratom 
nincs. De ebből és ebből a község
ből (ott akkor már a mieink voltak) 
ettől meg ettől a paptól üdvözletei 
hozok.

Milyen lelkiállapotban is lehet ilyen 
veszélyes helyzetben egy szelidlelkü 
pap! A katona megszokta, a'halál 
mindig ott ólálkodik körülötte, sze
mébe néz: jöjjön, ha tud. A pap a 
béke, a szeretet, a megértés embere. 
Hivatása gyűlölködést elhárító, az 
embert az Isten országa felé irányitó 
és tőle a bűnt távoltartó szivét, lel
két eltölti a vágy, hogy megtegye 
hazafiui kötelességét. Mindenben al
kalmazkodni akar a nagy időkhöz: 
előtte is nehezebb kötelességek álla
nak. Nekivág, mint — ha tőrbe csal-

■ ■
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ták — életét veszti ő is, mint annyi 
kiváló testvérünk igaz ügyünkért.

És elmondja, amit tud és ami fon
tos lehet a mi csapatainknak. Amint 
egyet mást közöl, nyittani hallja a 
hálószobájára vezető folyosó ajtót. 
Vájjon ki jöhet. Hátha az orosz pa
rancsnok. Talán nem is annyira a 
saját életének megmentése (jóllehet 
nagy szükség van még rája az ott 
maradt polgároknak és általuk a ha
zának) mint inkább az a gond bántja, 
hogy ha ez a fiú nem jut most el 
éppen szerencsésen a mieinkhez s 
nem tudja hírül vinni a nekik fontos 
tudnivalókat.

— Térdelj le fiam! Térdelj le!
Azzal térdre szorítja s maga a

székbe ül s a fiú fejére teszi kezét 
és megáldja.

Nyílik már az irodába vezető ajtó 
s az orosz parancsnok hatalmas 
alakja tűnik fel.

— Mi az? Ki az?
— Egy szegény környékbeli, hogy 

a templomba most nem járhatunk, 
hozzám jött Isten igéjére szomjuhoz- 
ván. — Parancsol a komandáns ur?

Szűrös tekintetével átjárta a fiút, 
de a benne lakozó orosz vallásos 
lélek nem engedte, hogy zavarja az 
egyházi funktiót:

— Majd később elhivatom.
A pap kikisérte:
.— Holnap szemlére jön X. tábor

nok, tisztitassa meg a város főterét.
És a kém Qorlice felszabadulása 

után irt a papn'ak, akkor sem feled
kezvén meg a hálálkodásról.

Rövidesen ezután — egy éjjel — 
gránát csapott a pap lakásába is. 
Csak a hálószoba maradt meg, meg 
az irodának az a fala, amelynél a 
könyves polc áll. Egy pár könyvbe 
belevágódtak gránát szilánkok, ami
ket úgy őriz most hűséggel. A ház 
többi része egy törmelék halmaz volt.

Május 1-én nem érkezett meg az 
500 adag élelmiszer. A pap elment 
a parancsnokhoz hivatkozással, hogy 
a lakosság rettentően megsínyli, ha 
egyetlen egyszer is elmarad a táp
szere, intézkedését kérte. A parancs
nok a tábori telefonon intézkedni 
akart. A tábori telefon nem működött. 
Ez volt az első híradás arról, hogy 
»valami baj van.« Másnap a neve
zetes május 2-ikán istentiszteletet 
akart tartani a pap a fiuárvaházba. 
Reggel Vrő-tó 1 kezdve rettentő 
ágyúzás folyt a város körül magát 
a tüzes poklot varázsolván a földre. 
Az oroszokat rettentő izgalom fogta 
fogta el. Lótás-futás. Egyre szállítot
ták a muníciót. A várrá átalakított

temetőt (ami a város végében egy 
dombon van) a becsapó gránátok 
egészen felszántották. Az erdőket 
leborotválták, a nagy petróleum tar
tályokat (a közelben petróleum fino
mító gyárak vannak) felgyújtották. 
És a lakosság szive feldobbant, fony- 
nyadt,, penészes arcukon talán öröm 
rózsák is gyulladtak.

A pap 11 órakor bement hivata
lába. A városháza udvarán néhány 
orosz katona ólálkodott:

— No — úgy mond — ma az 
ellenségnél kapunk zupát 1

Úgy is lett 1 Délutánra megtört a 
muszkák s z í v ó s  ellentállása : 3A5-kor 
bevonult egy bajor patrul a városba. 
Közben a mieink meg kissé éjszak
kelet felé fekvő Jaslónak vetették 
magukat, ahonnét ugyancsak szedni 
kellett az áruló Ratkó Dimitriew 
hadseregparancsnoknak irháját, hogy 
megmentse.

A város egy lobogó lángtenger 
volt. Ami nem esett áldozatául a 
gyilkos ágyúzásnak, azt martalékul 
szedte a tűzvész, amely mélyen bevi
lágított az éjszakába. És a Rope 
folyócska, amelyen az előtt a petro- 
leumgvárakból nehéz feketé olaj fol
tok úsztak, most vörösre festődött 
az ember vértől. És az össze-vissza 
kiabálás, fegyverropogás, ágyűdübör- 
gés, tűzvész pattogás, hurrá-kiáltás 
között ott állott a gorlicei pap levett 
föveggel, némán, meghatottam S kö
rülötte a mint egy sírboltjukból, 
ahova elevenen kellett eltemetkezniök, 
elővánszorgott összeaszott, beesett, 
fénynélküli szemű, megszenvedett 
lakóság. Mintha nem is élő lények 
volnának . Mintha halálálom volna 
lázállapotjukban.

Csak később értették át, amikor 
megint emberekké lettek, hogy mi 
mindent köszönhetnek ők az ő hős- 
lelkü papuknak, a Gorlicei papnak....

Gorlice 1 Történjék bár mi is, sza
kadjon bár bele erőfeszítéseibe az 
ellen, zúdítsa ránk kifogyhatatlannak 
hirdetett népeinek árját, a történelem 
arany lapjára vésett név fénye, ra
gyogása, varázslatos ereje erőt ad 
és hatalmat. Mert előttünk Gorlice 
emléke s annak ragyogása, dicsőség 
sugárkévéje világítja előttünk cselek
vésünknek útját 1 . .

Győzni fogunk 1

Miért fizetek elő a Harangszóra?
mert épít, 

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

VERSEK.
Őszi reggelen.

Szomorú, ködös őszi reggelen,
Rég múlt idők nyomait keresem 
Lelkemre gyász, szom orúság  feküdt, 
Szomorúság, gyász van már mindenütt I 
Nincsen hangja a vén zongoráknak,
A dallamok vájjon m erre  szálltak ? . . . 
Merre van m ég  boldogság a fö ldön?
Hol nincs m ég  könny és vér a göröngyön? 
Kinek nyílik m ég  mosoly az a rcán ?
Hol é l?  m e r r e ?  melyik tenger p a r t ján ? . . .
— Régmúlt idők, színezett remények I 
Ha most ide vissza rö p p en n én k :
Hangja kelne a  vén zongoráknak, 
Panasztmondó szájak dalolnának. 
Dicshimnuszok és fenséges  imák, 
Ostromolnák az egek kapuját 1
S  egy uj dal s im a  át lelkemen . . .
— Szomorú, ködös őszi reggelen.

Pettau, 916. szept. 23.

R ózsák a po rba n .
Rózsák feküsznek lenn a föídporában, 
Korán letépett e ldobott rózsák I 
Tegnap még mindet puha, meleg ágyban : 
Gondos kezek simogatták, óvták.
Tegnap még valahol egy kerti magányban, 
Sütkéreztek fényes, csókos napsugárban.

Bősz vihar zúgott át a kis kerteken,
Ma már azt sem  tudjuk, merre, hol vagyunkl 
Qránátlyuggatta szom orú földeken, 
Lehullott rózsák között rohanunk I
— Amig otthon édes, síró asszonyszájak: 
Értünk mormolnak forró, bús imákat.

Olasz hadszíntér, 916 aug. 11.

Havas o rm o k o n  . . .
Havas ormokon, az éghez  közel,
Alant kóválygó felhők födnek el,
Hogy ne találjon a gyilkos golyó.
És megérjem a boldog békét,
Melynek üdvtermő, jó ságos  csendjét:
Nem zavarja m eg  az ágyúszó.

Havas ormokon kö.ifelhők között,
Úgy állok mint egy földbevert cölöp I 
Kinterhes napoknak hosszú során :
Folyton köröttem lappang a végzet,
De érzem, hogy csontkeze el nem érhet : 
Ha velem az Ur I Vigyáz reám I 

Olasz hadszíntér, 916. szept. 8.
GYŐRIK GYÖRGY.

L ábaink  s z ö v é t n e k e .
Mint engedelmesség gyermekei, 

nem szabván magatokat a bennetek 
régebben, tudatlanságotokkor uralko
dott kívánságokhoz, hanem ama szent
nek módjára, a ki titeket elhívott, ti 
is Szentek légyetek minden forgo- 
lódástokban; mivelhogy meg van írva: 
Szentek legyetek, mivel én szent va
gyok. És ha mint atyát, azt hívjátok 
segítségül, a ki személyválogatás nél
kül ítél kinek-kinek a cselekedete 
szerint, félelemben járjatok itt tartóz
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kodástok ideje alatt; tudván, hogy 
nem romlandó dolgokon, ezüstön vagy 
aranyon, váltattatok ki hiábavaló ma
gatok viseléséből, mely atyáitokról 
szállott rátok, hanem drága véren, 
mint hiba- és szeplönélküii bárányén, 
Krisztusén.

I. Péter. 1, 14-19.

Csak vigyázz magadra és őrizd 
jól a te lelkedet, hogy el ne felejt
kezzél azokról, a melyeket láttak a te 
szemeid és hogy el ne távozzanak a 
te szivedből teljes életedben, hanem 
ismertesd azokat a te fiaiddal és fia
idnak fiaival.

5. Mózes. 4, 9.

A mi Istenünknek szives irgalmas
ságáért, a melynél fogva meglátoga
tott minket a magasságból támadott 
világosságot; hogy megjelenjék azok
nak, a kik a sötétségben és a halál 
árnyékában ülnek, hogy a mi lábain
kat a békességnek útjára igazgassa.

Luk. 1, 78—79.

És lészen: az utolsó időben az Úr 
házának hegye a hegyek fölé helyez
tetik és felülemelkedik a halmokon 
és népek özönlenek reá. Pogányok 
is sokan mennek és mondják: Jertek, 
menjünk fel az Úr hegyére és a Já
kob Istenének házához, hogy megta
nítson minket az ö utaira és járjunk 
az ö ösvényén! Mert Siónból jö ki a 
törvény és az Úr beszéde Jeruzsá
lemből.

Mikeás. 4, 1—2.

Őrizkedjünk tehát, hogy midőn még 
meg van az ígéret az ö nyugalmába 
való bémenetelre, valaki közületek 
hátramaradtnak ne látassék.

Zsid. Iev. 4, 1.

Tudom, hogy te mindent megte
hetsz és nincs rejtve előtted semmi 
gondolat. Ki az — mondod — a ki 
gáncsolja az örök végzést tudatlanul ? 
Megvallom azért, hogy nem értettem; 
csodadolgok ezek nékem és fel nem 
foghatom. Hallgass hát, kérlek, én 
hadd beszéljek; én kérdeztek, te pe
dig taníts meg engem! Az én fülem
nek hallásával hallottam felöled, most 
pedig szemeimmel látlak tégedet.

Jób. 42, 2 -5 .

A kinek füle van, hallja, mit mond 
a Lélek az egyházaknak.

Jel. könyve. 3, 13.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére I

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Ijrta. : Kap! Béla.

Tizenharmadik fejezet.
A sárga gam ásnis ur.

Folyt. 32.

Nyirkutasnak szenzációja van. Hi
ába áll delelőn a nap, férfi, asszony 
mind hülni hagyja ebédjét, gyerek 
meg itthagyja a durrogás ostorát, 
búgó csigáját s kiáll a kapu elé szá
jat tátani. Grünhuték előtt finom úri 
kocsi áll. Könnyű kétüléses vadász
kocsi, mintha a mezei kankalinról 
szedték volna a festékét, úgy sárgálik 
messziről. A tüzes vérü fiatal lovak 
előtt jó íuháju kocsis áll s kemény 
marokkal fogja zablájukat. A kocsin 
összekötött színes póznák, állványon 
ülő látcsövek feküsznek, szemmel 
láthatólag valami mérnök ember le
het az utazó pasasa. Egy óra múlva 
előkerül az illető. Arca férfiasán 
napbarnított, vonásai határozottak, 
nyírott bajusza, haja korom fekete, 
szeme pedig kék Magas, vállas alak
ján megfeszül szürke vadász ruhája, 
s lábszárait előkelő sárga bőr ga- 
másni fogja körül. Finom, szép sárga 
bőrgamásni, amilyett csak nagy vá
rosban, gazdag holmi között, a kira
katban lehet látni! Grünhuték mind 
kikisérik, melegen elbúcsúznak tőle. 
A férfi az első ülésbe ül, a kocsis 
meg a hátsóba. Egy csettintés s a 
két tüzes ló nekiindul. Néhány pilla
nat múlva befogja útjukat az utca 
porfelhője.

A sárga gamásnis ur, az emberek 
biztos értesülése szerint kiment a 
hegyi birtokok felé s ott méricskélt 
a Grünhuték földjein. Ettől kezdve a 
mérnök többször megjelent a faluban 
s mindannyiszor Grünhuték vendége 
volt. Később úgy látszik több dolga 
volt, mert nem ment vissza a városba, 
hanem egyik gazdánál bérelt szobát. 
A fogatát is kinn tartotta, a lovak a 
kocsissal együtt egy másik gazda 
istállójában találtak helyet.

Mikor egyszer estefelé Sárosy 
László átment Grünhutékhoz, az ő 
szokott helyén ott ült egy magas, 
vállas alak, ki felállt s udvariasan 
bemutatkozott:

— Vajda Iván mérnök.
Sárosy László csakhamar megál

lapította, hogy a mérnök nemcsak 
szép, hanem nagyon tanult és okos 
ember. Akármicsoda kérdés került 
szóba, pontos felvilágosítást tudott 
adni. Több nyelvet beszélt sokat 
utazott. Járt Angolországban, Francia 
országban. Oroszországot úgy ismeri,

mint a tenyerét, beszél is jól oroszul, 
hiszen több esztendőt Moszkvában 
töltött. Lehetetlen kacagás nélkül 
megállni, mikor arról beszél, hogyan 
lopták el Montenegróban a párnája 
alól az aranyóráját s hogyan nyerték 
el szerencsejátékon az utolsó fo
rintját.

Sárosy félelme nem teljesedett. A 
mérnök nagyon ritkán mutatkozott. 
Vagy a birtokot mérte, vagy nyakába 
akasztotta messzelátóját s fotografáló 
masináját, azután felment a hegyekbe. 
A legmagasabb és legkopárabb szik
lákat is megmászta. Grünhutékhoz 
tehát ritkán jutott el. Ha jött, akkor 
is bebújtak Grünhut irodájába s ott 
tárgyaltak. Elejtett szóból arra lehet 
következtetni, hogy már régóta isme
rik egymást.

Néhány hónap múlva a régi tégla
vetőnél találkozik Sárosy a mérnök
kel. Éppen Grünhuttal tárgyal az 
omladékos házikó mellett. Alig veszik 
észre, mikor hirtelen rájuk köszönti 
a jó estét.

— Jó estét, tanító ur!
— Hát maga mi jót keres erre felé?
— Nem sokat. Jó levegőt. És az 

urak?
A mérnök és Grünhut összenéznek.
— Ezt a régi téglavetőt szeretné 

a földbirtokos ur újra építtetni. Kal- 
kulálgatunk, hogy vájjon érdemes-e 
beleereszkedni ebbe a nagy költségbe?

A fal mellett mélyre ásott üreg 
látszik, bizonyára agyag-próbát vé
geztek, a friss rétegeken látszik, hogy 
most vájták ki.

Együtt mentek haza, A mérnök 
ott vacsorázott Grünhutéknál.

Úgy látszik a vizsgálat és száma
dás eredménye kedvező volt, mert 
nemsokára csákányütések hallatszot
tak a régi téglavető felől. Munkást 
ugyan nem igen látott az ember, 
csak a mérnök kocsisa dolgozgatott 
egyedül, az is a malom-viz holt 
ágyát mélyitette. Sárosyt érdekelte a 
dolog, néhányszor ki is ment. De 
Grünhutot minden ember idegessé 
tette, a ki csak a téglavető környé
kére lépett Egyszer, mikor egyedül 
voltak, a mérnök bizalmasan meg
súgta az okát:

— Petróleum forrást sejtünk. De 
pszt! titok !. . .

Attól kezdve Sárosy is elkerülte 
azt a tájat, ő miatta ugyan ne izga- 
tódjék a Grünhut uraság. Turjon- 
furjon amennyit akar, ő bizony nem 
zavarja.

Egyik este vacsora után átmentek 
a jegyzőékhez egy kis beszélgetésre 
Sárosyné is átment a fiával, heteki
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úgy is a szobát őrizte. Szóba került 
Vajda Iván mérnök ur is.

— Szép ember! mondta Annuska, 
de aztán ijedve elhallgatott, hátha 
nem is illik egy fiatal leányhoz azt 
mondani egy férfiról, hogy szép.

— Okos ember 1 tóditja a dicsére
tet a tanító. És elkezdi dicsérni mű
veltségét, tudását, finomságát.

A jegyző csak hallgat. Lassan, 
gondolkodva szívja pipáját, mintha 
csak abból az ezüstkupaku füstölgő 
szerszámból kellene felszívni a szá
jáig azokat a szavakat, melyeket 
mondani akar.

— Lehet, mind lehet, — mondja óva
tosan, — de nekem mégsem tetszik.

— Apa nem szereti a nyiiott ba
juszt, mondja Annuska, s a pohár
székből asztalhoz viszi a theáscsé- 
széket.

— Csacsi vagy, Nusi, — mondja 
a jegyző s nevetve rákacsint a lá
nyára. Csak a rövid, meg hosszú 
szoknyás kis leányok Ítélik meg a 
férfiakat a bajszuk szerint, de nem 
az ilyen öreg bácsik.

Erre még inkább zavarba jön An
nuska s az arca éppen olyan piros
ra válik, mintha pirosra barnuló 
fánkokat sütne a nyitott tűzhelyen.

— Hát mi a kifogása ? . . .
A jegyző szép lassan megigazítja 

a pipáját s gondosan megnézegeti, 
hogy az ezüst tornyos kupak miért 
pattint olyan éleset betevésnél.

— Ha az ember húsz évet tölt 
egy faluban, lassanként kiismeri an
nak minden praktikáját. Tudom, miért 
fordul meg Zsuzsa asszony a szom
szédék portáján s azt is tudom, mi
ért fordítja félre Péter gazda a fejét, 
mikor arra megy a János. Ha az 
egyik valamiféle községi bizonyítványt 
kér, biztosra várhatom a másikat: 
megjön még az nap s neki megint 
más irat kell. De én tudom, milyen 
s azt is tudom, hogy miért. Sokszor 
még a tűzvészeket is megtudom ma
gyarázni. Én például cseppet sem 
csodálkoztam, mikor a múlt nyáron 
a vörös Jankóék szénája mellett csa
pott le a villám s mégis a kis zsidó 
háza égett le. Mindennek van prak
tikája.

— És a mérnök, apa?. . .
— No ni csak, a kis kiváncsi!... 

Muszáj éppen a mérnökről beszélni? 
Azt akartam még mondani, hogy falu 
helyen azt is megtanulja az ember, 
hogy az ismert emberekből követ
keztessen az ismeretlenre. Ha a Pá
linkás Ferkóval látok egy idegent, 
bizony nem gondolom, hogy a tem
plomba mennek. Ha meg késő este

| a pópához látok alakokat beosonni, 
bizony nem mondom: ni csak, a 
tanító ur megy vizittába 1 . .

Sárosy László növekvő érdeklődés
sel hallgatja a csapongó beszédet s 
úgy gondolja, hogy már érti a furcsa 
okoskodást.

— Na, a Vajda Iván nem is jár 
a pópához. Azt hiszem, Grünhutékon 
kiviil sehova se jár. Talán nem is 
beszélget senkivel, mint a pózna-vivő 
emberekkel.

A jegyző bólint a fejével, a/után 
szárazon rámondja:

— Mindig ugyanazok 1
— Ismeri őket?. .
A jegyző némán int fejével.
— No, de azért azok is járhatnak 

egyenes utón ?
A jegyző felhúzza a vállát, azután 

különös mozdulattal lefelé vágja a 
két kezét.

— Ugy-e hallotta, édes öcsém, 
hogy sok hegymászó készakarva el
kerüli a kényelmes, biztos utakat s 
csak az életveszélyes kapaszkodókat 
keresi ki. Akkor van elemében, ha 
hónalján megfeszül a kötél, lába alatt 
szaporitó gyorsasággal megindulnak 
a kavicsok s a mélységben tágra 
nyitja száját a megsemmisülés.

A tanító elgondolkodva néz maga 
elé. Kis idő múlva a jegyző azt 
mondja:

— Puskaporos hordókon is lehet 
menni. És vannak emberek, kik a 
puskaport fejükben s a zsebükben 
hordozzák magukkal. Akárhova men
nek, mindenütt...

— Robbanik, — mondja a tanító.
— Úgy, — bólint rá a jegyző. De 

ők is ott maradnak.
— Ott maradnak 1. . . ismétli a ta

nító s még szótlanabb lesz.
Az este nem is került többet szóba 

Vajda Iván mérnök.
— Később Sárosy László is kény

telen volt vele többet találkozni. Úgy 
látszik a mérnök elvégezte a külső 
felvételi és mérési munkát s most az 
anyag feldolgozását végezte. Szobája 
sötét volt, természetes tehát, hogy 
Grünhuték felajánlották neki az iro
dát. Az talán még természetesebb, 
hogy többször behívták uzsonnára. 
Ekkor tájt a tanító sokszor kedvet
lenül ment haza. (Folytatjuk.)

Karácsonyi üzenet.
Gyöngéd női kezek öltögetik a tűt 

s készítik szeretteik számára a ka
rácsonyi meglepetést. Mindenkinek 
van kire gondolnia. A jó szív kibő

víti a családot s megmutatja az el
hagyatottakat, özvegyeket, árvákat. 
Ki ne gondolna vitéz katonáinkra? 
Ki ne küldené meleg érzelmét á lló 
val befújt völgyekbe, földhányásokba, 
jól, avagy rosszul fedett fedezékekbe ? 
Az egész országban megindult már 
a nemes mozgalom, hogy derék ka
tonáink ne várják hasztalanul a ka
rácsonyi angyal szárnya suhogását. 
Magyar nők készítik a meleg téli ru
hát, csomagolják az ajándékos ládi- 
kát. Bizonyára az evangélikus nők is 
kiveszik e szent munkából részüket.

De ne felejtsük, hogy nekünk még 
más kötelességünk is van 1 Híven 
egyházunk feladataihoz arra kell tö
rekednünk, hogy az evangéliom ka
rácsonyi üzenetét szétküldjük a harc
tér minden zugába. Vérfolyók helyére, 
sóhajok, halálhörgések, borzalmas
ságok földére küldjünk erőt, vigasz
talást, békességet, küldjük az Isten 
igéjét.

Ünnepi füzetünk jövő héten elhagyja 
a nyomdát. Darabja 10 fillér, 50 da
rab 3 kor. 70 fillér, 100 darab 7 kor. 
Szeretettel ajánljuk gyülekezeteink, 
nőegyleteink és egyes híveink figyel
mébe.

A megrendelők névsorát jövő szá
munkban kezdjük közölni.

A világháború eseményei.
Nagy a zűrzavar, aggodalom s vá

daskodás az antant köreiben. Lapjaik 
tele vannak panasszal. Gyűléseiken 
a szövetséges hatalmak szemrehá
nyásokkal illetik egymást. A boulognei 
haditanácskozáson megállapították, 
hogy az antant haditerve 1916-ra 
teljes kudarcot vallott s hogy elvállalt 
kötelezettségének sem Olaszország, 
sem Oroszország meg nem felelt, 
Románia fellépése pedig teljesen el
hibázott volt. Olaszország nem tá- 
mogadta kellőképen Romániát, Orosz
ország elégtelen segítséget küldött a 
Balkánra s nem támadta elégséges 
erővel Bulgáriát, Románia pedig ott 
kezdte a harcot, ahol nem kellett 
volna. Keserűséggel említették azt is, 
hogy az ellenség rendkívül értékes 
gabona, marha és olajkészletet zsák
mányolt Romániában, amely zsákmány 
elégséges arra, hogy Németország 
gazdasági blokádját teljesen hatásta
lanná tegye. így jelentik mindezt 
Párisból egy antantbeli lapnak, az 
Utro Rossijnak.

Románia ellen.
A román hadsereg napról napra 

pusztul. Az október 20-iki kimutatás
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208.680 elesett, megsebesült vagy 
eltűnt katonáról szól. Az elpusztult 
tisztek száma a kimutatás szerint 
6992. Nem csoda, ha — mint a lapok 
írják, — a román királynak sirógör- 
csei vannak, a királyné pedig, mint 
kóbor lélek járkál nyugtalanul ide-oda.

Az elmúlt hét elején az ellenség 
elvesztette az Orsóvá közelében levő 
magaslatokat. Azonkívül tért vesztett 
a Vöröstoronytól délre, Kampolugtól 
északra és Predeáltól délre. Macken
sen seregei tovább üldözték a futó 
románokat és oroszokat. Megcsappant 
úgy a románok, mint az oroszok 
támadó ereje. Ellenállásra is alig van 
bátorságuk. Lassanként kiszorulnak 
hadállásaikból, vonulnak visszafelé, 
foglyokat és jelentékeny hadizsák
mányt hagyva hátra mindennap.

A hét végén uj orosz csapatok 
érkeztek Dobrudzsába a románok 
segítségére, akik erre igyekeztek 
visszafoglalni az elvesztett erdélyi 
területeket. De vereség érte őket 
mindenütt, a mi csapataink sikerrel 
haladnak a vöröstoronyi szorostól és 
Predeáltól délre. Már behatoltak ro
mán földre is s ott 350 uj fogoly 
került kezükre.

Az olaszok ellen.
A nyolcadik isonzói csata október 

9-től 14-ig tartott. Az eredménytelen 
harc után az olaszok hosszabb szü
netet tartottak, Hosszú pihenés után 
okt. 31-én belekaptak a kilencedik 
isonzói támadásba, de minden siker 
nélkül. Az uj offenziva nagy erővel

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Kitüntetés. A király Scholtz Ödön ág- 

falvai lelkésznek, a soproni felső evang. 
egyházmegye esperesének a Ferencz József 
rendet adományozta. A király kegye érde
mes egyházi és közéleti munkálkodást 
koronázott meg s igy mindenfelé jőszinte 
örömöt keltett.

Alapítvány. Özv. dr. Mendelénvi Jánosné 
megboldogult férje, dr. Mendelényi János 
volt sárvári egyházközségi felügyelő emlé
kének megörökitése céljából a sárvári 
egyházban 500 kor. alapítványt tett, a 
melynek kamata évenként az iskolai vizsga 
napján szegény iskolás gyermekeknek ju
talmazására fordítandó. A kegyelem Istene 
áldja meg a nemes jóltevőt és buzdítson 
másokat is jócselekvésre.

Reformáció ünnepély. A kismartoni 
cs és kir. katonai főreáliskolában október 
30-án kedves házi ünnepély folyt le. Krón

indult meg Görctől délre. Célja volt 
a Wippach-völgytől keletre emelkedő 
magaslatok elfoglalása és a Karszt- 
fensik visszahóditása. Az olasz gya
logság többszörös tömegrohammal 
próbált szerencsét, de a mieink mind
annyiszor visszaverték. Ezer olasz 
katona fogságba került. Az elkesere- 
redett harcot másnap is folytatta az 
ellénség, nem törődve óriási veszte
ségével, de mindenütt visszaverték. 
Két küzdelemben különösen kitüntette 
magát a gyulai második népfölkelő 
ezred és a dalmáta 23. landwehr 
ezred. Kudarc érte az ellenséget a 
Karszt-íensikon Lokvica vidékén is. 
A kilencedik isonzói offenziva Itáliá
nak 2200 foglyába, sok-sok halottjába 
került. Egyetlen, elég szegényes si
kere Lokvica elfoglalása.

Az oroszok ellen.
Az oroszok Volhiniában Puszto- 

mitynál és Szelvovnál támadtak 
rengeteg tömeggel, de itt is, ott is 
visszaverték őket. Támadásaik célté
vesztettek voltak, mert velük semmit 
sem segítettek a románokon.

Nem boldogult az ellenség Beresz- 
teck mellett sem. A Narajovka keleti 
partján pedig a törökök verték meg 
őket és elfoglalták állásaikat. Néhány 
nappal később kétszer is megpróbál
ták az elvesztett állások visszahódi- 
tását, de hiában volt minden eről
ködésük.

Az oroszok, felhasználva a rendel
kezésükre álló három dunai átjárót, 
friss erőkkel megjelentek a dobrud-

Ferenc lelkész ünnepi beszéde után Binder 
Hermann III. éves növendék lendületes 
szavakban emlékezett meg a már majdnem 
400 éves reformációi munkáról, majd pedig 
a harctéren elhunyt ev. hősöknek szentelt 
szép szavakat. Utána Nagy István II. éves 
növendék „Szeresd az Istent“ cimü költe
ményt szavalta el meglepő hatással. Duói
méi Ferenc ii. éves növendék régi egyházi 
énekeket adott elő ügyes technikával az 
istentisztelet után pedig az összes növendé
kek úrvacsorához járultak.

Nagy adomány. Özv. dr. Králik Lajosné 
a pozsonyi ev. egyház árvaháza javára 
10,000 koronás alapítványt tett. A nemes 
tett önmagában hordja legigazabb jutalmát!

Csite Károly uj könyve. Uj könyvet 
Írtam. Háborús vonatkozu, vallásos irá
nyú uj történetek sorakoznak a könyvemben, 
melyek alkalmas szórakoztató, lelket ne
mesitő olvasmányul szolgálnak úgy a fel
nőtt népnek, mint a gyermekeknek. A könyv

zsai harctéren anélkül, hogy a romá
nokon segíthetett volna. Támadó 
erejük megcsappant s tömegeik any- 
nyira elhasználódtak, hogy védeke
zésre is alig maradt ellenálló képes
ségük.

A franciák és angolok ellen.
A németek itt-ott tért vesztettek, 

de egyébütt véresen visszavertek 
minden támadást. A német hadállá
sok néhány kilométerrel hátrább 
kerültek s a franciák visszaszerezték 
Douaumontot, de oly nagy áron, 
hogy azzal alig fognak dicsekedni. 
El is lanyhult csakhamar a Somme- 
vidéki harc. Vauxt a németek kiürí
tették, mert oktalanságnak tartották 
a szétlőtt falak megtartását, de a 
franciák mindeddig nem vették bir
tokba.

Egyéb hírek.
Lublin és Varsó főkormányzóságok 

katonai kormányzói november ötödi
kén proklamálták az önálló lengyel 
királyságot. Lengyelország tehát töb
bé nem fog Oroszországhoz tartozni, 
hanem független királyság lesz Né
metország, Magyarország és Ausztria 
oltalma alatt. Lengyelország, mint 
szövetségesünk, hézagát tölti be an
nak a földrajzi behorpadásnak, amit 
a kettős monarchia és Németország 
területe alkot Orosz-Lengyelország 
felé. A lengyel királyság proklamá- 
lása szükségessé teszi Qalicia viszo
nyainak uj rendezését s a lengyelki
rálysághoz való alkalmazását.

ára 2 korona lesz, de csak az esetben 
adhatom ki, ha legalább is lesz annyi elő
fizetésre jelentkező hűséges olvasóin, a 
mennyinek efőfizetése fedezi a drága 
nyomtatási költséget. Tehát aki megóhajtja 
a könyvemet szerezni, szíveskedjék előző
leg egy levelezőlapon értesíteni.

Sivár, szomorúsággal teljes most a ma
gyar nép élete, legyen tehát szabad hinnem, 
hogy a „Harangszó“ olvasói, akik szere
tettel olvassák munkáimat és megtehetik, 
nem vonják meg nagyrabecsült előfizeté
süket annak a munkájától, aki hűségesen 
igyekezett eddig és a jövőben is igyekezni 
fog egy kis lelki táplálékkal szolgálni né
kik és egy kis vigaszt, vidámságot is 
igyekszik tölteni a szomorúsággal telt po
harukba. Ennek reménjrében maradtam 
Körmend (Vas megye) 1916 norember 
hóban, kiváló tisztelettel: Csite Károly.
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Itthon ról.
Mezőgazdasági fölmentések meg

hosszabbítása. A honvédelmi és a csá
szári és királyi hadügyminiszternek, a föld
mi velésügyi miniszterrel létrejött megálla
podása alapján a mezőgazdasági érdekből 
meghatározott időre engedett és a járási ' 
főszolgabirák és a városi polgármesterek 
által 1916. évi 15.100/Eln. számú hadügy- 
miniszteri rendelettel 1916. évi november 
30-áig meghosszabbított legénységbeli föl
mentések, melyeket nevezett miniszterek 
időközben a mezőgazdasági érdekből en
gedtek és 1917. évi március hó 31-e előtt 
lejárnak, a járási főszolgabirák és városi 
polgármesterek engedelmével 1917. évi 
március hónap 31-ig meg fognak hosszab- 
bittatni

Vas-kétfilléres és papir-egykoronás.
E héten megkezdik a vas-kétfilléres váltó
pénz kiadását, a mellyel az Osztrák és j 
Magyar Bank ellátja fiókjait. Ennélfogva j 
várható, hogy az aprópénzhiány a legkö- í 
zelebbi időben megszűnik. Hozzájárul még : 
ehhez az egykoronás bankjegy bekövetke
zendő kibocsátása, a melynek elkészítését 

-és kibocsátását sürgetik, úgy hogy még 
ebben az évben, de legkésőbb a következő 
év elején forgalomba lehessen hozni. Az [ 
uj egykoronás bankjegy piros-fekete szin- ' 
ben készül.

Az elpusztult kárpáti falvak még a 
tél előtt felépülnek. Az ellenség által fel
dúlt kárpáti tűzhelyek újraépítő bizottsága • 
tudvalévöleg ez év tavaszán kezdette meg j 
a hajléktalanná vált emberek házainak a 
felépítését. Az ungniegyei falvak közül első
sorban Uzsok, Hajasd, Fenyvesvölgy és 
Tiha földig lerombolt falvak házainak az 
építését kezdték meg. Uzsokon ma már az 
összes lakóházak készen vannak és a többi j 
ungniegyei faluban is sietnek a házak teljes ; 
elkészítésével. A legtöbb ungmegyei faluban j 
már a tél beállta előtt fedél alá jutnak az 
emberek.

A vágómarha ára Ausztriában. Bécsi 
lapok hirt adnak arról, hogy az ausztriai 
tartományokban rendezték a vágómarha
kereskedést és az árakat élősúly szerint 
100 kg.-ként átlag 20 koronával csökken
tették. A bécsi városi tanács megbizottaí- 
nak és a bécsi mészárosok szövetkezetének 
együttes tanácskozásán megállapodás jött 
létre, hogy a marhahús árát minőséghez 
képest kg.-ként 20—40 fillérrel leszállítják.

A n a g y v i l á g b ó l .
A Deutschland Amerikába érkezett.

Deutschland német kereskedelmi buvárhajó 
másodszor is megérkezett Amerikába.

Egy kórház borzalmas katasztrófája. 
Quebec mellett lévő Farnhamben az ottani 
Erzsébetkórházban borzasztó tűzvész pusz
tított. Az esti órákban az egyik épületben, 
a hol 350 beteget ápoltak, kéménytüz tá
madt, a melyet azonban eleinte nem vettek 
észre. Mikor éjfélkor a tetőzeten hatalmas 
lángnyelvek csaptak ki, a tüzet már nem 
lehetett eloltani A betegeken óriás pánik 
vett erőt és fejvesztetten kiugráltak az 
ablakon. Mikor a füst a kórháztermekben 
behatolt, a felnőtt betegek huszonöt gyer
meket az ablakon dobtak ki. Öt gyermek 
holtan terült el. A többi beteg közül is 
számosán odavesztek, sokan elégtek, köz
tük tizenöt gyermek is.

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a  legfőbb kincn 
Tanyát a sá tán  ütö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Zsolt. 119., 105 :

November 12 vasárnap, Phil. 3, 15 21.
„ 13. hétfő, Lukács 10, 17—22.
„ 14. kedd, Máthé 6, 19-24.
„ 15. szerda, Phil. 1, 21—23.
„ 16. csüt., II. Kor. 5, 1—10.
„ 17. péntek, I. Kor. 15, 35-44.
„ 18. szombat, Lukács 6, 20—26.

A H aran gszó  p erse ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 645 kor. 51 fill.

Sájben András Nyíregyháza 2 40 K, özv. 
Kajos Sándorné Alsószeli 1 K.

Összesen: 64891 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
Balázs Jánosné Somlyóvásárhely 10 K.

Erdélyi menekülteknek : Sági Jánosné 
Bogyoszló 10 K, Eszlári Andrásné Uj- 
csanálos 2 K.

A reformáció négyszázados j ó i m u l  
eszlendejénoA igazán méltó emléke lesz

a most megjelent

1 9 1 7 - i k  é v i
K É P E S  L U T H E R  N A P T Á R ,
amelynek most már tényleg egyetlen 
magyar és magyarul tudó evang. 
családból sem szabad hiányoznia.

Ennek a nevezetes évfolyamnak a kia
dása is azon a reményen alapult, hogy 
nem lesz olyan magyar és magyarul tudó 
evang. hívőnk, aki az 1917-ik évi jubileumi 
„Luther Naptár“-t meg ne vegye. Ezért a 
kiadók a Naptár árát a mostani arányta
lanul magas papiros árak és nyomatási 
költségek mellett is rendkívül kis összeg
ben állapították meg.

Az 1917. évi Luther Naptár bolti ára 
csak 90 fillér. Postai szállítással a feltéte
lek a következők: 1—10 példány franko 
küldéssel darabonként 1 korona, legalább 
19 példány eladása esetén franko küldéssel 
darabonként 90 fillér. 20 példányon felül 
történő elárusitás esetén franko küldéssel 
á 90 fillér ár mellett 10 %  engedmény jár. 
200 példányon felül történő elárusitásnál 
még külön árusítási dij is jár.

A kik még megrendeléseiket nem küldöt
ték be, siessenek, mert az 1917. évi jubile
umi Luther naptár előre láthatóan nagyon 
kelendő lesz s a készlet hamar elfogyhat.

Kapható az evang. lelkészi és tanítói 
hivataloknál, illetve megrendelhető a „Luther 
Naptár“ szerkesztőségénél. Sopron. Paprét 2.

Ajánlkozás.
Egy négy polgárit jeles eredmény

nyel végzett 16 éves leányka ajánl
kozik úri családhoz házi munkára, 
esetleg gyermekek mellé, azok tanítása 
céljából. Ajánlatok kéretnek a kiadó 
hivatalba. 2—x

Pályázat.
A somogydöröcskei evang. gyüle

kezet II. rendes tanitói állásra tanitót 
keres. Fizetés : 540 korona készpénz, 
államsegély, szép lakás, gyümölcsfás 
kerttel. Kötelessége I—III. osztályok 
tanítása. Németül tudók előnyben. 
Pályázatok november 11-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. 3—3

Tanító fiatal özvegye, ki a ház
tartás minden ágában jártas, házve
zetőnőnek, gazdaasszonynak elmenne 
4 éves kis fiával. Szives megkeresé
sek a »Harangsző« kiadóhivatalába 
kéretnek. 4—x.

Okleveles kisdedóvóna
helyettes tanítónőnek, vagy jó csa
ládba nevelőnőnek ajánlkozik. Okle
vele általános jeles. Megkeresések 
és ajánlatok a Harangszó szerkesztő
ségéhez küldendők. 8— x

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

U travaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára váSZOnKÜSben I kor. 20 fill.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra 1 
Küldjük a táborba!

Egy K Ö N Y V K E R E S K E D Ő  
és egy B E T Ű S Z E D Ő  tanuló 
felvétetik W e l l i s c h  Bé l á n á l  
Szentgotthárdon.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

T AR T AI . O M:  Somboryné Pohánka Margit: Zsozsóka, (Vers.) —- Krón Ferenc: A jótékonyság mint kötelesség. — Csite Károly: 
Varga Bódi galambországa. (Elbeszélés.) — Mesterház)’ Sándor: Képek a somogyi ev. egyházmegye történetéből. — Fábián Imre: 
Valami a rttrről. — Lábaink « ö v é tn td c s .T á b o r i  post». —• Kapr Béla . A kötelesség útja. (Elbeszélés.) -  Karácsonyi üzenet.

— A világháború eseményei. — Ország-Világ.

Zsozsóka.
Merre röppentél kicsi fehér virágunk? 
Mindnyájan keresünk és mindegyre vá

gunk ;
Bujócska helyedre nehezen ta lá lunk... 
ha meglelni véltük szőke fejecskédnek 

Itten is, ottan is
Percnyi illanásra egy-egy arany-szálát: 
El-el fecsegetjük lelkünkre lopódzó 
Nehéz kétkedések sötét holló-szárnyát; 
Ugye hogy csak játszunk, csak bujósdit

[játszunk ?
Hova röppentél kicsi aranyvirágunk?

Óh anyasziv; omolj csak zokogással 
A kérhetetlen, a beszédes rögre ;
Kiért élni legmagasztosb az élet:
Mért mért hagyod itt alant mindörökre? 
Akiért áldva int feléd a szent cél,
5  vár ezerszer áldott gondja, derűje. 
Kinek édes napfényes mosolyán át 
Ó hogy eltörpül a földi szivárság,
5  kárpátos utón visznek a remények: 

Mind e szépség s jóság * 
Mind-mind a sírban, —  mind-mind sem-

[mivé le tt..,

hova tűntél kicsi aranyvirágunk;
Hiába keresünk, csak hiába vá runk...

Somboryné Pohánka Margit.

Á jótékonyság m int kötelesség.
Irta : Krón Ferenc.

Az élet első pillanatától az utolsóig 
embertársainkhoz vagyunk utalva. 
Az élet belekapcsol mindnyájunkat a 
közösség láncába s ebből a láncból 
nem lehet kimaradni, — mert ha 
megválnánk ettől a közösségtől — 
magunkra maradva lassan elpusztul
nánk. Azért az emberek egyrésze 
testünk és annak szükségleteiről gon
doskodik, a másik része pedig tudá
sunkat fejleszti és gyönyörködteti 
lelkünket s ebben a kettős munkában 
— egyik vagy másik oldalon mind
nyájan részt veszünk.

Az isteni cél és emberi rendeltetés 
is követeli, hogy szorosan egymás
hoz legyünk fűzve, hogy egymás 
boldogságán önzetlenül munkálkod
junk. Csakhogy a munkálkodási erő 
nincsen egyenlően elosztva. Vannak, 
akik egész életükben szedik az élet 
mezejéről a jótékonyság hallgatag, 
de annál beszédesebb virágait. Nagy 
lelkek ezek, kiket nem is ismerünk, 
nem tudjuk hol laknak, kicsodák, 
micsodák, csak azt látjuk, hogy má
sok örömében találják örömüket.

Viszont vannak, kikre az élet csak 
azért mosolygott, hogy azután meg
mutathassa fagyos arcát, ezek azok, 
kik rászorulnak az előbbi nagy lel- 
kekre. A szánalomraméltó embertár
sak adnak alkalmat a jótettre, ez 
forrása ama örömnek, mely segély 
nyújtás után visszamarad lelkűnkben.

E harmadféléves háború alatt 
egyházunk buzgó tagjai szépen gya
korolták a Krisztusi könyörületessé- 
get, adtunk mindnyájan a fölösből, 
a nélkülözhetőből. Már a jövőben a 
jótékonyságnak ez a foka nem lesz 
elég.

A mai idők a jótékonyságot álta
lános kötelességgé teszik, a jótett 
már nemcsak a gazdagé, vagy a 
vallásos gondolkodásé, hanem kivétel 
nélküli szükségérzetté válik. A hosszú 
háború alatt rohamosan növekszik 
a tehetetlenek száma, kik azoban 
értünk lettek tehetetlenné.

Az élet járda mellett léptem nyo
mom szánalmas nyomorultak, haj
léktalan árvák tekintenek reánk. A 
könnyes szemekből nagy idők borzal
masan sötét gondolatai sugárzanak. 
Néma ajkaikon olvassátok-e a szava
kat : »Minden tiértetek történt, mi
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dolgoztunk, szenvedtünk értetek, most 
már dolgozni nem tudunk — csak 
szenvedünk — ne dobjatok nékünk 
alamizsnát, hanem dolgozzatok ér
tünk, keresményetekből adjatok ne
künk is, kik épségben a tiéttek voltunk 
s nyomorunkban a tiéttek vagyunk.«

A jövőben is küzdeni fogunk a 
létért, keserves munka árán fogunk 
élni, sokan fognak tengődni-vergődni, 
de egyikünk sem zárhatja el szivét 
s bármily nehéz keresztet hordunk 
is nem feledkezhetünk meg hazánk 
hőseiről. Szánalmas kép lenne, ha 
azok kiknek most lelkese .lésünkben 
babér koszorút fonunk homlokukra 
csak koldusbotot kapnának tőlünk a 
háború után.

A jótékonyság terét nem sajátít
hatja ki magának valamely társadal
mi osztály, abban mindnyájunknak 
részt kell venni. A jótékonyság per
selyében a szegény fillérje ép oly 
értékes, mint a tehetősebb aranya.

De ne is legyen a jótékony
ság fillérje kötelező adó, melyet ki
vetnek és vasszigorral behajtanak, 
ne ott a hivatalban róják ránk, ha
nem az evangélium tanítását és szel
lemét megértő szívvel járuljunk a 
közös oltárhoz és tegyük le isme
retlenül, névtelenül áldozatunkat. Ne 
hivalkodjunk, ha adunk Abból adunk, 
amit onnan fölülről kapunk. A köte
les jótékonyságnak ez a tudata és 
szelleme töltse be a jövőben szivün
ket, akkor majd nem fogják koldulva 
végig járni az utcákat e nagy háború 
nyomorultjai, • hanem nyomorukban 
is ott ragyog majd fejükön a hősi 
koszorú, melynek örökzöld színét az 
egyházi és társadalmi szívből fakadó 
jótékonyság fogja megőrizni.

V a rg a  B ó d i g a la m b o r s z á g a .
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Jámbor, szelíd tekintetű, mezitlábos 
fiúcska haladt el a piactéri nagy 
csemege-kereskedés előtt, melynek 
ajtóján akkor lépett ki egy vidéki 
földesur, s felugrott a kocsijára, 
miközben a duzzadt pénzes tárcája 
kifordult zsebéből, leesett a hátsó 
kocsikerék mellé

Fürgén ugrott a fiú a tárcáért, de 
mire felkapta a földről, sebes vág- 
tatással megindultak a telivér lovak 
a kocsival.

— Bácsi, elveszítette a pénztárcá
ját ! — kiáltotta a fiú csengő hangon, 
de hiába, mire aztán megiramodott 
ő is a tova robogó kocsi után.

Az urasági kocsit már a városon

kívül röpítették tova a jól táplált 
szilaj paripák s a fiú még mindig 
rohant utána. Tüzpirban égő arcáról 
csörgött a verejték, erősen lihegett, 
mígnem ereje lankadni kezdett, a 
fürge lábak futása mindinkább lassu- 
dott, végre úgy kimerült, hogy meg 
kellett állnia. — A kocsi messze 
távolban robogott már.

— Jaj, mit csináljak?! Nem tudom 
a sok pénzt visszaadni tulajdonosá
nak, — állt tanácstalanul, töprengve 
a fiú, de csak egy percig pihent, 
szaladt ismét tovább a poros országút 
szélén.

— Mi baj, kisöcsém? Tán ken
gyelfutónak csaptál fel ? — kérdi 
tőle egy öreg mezőcsősz, aki vastag 
görcsös botjára támaszkodva nézett 
végig merengve az országúiról az 
őrizetére bízott dús növésű ültetvé
nyeken.

— Azt a nagy úr bácsit kell utol 
érnem, aki azon a kocsin ül, ame
lyikkel ott messze vágtatnak a pari
pák. Elveszítette a bácsi a pénzét és 
én találtam meg, — felelte a fiú 
akadozó lélekzettel.

— Derék gyerek vagy, kisöcsém ! 
De azért ne szaladj annyira, mert 
úgy sem éred előbb utói az urat, 
mint csak otthon a kastély udvarán. 
Amott abban a faluban lakik, mely
nek ide látszik a tornya, — magya
rázta az öreg csősz a fiúnak.

A gyermek meglassította kissé a 
futását, de azért ment, iramodott 
tovább fáradhatatlanul, mig csak rá 
nem talált az elveszített pénzestárca 
tulajdonosára az urasági kastély 
udvarán.

— Tyü, ez hát szép, derék dolog, 
fiam! — ámult-bámult a földesur 
örvendezve. — Mivel jutalmazzalak 
meg becsületességedért, fáradságodért, 
édes fiam ?! No, várj, gondom lesz 
a jutalomról . . Pihend ki magadat, 
s azután majd haza is vitetlek a 
kocsimon.

Nem tudott azonban a fiú pihenni 
a sok látni való miatt A földesur 
hasonkoru fiával bejárta az egész 
kastély környékét, « gyönyörű parkot. 
S aztán a terjedelmes baromfiudvar 
zsibongó szárnyas népe kötötte le a 
fiú figyelmét, az ébresztette szivében 
a legnagyobb gyönyört. Elnézte volna 
estig a sok pulykát, pávát, tyúkot 
és egyéb szárnyas jószágokat, mind
annyi közt leginkább a ritka szép, 
hófehér galambokat. A kastély ura 
már figyelmeztette, hogy befogatott 
számára, mert odahaza a városban 

I már bizonyosan keresni fogják a 
I szülői, miután nem tudják, hol van ?

I — Mivel jutalmazzalak meg, fiam ? 
j Mit szeretnél legjobban ? — kérdé 

aztán tőle a földesúr.
— Olyan szépek, aranyosak azok 

a fehér galambok! — rebegte a fiú 
öntudatlanul.

— Szépek bizony a kis jószágok. 
Egy pár fiókát kapsz belőlük, hogy 
odahaza is gyönyörködhess bennük. 
Meglásd, mennyire megszaporodnak 
majdan, ha gondjukat viselitek.

Azzal kiválasztott a földesúr egy 
pár fejlett fióka galambot a kis Varga 
Bódi részére, azonfelül egy nagyobb 
fajta bankjegyet is csúsztatott kezébe 
jutalmul.

Ez a pár ajándék-galamb lett az 
őse annak a nagy galambcsaládnak, 
mely Varga Bódi cipészmester (Bódi 
gyermekből szorgalmas, keresett ipa
ros lett) galambországának jámbor 
népét alkotta.

Évről-évre mind terebélyesebbre 
növekedett az ajándék galamb csa
ládfája, annál is inkább, mert Varga 
Bódi soha egy fiókát el nem adott, 
sem el nem pusztított. Legfeljebb 
néha napján egy-egy galamb hűtlen 
lett hazájához, elpártolt, elvándorolt 
máshova. Haj, szomorú dolog, hogy 
a magyar hon fiai közül is sokan 
hütlenül elhagyták eddig hazájukat!

A galambdúcok, házikók egyre 
szaporodtak Varga Bódi udvarán. 
Folyton uj és újabb galambfalvakra, 
váracskákra lett szükség a galamb
országban, annyira szaporodott az 
áldott béke és hűség népe.

Az udvarra nyíló mühélyében 
dolgozgatott Bódi mester nagy szor
galommal, munka-szeretettel egész 
napon át. Kedvenc galambkái meg- 
megkopogtatták az ablakot, nyári 
időben pedig a nyitott ablakon be
repültek a műhelybe. Gazdájuk ölébe, 
vállára szálltak, bejárták, felkutatták 
az egész szobát.

Múlt az idő, negyed századot, 
majdan pedig fél századot ért meg 
a galambország. A hosszú idő Bódi 
bácsi haját és szakállát hasonló 
színűvé változtatta a galambjai fehér 
tollazatának színéhez. Mesterségével 
most már felhagyott. Szerszámait 
és az összevásárolt rengeteg bőr
áruit fel vitette a padlásra. Azontúl 
csupán galambjainak élt, azok között 
járt, tipegett s etette őket szeretettel
jes gondoskodással, rajongással.

Nappalokon át Bódi bácsi maga 
őrköpdött a galambország jámbor né
pének nyugalma, békessége fölött, 
éjjelenkint pedig a hűséges kutyája; 
az öreg Bundi.
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Nem is történt valami nagyobb 
baj mindaddig, mig csak a szörnyű 
világháború pusztító szele el nem ért 
a legbékésebb ország határáig.

A második háborús télen, egyik 
zord éjjelen történt az első nagyobb 
veszély, valóságos rablótámadás a 
szelíd békének ártatlan népe ellen. 
Bódi bácsi arra a megdöbbentő, 
szomorú eseményre ébred fel, hogy 
galambjainak egy harmadát elrabolták.

— Háj, haszontalan Vagy te is, 
elhagytad rabolni az én jó madár
káimat !. . .  Menj, haragszom rád ! 
Nem ébresztettél fel, mikor itt garáz
dálkodtak a rablók! — vádolta el
keseredett szívvel az öreg kutyáját, 
amint az meg akarta nyalni a kezét. 
Bundi szomorúan nézett szelíd, okos 
szemével öreg gazdájára, nem tudta 
felfogni, miért haragudhatik ő rá, 
ártatlanra, a gazdája.

— Sohse bántsa azt a jó kutyát, 
gazduram! — intette Bódi bácsit a 
jóságos arcú öreg gazdasszonya. — 
Hűségesen őrködött szegény állat a 
zimankós éjjel is. Jól hallottam az 
éjjel a szobámban, mikor a kigyel- 
med ajtójánál nyüszörgött a Bundi s 
kaparta az ajtót. Ihol ni, meg is lát
szik az ajtón a karmolásának nyoma.

— Különös, nagyon különös a 
dolog, hogy olyan mélyen aludtam! 
— csóválta fejét az öreg úr, engesz- 
telésül megsimogatá az öreg Bundi 
buksi fejét. — De hát miért nem jött 
ki kend a szobájából a tolvajokat el
kergetni ? — szólt a gazdasszonyához.

— Csak merészeltem volna kijönni! 
mondta a félénk öreg néni.

Megfogyatkozott tehát nemcsak a 
háborús viszályban álló országok, 
hanem Bódi bácsi galambországának 
lakosságú is, mégis úgy járt Bódi 
bácsi, hogy a szörnyű háború har
madik évében a megmaradt galamb
jai számára sem tudott elegendő bú
zát s egyéb gabonát venni.

— Csak az embereknek jusson 
most annyi, amennyi szigorú mérték
letességgel elégséges, nem a kigyel- 
med haszontalan állatjainak! — fi
gyelmeztette valaki az öreget goromba 
szavakkal.

A tél közepe táján teljesen elfo
gyott a galambország szegény népé
nek élelme. Az éhes, jámbor állatkák

a folyosó előtt csoportosultak, várták, 
egyre várták gazdájukat, de az öreg 
úr nem mert, nem tudott előjönni. 
Ott bent hullotta forró könnyét hó
fehér szakállára.

Az öreg Bundi gazdáját keresve 
felnyitotta első lábával a folyosó aj
tót, mire a sok galamb mind beosont 
a nyitott ajtón. Bódi bácsi egyszer- 
csak azt vette észre, hogy a galamb
jai körülfogják, reá szállnak, ruháját 
csipegetik.

— Jaj, jaj, megszakad a vén, seb
zett szívem! — zokogott fel Bódi 
S az öreg cselédjéhez fordult. — Adja 
nekik, Sára, a megmaradt kenyerün
ket, morzsolja el számukra, valame
lyest enyhül az éhségük szegény 
madárkáimnak.

— Hát akkor mi mit eszünk ? — 
kérdezte Sára néni töprengve.

.— Nem kell nekem semmi sem! 
Kend pedig vegyen maga számára 
tejet.

— De holnap ismét csak éheznek 
s nem tudupk nekik semmit sem adni.

— Nem. . .  nem szabad nekik többé 
éhezni a szerencsétleneknek! Szedje 
össze délután valamennyit s adja a 
sebesült katonák részére a hadikór
háznak, — mondta Bódi bácsi vérző 
szívvel.

Estére kihalt teljesen a galambor
szág. Elpusztította a kegyetlen világ
háború a béke legszebb országát. 
Bódi bácsi összetört szívvel, nedvesre 
ázott arccal imádkozott szobájában. 
Esdve kérte a mindenhatót, hogy 
szólítsa már őt is magához Nem tud 
ő már tovább élni a galambjai nélkül 
az ilyen borzalmas, gyilkos világban.

Addig-addig imádkozott, mígnem 
elszunnyadt ülőhelyében. Álmában 
ismét az éhező galambjai jöttek be 
szobájába, amik észrevétlenül, az 
álom varázslatával, szelíd tekintetű, 
panaszos ajkú, didergő, mezitlábos 
gyermekekké változtak át s ime ugyan
akkor, mintegy feleletül imádságára, 
mennyei szavak zengtek szivébe- 
lelkébe:

— Nézd, szolgám, ezek is galam
bok : az én lelkem legkedvesebb ga
lambjai. Szeresd ezeket is, majd azu
tán jöhetsz az én boldog országomba.

A következő reggelen Bódi bácsi 
lehordta szerszámait és az eltett bőr

áruit gazdaasszony segítségével a 
padlásról. Munkához fogott. Reszkető 
kezét megacélozta a nagy szeretettől 
áthatott lelke. Dolgozott reggeltől 
késő éjjelig. Mindennap két pár kis 
kész cipő került ki keze közül s es- 
ténkint az öreg Sára gazdaasszonya 
köténye alá rejté a cipőket, útnak 
indult a városba. Tudta ő jól, hol 
van legnagyobb szükség a kis cipőkre?'

Éjjelenkint aztán meg-meglátogat- 
ták Bódi bácsit álmában a kedvenc 
galambjai: fülébe búgtak-sugtak, hogy 
nem éheznek már, boldogok Istennek 
szent országában.

És beosontak az öreg úrhoz az 
Istennek legkedvesebb galambkái is, 
de már nem mezítláb, dideregve, ha
nem kopogós cipőben, boldogan mo
solyogva Bódi bácsira.

Égyszercsak aztán, mikor a cipő
bőrök mind elfogytak a padlásról, 
úgy látogattak el Bódi bácsihoz az 
égi galambjai, hogy szárnyaikra vet
ték s felszálltak vele az égbe, az 
Urnák örömébe.

K ép ek  a so m o g y i e v a n g é l ik u s  
e g y h á z m e g y e  tö r t é n e t é b ő l

Irta : Mesterházy Sándor.
Szeretett hazánk földjének az a 

része, melyen a somogyi evangélikus 
egyházmegye gyülekezetei vannak, a 
legszebb vidékek közé tartozik. Gyö
nyörű tájképek tárulnak itt az utas 
ember elé. Erdők és szőlők által 
koszoruzott hegyek, kövér völgyek, 
termékeny mezők, kies városok és 
barátságosan integető falvak köszön
tik a szemlélőt.

E szép vidéknek nevezetes városá
ban Nagykanizsában tartotta a dunán
túli evangélikus egyházkerület augusz
tus 23-án rendes évi gyűlését. Egyház- 
kerületünk tagjai közül sokan jelentek 
meg a gyűlésen és vettek részt a gyűlés 
tárgyainak elintézésében, a többi kö
zött a püspöki hivataláról, — aggkora 
miatt, — lemondott, köztiszteletben 
álló főpásztorunktól való bucsuzásban, 
kőizegi evang. leánynevelő intéze
tünknek leánygimnáziummá való át
alakításában, mely iskolában majd a 
leányok is fogják az ötödik osztály-

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.) 104

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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tói fogva a latin nyelvet tanulni. 
Sokan vizsgálták a gyűlési tagok 
közül a várost és annak vidékét me
leg érdeklődéssel. Ez a tapasztalt 
érdeklődés bátorít fel engemet arra, 
hogy a somogyi ev. egyházmegye 
múltjából, történetéből, néhány képet 
mutassak be kedves lapunknak: a 
»Harangsző«-nak szives olvasói előtt.

Egyházmegyénk földjén, mely So
mogy- és Zalavármegyének egy ré
szét képezi, régen, — sokszor gyors 
egymásutánban, — különféle népek 
laktak. Azok a kőfejszék, kőbalták, 
bronzlándzsák, urnák, hamvvedrek, 
melyek a kő — illetve bronz — 
korszakból származnak és a melyek 
e vidéken napfényre kerültek, vissza
vezetnek minket hazánk történetelőtti 
(praehistóriai) korába, melyből ránk 
semmi Írott emlék nem maradt és 
némi halvány képét mutatják annak, 
hogy miként élt itt az ősember.

Meghatva állunk meg az urna-sirok 
előtt, melyekbe az édesanya játék
edényeket, agyag-állatkákat, gyöngy
szemeket helyezett a korán elhunyt 
kedves gyermek kihűlt tetemei mellé. 
A hitért lángoló lelkünk rokonszenv- 
vel nézi azokat a növényi ételmara
dékokat, melyeket a gyászolók, tála- 
laku edényekbe helyeztek a túlvilági 
életre a halott mellé, most annak 
bizonyságát látjuk ebben, miszerint 
az ősembernek szivében is élt némi 
sejtelem a másvilágról. A földnek 
mélyéből előkerült bálvány-szobrok 
emlékeztetnek minket az ősembernek 
a teremtő Isten utáni vágyakozására.

Ilyen őskori leletet vármegyénkben 
több helyen is találtak. Babócsán, 
Berzenczén, Felsősegesden, Gyéké
nyesben, Inkén, Iharosban, Nemeskén 
(Görögöskálon) Nemespátróban, So- 
mogycsicstín, Somogyváron, Szaká
csiban, Szálacskán stb. kisebb-na- 
gyobb számban találtak kőbaltákat, 
kőfejszéket, bronzfejszéket, urnasiro- 
kat stb. Különösen nevezetes a ka- 
posvári-dombovári vonalon Nagyberki 
község határán lévő Szalacskahegven 
talált keltalelet, mely a keltáknak 
Szálacskán volt pénzverő és öntőmű- 
helye maradványait tárta fel, mintegy 
400 darabból álló teljes felszereléssel, 
mely darabok külön tárlót töltenek 
be a sümegi Darnay-muzeum őskori 
termében Ez a keltalelet is tanúsítja, 
hogy itt Dunántúl, vagy mint régen 
nevezték Pannóniában kelták is lak
tak és pedig bizonyára hosszabb 
ideig, több száz éven keresztül..

A keltákat a rómaiak győzték le 
és azután ezek lettek itt az uralkodó 
nép. A róm ai légiók azonnal hozzá

fogtak a táborhelyek (városok) és az 
ezeket összekötő utak építéséhez; 
meghonosították itt a szőlőtenyésztést 
és terjesztették a műveltséget. Nagy 
városaink: Sopron, Szombathely,
Keszthely stb. római táborhelyek 
voltak Római katonák építették azo
kat az utakat, melyeket még mainap 
is: »római ut«-nak nevez népünk.

De a római uralom is összeomlott. 
Más népek jöttek hát e földre. Egy
másután laktak itt jazigok, hunok, 
gótok, avarok, szlávok, germánok, 
frankok stb.

Magyar őseink a 896-ik év táján 
vették birtokukba hazánk e részét, 
melyen nevezetes ellenállásra már 
nem találtak.

Zala- és Somogyvármegye területén 
telepedett le Eőrs (Eurs) vezér és 
törzse meg Bulcsú vezér és nemzet
sége. Eörs emlékét őrzi a Ba látón 
vidékén Kővágóőrs, Felsőőrs, Kisőrs 
stb.; Bulcsú vezérét pedig Bulcso, 
vagy Bölcső falu, mely most Barcs 
mellett egy kis major.

I. István királyunk a keresztyén 
vallást gyorsan elfogadtatá népével. 
Ezen a részen ugyan ellenállásra 
talált a régi vallást és nemzetsége 
függetlenségét féltő Koppány (Kupa) 
somogyi vezér részéről, ki az özvegy 
fejedelem asszony kezére és a kirá
lyi trónra is vágyott; de a nagy 
harcban István király lett a győztes, 
Koppány vezér, kinek székhelye So- 
mogyvár volt, az ütközetben elesett 
és a keresztyén vallás általánosan 
elterjedhetett a hazában. István király 
a somogyi népet, Koppány népét arra 
kötelezte, hogy a tizedet minden ter
ményéből beszolgáltassa a pannon
halmi monostornak azzal, hogy aki
nek tiz gyermeke született, a tizediket 
a nevezett monostornak adja át.

A keresztyén vallás elterjedésével 
Zala- és Somogyvármegyében is nagy
számban létesülnek plébániák, mo
nostorok, apátságok. De amint tűntek 
a századok, úgy tűnt az egyházból 
is a Krisztus vallásának evangéliomi 
tisztasága. Azért kellett az egyházat 
megjavítani, reformálni. És mikor 
erre a nagy és szent munkára Isten 
akaratából Dr. Luther Márton vál
lalkozott, az emberek mindenütt, 
ezen a mi vidékünkön is, lelkesedéssel 
csatlakoztak a megtisztított valláshoz, 
az evangélikus hithez. Egymásután 
keletkeznek itt az evangélikus gyüle
kezetek. Ez annyival inkább történ
hetett, mert az ország főurai közül 
többen hatalmas pártfogói lettek az 
evangéliom szent ügyének.

(fo ly ta tjuk ,)

V alam i a sö rrő l.%
Irta : Fábián Imre.

Ha megkérdezlek nyájas olvasó, 
hogy tudsz-e valamit a sörről és 
hogy mit tudsz róla, bizonyára azt 
feleled: a sörről elég sokat tudok. 
Tudom először is azt, hogy ez idő 
szerint méreg drága és elég nehezen 
kapható ital. Szép sárga, vagy barna, 
esetleg fekete színű ital, amelyeket 
tikkasztó nyári melegben — azután 
meg téli jéghidegben és esetleg őszi 
álmos esőben, no meg tavaszi nap
fényben vásári sátorban, korcsmában 
és más helyen — kívánatos habbal 
a tetején, Ízléses üvegekben kínálnak 
a szemlélőnek. Amint az már szokás : 
nyáron hűsítőnek, télen melegítőnek, 
ősszel ruhaszárítónak, tavasszal fel- 
üditőnek használja az ember. Hogy 
nevezett alkalmakon kivül ritkán jut 
hozzá, azt sajnálja a legtöbb ember. 
Sajnálja és amint gondolja nélkülözi. 
Nélkülözi, mert a sör az időjárás 
rendellenességeit kiegyenlítő hatásán 
kivül egyéb tulajdonsággal is b ir: 
nagyszerű orvosság! A sovány em
ber, aki fehérkenyéren — lágycipón, 
libamájon — csirkecombon, füstölt 
sonkán — foghagymás kalbászon 
erőre kapni nem tudott, a sörtől 
meghízik, piros pozsgássá lesz. A 
kövér emberre azonban szintén jóté
temény. Neki bort innia nem szabad,
— mindenki tudja — nehogy az al
kohol izgató hatásától vértolulást 
kapjon, de sört ihatik, hisz a sör — 
ha jól vesszük — soványit is, mert 
kesernyés izü. Kesernyés izü táplálék 
pedig a soványodáshoz nagyon aján
latos. Még többet is tudok a sörről
— gondolod nyájas olvasó. Emléke
zel a rég letűnt, boldog időkre. 
Ezekben az időkben a követválasztá
sokra. Ott a képviselőknek üres sörös 
hordóról illik beszédet mondani a 
polgártársakhoz. Hogy pedig az elvek 
elég határozottan tiztáztassanak, ez 
üreshordók előbbi tartalmát a válasz
tó polgároknak illik elfogyasztani. 
Újabban a régi ismerethez újabb is 
járult. Az nevezetesen, hogy a sört 
árpából késitik, úgynevezett sörárpá
ból. Onnét tudjuk azt, hogy a sör
árpa ára 42 korona, a közönséges 
árpáé csak 33 korona. Hiában a sört 
azon kivül, hogy búoszlató, még 
bugyelláris dagasztó is, mert meny
nyivel jobban jár az a termelő, aki 
árpáját sörnek adhatta e l! A sörfo
gyasztás tehát, városon úgyis el lé
vén terjedve, a falusi gazdálkodó 
embernek is fő-főkötelessége saját 
érdekében. Ennyit hallok a sörről —
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néha kevesebbet, de hadd mondok 
én olyat is, amilyet emlegetni nem 
hallottam.

Ismertem egy apát, akinek négy 
kiskorú anyátlan gyermeke volt. Ru
házatuk hiányos, a téli sárt is me
zítláb járják, sokszor nincs az asztal
fiában egy falat kenyér, a .vindelyben 
egy kanálnyi zsir, sokszor nem ég 
a tűzhelyen hétszámra a tűz. Pedig 
az apának volt jövedelme bőven. A 
gyermekeknek azért nem jutott ke
nyér, mert olyan hívogató volt a 
habos sör, a sörös palack. Ami jö- 
vödelme volt, mind elhordta sörért 
hidegben, melegben. Mikor pedig 
felhevült, vagy lehűlt, didergő éh$ző 
gyermekeit sorra verte, ha kenyeret 
kértek. Dühbe jött, hogy a gyerme
kek meg nem értették, hogy kenyérre 
nem kerül a keserves jövedelem mel
lett. Alig jut néhány üveg sörre! 
Neki pedig innia kell, mert ha nem 
eszik, nem is iszik, nem győzi a ne
héz családfentartó munkát.

Egy hitves társat is ismertem, 
akinek nem volt senkije , csak egy 
felesége. Róla azt hallottam, hogy a 
legtöbbet dolgozik az egész környé
ken és a legnagyobb szegénységben, 
nyomorban él másodmagával. Amint 
megtudtam, a titok kulcsa az volt, 
hogy minden keresménye sörért ván
dorolt. Kenyérre már nem került. Az 
olvasó is tudna még e példák mellé 
újabbakat felsorolni, bizonyosan.

Az sem titok, hogy e mostani há
borúban az ellenség — mivel leverni 
nem tud bennünket — kiéheztetni 
akar. Elsősorban Németországban 
remél sikert ezen a téren, mert an
nak területe lakosainak számához 
képest, aránylag csekély. Hallottunk 
arról is, hogy Németországban egy- 
egy személynek 200 gramm lisztet 
szabad naponként elfogyasztani. Ez 
a mennyiség körülbelül fele annak, 
amit mi felhasználhatunk. Elgondol
ható, hogy német szövetségeseink 
kévésük ezt a mennyiséget. De hiá- 
ban, nem jut több!

Nem jut több pedig azért, mert 
Németország lakosainak egy jó része 
a maga söréről lemondani nem tud. 
Ha a rendet fenn akarja tartani az 
állam, sört kell teremteni a nép szá
mára. Sört pedig csak árpából lehet 
előállítani. Igaz ugyan, hogy az ár
pából pompás kenyeret is lehet ké
szíteni, de hát első a sörös üveg! 
Mintegy két millió métermázsa "sör- 
árpát dolgoznak fel a németországi 
sörgyárak. Ilyen formán ennek meg
felelő összegű kenyeret vesznek ki a 
német gyermekek kezéből. Az anyák

nem adhatnak kenyeret gyermekeik 
kezébe, azért hogy az apák télen 
egy pohár sörrel felmelegitsék, nyá
ron lehűtsék magukat.

Sok tekintetben úgy vagyunk mi 
is. Kenyér ugyan minálunk akad — 
ha nem is nagy darab — de zsírért, 
husért milyen küzdelmet kell folytat
nia különösen a szegényebb néposz
tálynak. Hús, zsir hallatlan drága, 
mert a husállatok etetéséhez kevés 
a takarmány. Abból az 5—6 ezer 
métermázsa árpából, amit sörgyára
ink feldolgoznak évente mennyi zsir 
és husállatot lehetne felnevelni! ? 
Esetleg a jelenlegi kenyérdarabokat 
mennyire meg lehetne belőle nagyob- 
bitani! ?

Ezeken a dolgokon is érdemes 
gondolkozni, mikor sok minden miatt 
panaszkodunk. A panasz saját fejünk
re hull vissza nagy részben.

Amit eddig is tudtál a sörről ked
ves olvasó, azt told meg avval: ha 
kisebb darabot fogyaszthatunk, mint 
máskor, ha kevesebb zsírhoz, húshoz 
juthatunk, mint régente, annak egyik 
oka az, hogy olyan sok árpát isznak 
meg világszerte, sárga, barna, fekete 
— sör alakjában.

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Örvendezzetek Istennek, a mi erős

ségünknek; énekeljetek a Jákob Iste
nének. 81. zsolt. 2.

Én vagyok a szölőtö, ti a szőlő- 
vesszők. A ki énbennem marad, én 
meg ö benne: az terem sok gyümöl
csöt; mert nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek. Ha valaki énbennem 
nem marad, kivettetik, mint a szőlő- 
vessző, és elszárad. És egybegyüjtik, 
és tűzbe vetik, és megég. Ha én ben
nem maradtok és én beszédeim is ti- 
bennetek maradnak: bármit akartok, 
kérjétek, és megadatik néktek.

Ján. 15, 5—7.

Mivel a te szived meglágyult és 
magadat megaláztad az Isten előtt, 
mikor hallód az ö beszédeit e hely 
ellen és az ö lakásai ellen; mivel 
magadat megaláztad előttem és ru
háidat megszaggattad és sírtál előt
tem : én is meghallgattalak, ezt mond
ja az Ur.

II. Krón. 34, 27.

Alázzátok meg magatokat az Úr 
előtt, és fel fog titeket magasztalni.

Jak. 4, 10.

Te rendelted Uram, hogy határo
zataidat jól megőrizzük. Vajha szilár

dak volnának az én szándékaim a te 
rendeleteid megőrzésére! Akkor nem 
szégyenülnék meg, ha figyelnék min
den parancsolatodra!

119. zsolt. 4—6.

És aki engem elküldött, én velem 
vagyon. Nem hagyott egyedül engem 
az Atya; mert én mindenkor azokat 
cselekszem, a mik néki kedvesok.

Ján. 8, 29.

Uram! Te adsz nekünk állandó 
békességet, hisz minden dolgainkat 
megcselekedted értünk. Uram! mi 
Istenünk! urak parancsoltak nekünk 
kívüled; de általad dicsőítjük neved!

Ezs. 26, 12—13.

Kérék őt mondván: Uram Jézust 
akarjuk látni.

Ján. 12, 21.

T á b o r i  p osta .
Édes fiam,

Talán ez a néhány sor, mit pa
pírra vetek, helyes útra vezeti a lel
kem nyugalmát elraboló gondolatokat. 
Jártam, keltem, amint szoktam s nem 
egészen véletlenül éppen azokba a 
hajlékokba nyitottam be az ajtót, 
melyekben gond és bánat lakozott 
az emberekkel egy fedél alatt. Az 
egyikben keserű lelkű, korán . örege
dett asszonyt találtam. Szeme szára
zon ég, mint az izzó zsarátnok, 
fájdalma tiizét nem vezeti le könny
patak. Darabos szaggatottan szakadoz 
ajkáról a panasz-szó. Esztendeje múlt, 
nincs hir a fiáról. Él-e még, küzdők 
közt harcol-e, idegen nép rabságában 
görnyed, vagy pedig megmerevedett 
keze kiejtette-e a fegyvert s pihen a 
föld m élyén?... Ki tu d ja? ... Nem 
tud megnyugodni. Sem éjjele, sem 
nappala. Ég felé mutattam: Isten 
lakik a felhők felett. A fejét rázta. 
Könyves-tékáról előkerestem az imád- 
ságoskönyvet (poros volt a táblája!), 
keressen abbanri vigasztalást. Megint 
a fejét rázza. Ő nem tud imádkozni 
lelke elveszítette azt az utat, mely 
Isten karján megnyugváshoz vezet. 
Fagyasztó érzés markolta össze szi
vemet : szegény asszony! nem tud 
imádkozni! Nem az a koldus szegény, 
ki kenyeret esdekel, hidak bolthajtása 
alatt alszik, céltalan vándorol, irgal
masság ruhájába öltözik. Az az iga
igazán szánandó szegény, ki nem 
ismeri Istenét s nem tud imádkozni! 
Mondottam: próbálja. Fejét rázva 
mondta: próbálta, de nem megy!

Elmegyek majd hozzá megint. 
Megpróbáljuk ketten. De szárazon



286 HARANÖSZÓ. 1916. november 19.

égő, könytelen szeméből kiolvastam 
az igazságot: a vallásos életet nem 
lehet máról holnapra megteremteni! 
Hasztalan akar imádkozni, ki imád
kozásra nem nevelte lelkét. Ezt is 
tanulni kell, önfegyelmezéssel, aláz- 
zatossággal, Isten lényének, Isten 
akaratának megismerésével. Ha ezt 
elmulasztjuk, könnyen úgy járunk, 
mint Moáb népe: fel akart menni a 
templomba, hogy imádkozzék, de ja j! 
akkor látta: késő, már nem mehet!

Készülj, a mig nem késő!
Szeretettel ölel édesapád.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Tizenharmadik fejezet.
A sárga gamásnis ur.

F o ly t .  33.

Tulajdonképpen nem igen tudta, 
mi bántja. A leány éppen olyan volt, 
mint azelőtt. Egy kissé hiú, tetszel- 
gős egy kissé képzelődő és érzelgős. 
De a mérnököt nem tüntette ki túl
ságosan kegyeivel, sőt néha éppen 
ellenkezőleg, nagyon hidegen bánt 
vele. Inkább tehetetlensége bántotta 
Sárosy Lászlót. Amint elhatalmaso
dott rajt az érzés, öntudatlanul is 
tisztán látta, hogy micsoda megold
hatatlan nehézségek merednek előtte. 
Akár milyen magasra értékelte a 
leány vonzalmát (de vájjon, szereti-e 
őt igazán ?), még se tudta elképzelni, 
hogy az valamikor is nyirkutasi ta- 
nitóné legyen. Sárosy Lászlóné, igen, 
az még lehetséges, de tanitóné?... 
Nem, az lehetetlen.

Kalandos gondolatok cikázzák át 
lelkét. Elhagyja hivatását, valami 
vállalatba ereszkedik, pénzintézetet 
alapit, birtokot bérel. Hej, ha vala
mit feltalálná, vagy valami csoda 
módon, hirtelen meggazdagodnék!...

Az ajtón csendesen kogogtat valaki. 
Kovács Ferkó áll a folyosó ablaktól 
megvilágított ajtónyilásban, kezében 
kicsi bögre.

— Tanító ur, kérem, senkise sincs 
a konyhában

— Csak vidd ki fiam, majd meg- 
melegitik. ..

Mig a fiút nézi, pírt kerget arcába 
a szégyenérzet. Reggel négy órakor 
nyakába akasztja a könyves tarisz
nyáját, gyalogol három órát, nap, 
nap után, fagyos, havas utón, őszi 
esőtől csúszós sárban, de azért jön, 
mert magyar iskolában akar tanulni, 
magyar szóval akar imádkozni!... 
És ő elhagyhatná-e állását ? Azt az

őrtálló helyet, melyre Isten állította. 
Igen, a nyomorúságot a krajcárokkal 
számitgató mindennapi gondot kidob
hatja az ablakon, ha hátat fordít az 
iskolának, de a kötelességeket, a 
magára vállalt nagy feladatokat so
hasem. A szegény nép, a kifosztott, 
elnyomott magyar nép néma pana
sza megállítja, mint a száraz avart 
járó fáradt vándort a lesárgult lomb 
között bujkáló őszi szél bánatos só
hajtása. Nem, nem lehet! .. .

Három napig nem ment át. Ne
gyediken meglátta őket az utcán, 
amint egyforma, ütemes léptekkel 
haladtak egymás mellett. Rettenetes 
.keserűség égette lelkét s valami 
olyan féle érzéssel ment át estefelé, 
mint a meghunyászkodó házi komon
dor, mikor napokig elkódorgott a 
ház mellől. Nem kérdezték, hol volt, 
miért nem mutatkozott. Kedvesek 
voltak hozzá, épp úgy volt minden, 
mint azelőtt, mégis megszégyenülve 
ment haza.

Az édesanyja fürkészve olvas arc
vonásaiból. Különben is kevés szavú, 
mély gondolatu asszony, aki nem 
pörpatvar csinálással, hanem csende
sen folyó, lassú munkálkodással tel
jesíti anyai hivatását. Nem birkózik 
a fiával, nem erőszakolja rá saját 
meggyőződését. Nem követelődzik és 
nem is siránkozik!... De halkan ott 
ül a fia benső életének ajtajában s 
csendesen vigyázza annak változásait.

— Tudod-e, kitől kaptam levelet? 
Müller Ferencné irt, a Müller igaz
gató felesége. Nagy szomorúságuk 
van szegényeknek, meghalt a kis fiuk.

— Ügy-e Dezsőnek hívták ? . . . 
kérdi Sárosy.

— Az az, a kis Dezső. Most volt 
a tizenkettedik évében.

— Szegény fiú! .
— Szegény szülők, mondja az 

asszony s kinéz az ablakon, mintha 
éles tekintetével keresztül akarna 
hatolni az előtte emelkedő hegylán
colaton s körül akarná ölelni azt a 
két kis sirhalmot, mely a messze
ségben az ő anyai szivének nagy 
áldozatait takarja.

— Szegény Müller is sokat ve
sződik.

— B eteg?... Hiszen olyan volt, 
mint az élet?. . .

— A gyárban van sok kellemet
lensége. Háromszor volt változás a 
könyvelőségben. Az egyik elsikkasz
totta a bekasszált pénzt, kettő meg 
más vállalathoz ment.

— Elég kellemetlen !. . .
A konyha ablakot megzörgetik, a 

tanító kimegy s behozza az újságot.

Az érdekesebb részeket felolvassa 
az édesanyjának, a többit csöndesen 
átfutja. Egyszerre megszólal az anyja:

— 1500 forintra megy a fizetése, 
lakást is kap, világítása van.

A tanító számokat ir az újság szé
lére, azután elgondolkodva mondja :

— Nagy pénz. Nekem három esz
tendő alatt ha van annyim.

— Nyugodt élet. Úri ellátás. Jó 
mód, tisztelt állás.

— Szép, gyönyörű szép, hagyja 
rá a tanító.

— És a régi ház mellett laknánk, 
közel lennénk a temetőhöz, a mi 
kedves, virágos sírjainkhoz. Vájjon 
milyenek lehetnek?. ..

Sárosy László félre dobja ’az új
ságot. Tágranyilt szemmel néz a be
szélőre. Szava érdesen hangzik, amint 
mondja, vagy talán inkább kiáltja:

— Mit akarsz, anyám ? Miért nem 
beszélsz őszintén?... Mit irt Mül- 
lerné?. . .

— Az állást felajánlották. Apád 
emlékezetéért!. . .

A tanitó elgondolkodva hajtja ke
zére fejét, majd néhányszor végig 
méri a szobát, azután megáll az anyja 
előtt s megfogja anyja kezét.

— Mit tennél te, anyám ? . . .  kér
dezi csöndes, szomorú hangon.

— Elmennék fiam. Elmennék.
A tanitó hallgatagon nézi az anyját.
— A jövő!. . . Végre is az a leg

fontosabb! .. . A jövőd kívánja!...
Csak nézi az anyját s játszva si- - 

mogatja őszbe vegyülő haját.
— Nem leheti. . . mondja s meg

rázza a fejét.
— Miért fiam ? ..  .
— Odamenni, ott dolgozni, igen, 

az mind lehetséges. De innen elmenni, 
ezt a munkát itt hagyni, hütlenül 
elhagyni, nem, azt nem lehet!... 
Mit gondolsz, anyám ?...

A mélyen húzódó ráncok elsimul-? 
nak s a kemény vonások ellágyulnak 
az anyai érzés melegétől. Egy ideig 
hallgatag nézi a fiát, azután az ablak 
elé vezeti s belementi tekintetét an
nak szemébe.

— Előbb kérdezek valamit.
— Mond, anyám.
— De igaz szívvel felelj!. . .
— Hallom, anyám!
— Csak a munkáért maradnál?... 

Csak a felismert hivatásod köt ide ? ...
Sárosy kiállja az anyja tekintetét, 

azután erős hangon felel:
— Úgy van anyám!
— A n é p ? ...  Csak a n é p ? ...
— A kizsarolt nép, anyám !...
Nagy idő óta ekkor került köztük

szóba Sárosynak Loncihoz való vi-
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szonya. Ekkor se említett nevet egyik 
se közülök. Azt azonban észrevette 
Sárosy, hogy nem annyira hajthatat
lan meggyőződését mondta el, mint 
inkább azt, amit meggyőződésül ki
vívni Szeretett volna. (Folytatjuk.)

Karácsonyi üzenet.
Örömmel jelentjük olvasóinknak, 

hogy karácsonyi üzenetünk, melyet 
küzdő és szenvedő testvéreink kará
csony ünnepére kibocsátottunk, im
már megjelent. A kis füzet, mely 
postai küldésre nagyon alkalmas 
alakú, a szentirás karácsonyi törté
netének közlése után, lapunk szerkesz
tőjének, Kapi Bélának lelket erősítő 
beszédét, Sántha Károly, kiváló költő 
papunk gyönyörű alkalmi énekeit tar
talmazza. Hisszük, hogy vigasztalást, 
erőfeszítést visz mindenhova, ahová 
csak eljut.

Mint minden ünnepkor, úgy most 
is örömmel vállalkozunk arra, hogy 
a rendelkezésünkre bocsátott példá
nyokat elküldjük a harctérre s a kór
házakba. Kidolgozott tervezetünk le
hetővé teszi, hogy ezen feladatunkat 
a lehetőségekhez képest helyesen 
megoldjuk. Most is mindent elköve
tünk, hogy ez által is híven szolgál
juk távol levő testvéreinket és egy
házunkat.

Eddig a következő rendelések ér
keztek :

Szabad rendelkezésre:
E v . nőegylet Borgáta 50 példány.
Pénzadomány:
Kratochwyll Stefi Szombathely 10 K, 

Ráth Arnold Budapest 10 K, Vitálisz Ká- 
rolyné Szombathely 5 K, özv. Boda Jó- 
zsefné Vönöczk 3 K, özv. Pálffy Lászlóné 
Vönöczk 2 K, Ev. nőegylet Vönöczk 2 K, 
Kiss Józsefné Borgáta 1 K.

Megemlítjük, hogy a karácsonyi 
üzenet ára darabonként 10 fillér, 50 
drb 3 kor. 70 fill„ 100 drb 7 kor.

A világháború eseményei.
Eljutottunk a világháború egyik 

legszebb és legfontosabb eseményé
hez : a lengyel királyság proklamá- 
lásához, amely november hó 5-én 
méltó ünnepies formák között folyt 
le Lublinban és Varsóban.

Az orosz uralomtól megszabadított 
Lengyelországnak — mondja a Nordd. 
Alig. Ztg. — megadjuk azt a lehető
séget, hogy saját államában támasz
kodjék a középponti hatalmakra és ve
lük szoros politikai, gazdasági és kultu
rális kapcsolatban szabad életet éljen.

A lengyel állam kiépítése kemény 
és fáradságos munkával jár még 
ezután is. De szükségünk van oly 
megbízható, jól rendezett, szabad 
államra, mely kelet felől biztosítja a 
középponti hatalmak országait.

Harc a románok ellen.
Románia veszedelme meghatotta 

az antantbeli hatalmakat. Elhatároz
ták, hogy az uj szövetségest szoron
gatott helyzetéből kiszabadítják. 
Könnyű volt e határozatot kimondani, 
de végrehajtani, mint a lefolyt hét 
is tanúsítja, vajmi nehéz ott, ahol 
magyar és osztrák, német és bolgár 
vitézek alkotják az ellenfél csapatait 
és Arz, Falkenhayn, Mackensen és 
Berthelot azok vezérei. November 
4-én újra vereséget szenvedtek az 
oláhok és oroszok. Predeáltól dél
nyugatra elvesztették az erősen el- 
sáncolt Clabucetu állást, fogságba 
esett 1747 emberük és zsákmánnyá 
lett 8 ágyújuk és 20 géppuskájuk. 
A törcsvári szorostól, valamint Pre
deáltól délre csapataink naponta 
előbbre jutottak. Elfoglalták a 2506 
méteres La Omu hegycsúcsot. Ügyes 
átkarolással leüzték az ellenséget az 
erdélyi határhegyekről. A határon 
túl, ellenséges földön, elfoglalták a 
makacsul védett Monte Siriut. Az 
oroszok által támogatott oláh sereg 
néhány napi erős küzdelem után 
Tölgyesnél némileg visszanyomta 
vonalunkat. Azonban a többi helyen, 
keleten és délen ugyanakkor a ro
mánok véres vereséget szenvedtek. 
Ezer főnyi legénységük fogságba ke
rült és Krasznától délre egy magas
latot elvesztettek. A predeáli szaka
szon és a vöröstoronyi szorostól 
délre saját területén mindhátrább 
szorult az ellenség. Csapataink no
vember 8-án már mintegy 25 kilo
méternyire nyomultak be Romániába. 
Gyurgyevónál pedig monitoraink két 
oláh hajót zsákmányoltak tele pet
róleummal.

Harc az oroszok ellen.
Az oroszok főfeladata most az 

oláhok védelme. Heves támadás indult 
meg azok érdekében nov. 4-én a 
Sztochodnál, a Narajovkánál és Dor- 
navatránál. De ezeket a támadásokat 
a mieinkek csakhamar] megállították, 
és lett a támadásból védekezés. Azóta 
naponként visszahódítunk egy-egy 
darab területet az oroszoktól. Hát
ráltatja az oroszok nagyobb segély
nyújtását a beállott télies idő. A 
kíméletlen tömegharcok után Bruszi- 
lov maga is segítségért esedezik.

Azzal fenyegetődzik, hogy ha segít
séget nem kap, kénytelen lesz visz- 
szavonulni. Dehát melyik antantbeli 
hatalmasság mehet most az oroszok 
és oláhok segítségére ? Nagy vereség 
érte az oroszokat nov. 9-én a Skro- 
bova-pataknál, ahol a németek négy 
kilométernyi szélességben több orosz 
védővonalat rohammal elfoglaltak és 
az ellenséget a patak másik oldalára 
kergették. Az oroszok 49 tisztet és 
3380 főnyi legénységet hagytak fog
lyokként a németek kezén. A zsák
mány 27 géppuska és 12 aknavető.

Harc az olaszok ellen.
Kétségbeesett erőlködéssel próbál

ták meg az olaszok a Karszt-fensikon 
levő állásaink áttörését. Nem mentek 
semmire. Másnap a tenger közelében 
levő Jassziano ellen indultak. Ku
darccal és óriási veszteséggel járt 
mindegyik próbálkozásuk. Másnap 
Biglia mellett uj vereség érte őket. 
Ezzel be is fejezték nagy hűhóval 
kezdett kilencedik isonzói támadásu
kat. Veszteségük körülbelül ötven 
százalék!

A kudarc után Kadorna általános 
pihenést rendelt el. Nov. 6-dika óta 
nem volt olasz támadás.

Harc a franciák és angolok ellen.
A franciáknak sikerült két verduni 

erősségüket visszafoglalni. A nagy 
erőfeszítésnek, a rengeteg emberál
dozatnak ez az egyedüli eredménye. 
Döntő csapást akartak a németekre 
mérni, de csak jelentéktelen helyi 
változást idéztek elő. A harctéri hely
zet maradt régi állapotában. A fran
ciák és angolok közel öt hónap óta 
viaskodnak Verdun megtartásáért, 'e 
tehetetlenek a németekkel szemben. 
Támadásaik sorra meghiúsulnak a 
németek szilárd ellenállásán. Az 
utolsó jelentések a német léghajók 
sikereiről is számot adnak. A német 
repülők tizenhét ellenséges repülőgé
pet lőttek le és tettek semmivé egy 
nap alatt.

Egyéb hírek.
EgyJcözzétett athéni levél bemutatja 

a görög viszonyokat és kijelenti, hogy 
Konstantin király az ő németbarát
ságával nem áll elszigetelten, hanem 
az egész görög nép áll mögötte. 
Venizelosz nem ért el semmit. — A 
lengyel újságok nyomatékosan han
goztatják, hogy az uj Lengyelország 
Németország mellett sokat köszönhet 
Magyarországnak, mivel Magyaror
szág mindig lelkesen síkra szállt 
Lengyelország szabadságáért.
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Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
A dunántúli püspök beiktatása. Kapi 

Bélának, az uj dunántúli püspöknek beik
tatása december 6-án lesz Sopronban. A 
beiktatást Scholtz Gusztáv bányakerületi 
püspök végzi. Az egyházkerületi elnökség 
most küldi szét a püspökbeiktatásra szóló 
meghívókat. .

Az egyetemes közgyűlés. Múlt héten 
tartotta evangélikus egyházunk közgyűlését 
Prónay Dezső báró egyetemes felügyelő és 
Baltik Frigyes püspök elnöklete alatt.

A közgyűlés a reformáció négyszáz éves 
évfordulójának megünneplésére, a jövő év 
október 23., október 31. és november 4-ét 
jelölte meg, mikor is minden egyházban 
ünnepi istentisztelet, ünnepi közgyűlés lesz 
és a Luther Márton életét és munkásságát 
ismertető müvet százezer példányban oszt
ják ki az ünneplő hivek között. Maga az 
egyházegyetem a jövő évi november 8-án 
tartandó ünnepi közgyűlésen fogja a jubi
leumot megünnepelni, melyre meghívja az 
összes protestáns felekezeteket, a magyar 
kormányt, s az országgyűlés mindkét házát. 
Újból sürgeti a közgyűlés a theológiai 
fakultás megadását. A hősi halált halt 
lelkészek, tanárok és tanítók emlékének 
megörökítése tárgyában a közgyűlés ki
mondta, hogy ezekre vonatkozó adatok 
gyűjtését elrendeli, a további teendőket 
azonban a háború utáni időkre halasztja.

Orgona hangverseny. A Deák-téri 
evangélikus magyar egyház lelkészi kara 
a Deák-téri evangélikus templomban a 
háború sújtotta magyar családok javára 
teljes sikerű orgonahangversenyt rendezett. 
A nemes célra kétezer koronánál több 
jutott.

It thon ró 1.
A székely fiú élményei Romániában.

A hunyadmegyei határszélen cirkáló csen
dőrök bevittek Vulkánra egy tizenhétéves 
kopott, piszkos, éhes székely parasztfiut. 
Cseke Ferencnek hívják a fiatal legényt, 
aki jegyzőkönyvbe diktálta romániai élmé
nyeit. Ezeket mondotta:

— Élőpatakról való vagyok. Amikor az 
oláhok betörtek hozzánk, az ottmaradt 
magyarok és szászok közül kétszázat 
magukkal vittek Romániába. Az asszonyok, 
gyerekek, öregek között voltam én is. 
Elhajtottak bennünket Bukarestbe, ahol egy 
iskolába zártak valamennyiünket.* Csak 
száraz kenyeret és vizet kaptunk és aki 
nem tudott oláhul, azt mindennap korbács
csal verték meg. Általában több verést 
kaptunk, mint kenyeret. Szeptember 16-án 
kiválasztottak tizenöt fiatal fiút, akik között 
voltam én is. Azt mondták, hogy birkákat 
kell őriznünk. Mindegyikünkre rábíztak 
egy-egy csapat birkát és azokkal folyton 
a román csapatok után haladtunk. Ezekből 
az állatokból élelmezték a román katoná
kat. Én igy lassanként egészen a román- 
magyar határig jutottam. Gyakran kerültem

a kötözőhely mellé is és ott iszonyodva 
láttam, hogyan bánnak a fogságba került 
magyar és német sebesültekkel. Egy ma
gyar katona karja súlyosan megsérült és 
a fronton csak hevenyészve kötözték be. 
Amikor a. román orvos megfogta a sérült 
kart, olyan erősen szorította meg, hogy a 
törött kar csaknem teljesen leszakadt, 
csupán a bőr tartotta a csontokat. A román 
orvos erre dühösen kezdett ordítozni: 
„Most én megoperáljam ezt a kutyát, 
amikor annyi dolgom van a mi sebesült
jeinkkel ? 1 Nem operálom meg!“ Ezzel a 
sebesült háta mögött levő- román katonák 
felé intett és ekkor az egyik oláh gazember 
hátulról bajonettel leszúrta a sebesült 
magyart, akit a közelben azonnal el is 
temettek. Amikor már egészen közel jutot
tunk a magyar határhoz, én egy este óva
tosan elbújtam az erdőben és. két napi 
bujdosás után mellékösvényen sikerült a 
mi frontunkhoz jutni. így kerültem vissza 
Magyarországba.

A hadisegély fölemelése. A állami 
hadisegély nagysága eddig a hadbavonult 
legutóbbi átlagos napi keresetét nem ha
ladhatta meg, minek az volt a következ
ménye, hogy hét-nyolc, esetleg több tagból 
álló családok is ugyanolyan kisösszegü 
segélyben részesültek, mint a két-három 
tagból álló családok. Ezen a méltánytalan 
helyzeten segit a pénzügyminiszternek a 
138.000. számú rendelete, amely többtagú 
családoknak a segélyét, a családtagok 
számának arányában, fokozatosan fölemeli. 
A segélynek ez a fokozatos fölemelése a 
legalább négy tagot számláló családoknál 
kezdődik aképen, hogy a legalább négy 
családtagon felül levő két életévet betöltött, 
de nyolc évnél fiatalabb gyermekek, kö’.ül 
az eddig megállapított segélyösszegen felül 
a család megélhetési viszonyaihoz képes 
a járási főszolgabíró vagy a polgármester 
saját belátása szerint egyet, kettőt, mego
kolt esetben valamennyit, teljes összegű 
segélyre vehet fel.

A mezőgazdasági fölmentettek téli 
behívása. Mivel a mezőgazdasági munkák 
a téli hónapokban nagyobbrészt szünetel
nek, azokat, akiknek kisebb kiterjedésű 
birtokuk és csekély számú állatállományuk 
van, szórványos téli gazdasági munkáikat 
pedig hozzátartozóik is elvégezhetik, katonai 
kiképzésre 1917 január és február hónapra 
tényleges katonai, illetőleg népfölkelési 
szolgálatra behívják. A tavaszi gazdasági 
munkák elvégzésére azonban ezek 1917 
évi március 1-től március 31-ig minden 
kérelem nélkül hivatalból újra felmentést 
kapnak. Ilyen katonai kiképzésre főleg az 
1889—1898. évi születésüeket vonultatják be.

A n a g y v i l á g b ó l .
Vasúti szerencsétlenség 19 halottal

Wilhelmshagen közelében a keleti vasút 
vonalán a Balkánvonat belefutott a pályán 
dolgozó munkásasszonyok csoportjába. Az 
asszonyok közül 19 meghalt.

Elpusztult egy francia tölténygyár.
A sevresi tölténygyárban robbanás történt. 
A gyár teljesen elpusztult.

Óriás kom pszerencsétlenség a Visz
tulán. Kasimietzben egy komp, amely 
száznegyvenöt embert vitt át a Visztulán, 
szerencsétlenül járt, és az utasok közül 
százhuszonnégyen a folyóba vesztek.

Olvassátok a bibliát.
IIol biblia a  házban nincs,
Hiányzik o tt a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán  ütött ott,
Do Isten nem lel hajlékot.

Zsolt. 119., 105.:

November 19. vasárnap, János 11, 17—27.
20. hétfő, „ 11, 28—36.

„ 21. kedd, „ 11, 37—45.
„ 22. szerda, 1 Thess. 4, 13—18.
, 23. csüt., Jelenések 21—1—7.
„ 24. péntek, 90. Zsoltár.
„ 25. szombat, 1. Jób. 14, 1—5.

A reformáció négyszázados jubileuma 
esztendejének igazát málló emléke lesz

a most megjelent

1917-ik évi
KÉPES LUTHER NAPTÁR,
amelynek most már tényleg egyetlen 
magyar és magyarul tudó evang. 
családból sem szabad hiányoznia.

Ennek a nevezetes évfolyamnak a kia
dása is azon a reményen alapult, hogy 
nem lesz olyan magyar és magyarul tudó 
evang. hívőnk, aki az 1917-ik évi jubileumi 
„Luther Naptár“-t meg ne vegye. Ezért a 
kiadók a Naptár árát a mostani arányta
lanul magas papiros árak és nyomatási 
költségek mellett is rendkívül kis összeg
ben állapították meg.

Az 1917. évi Luther Naptár bolti ára 
csak 90 fillér. Postai szállítással a feltéte
lek a következők: 1—10 példány franko 
küldéssel darabonként 1 korona, legalább 
19 példány eladása esetén franko küldéssel 
darabonként 90 fillér. 20 példányon felül 
történő elárusitás esetén franko küldéssel 
á 90 fillér ár mellett 10 %  engedmény jár. 
200 példányon felül történő elárusitásnál 
még külön árusítási dij is jár.

A kik még megrendeléseiket nem küldöt
tek be, siessenek, mert az 1917. évi jubile
umi Luther naptár előre láthatóan nagyon 
kelendő lesz s a készlet hamar elfogyhat.

Kapható az evang. lelkészi és tanítói 
hivataloknál, illetve megrendelhető a „ Luther 
Afapfór“ szerkesztőségénél. Sopron. Paprét 2.

Nyomatqtt Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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S z e rk e s z ti  és k ia d ja  KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési Ära 42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 30  fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési dfjak, kéziratok és minden- 

” nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vaavármegye) küldendők. — Elöflzetént elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Meghalt a király. — Czipott Géza: Kenyér és szén. — Jeszenszkyné T  Irén: A ráncos csizma. (Elbeszélés.) — 
Mé'sterfílízy Sáiiclor: Képek á sótnogyi evangélikus egylYáíKiégye förténéféböt. — Lábaink szövétrieke. — Karácsonyi üzenet. — Korit- 
sánszky Ottó: Beszélgetés a lövészárokban. — Kapi Béla: A kötelesség útja. (Elb.) — A világháború eseményei. — Ország-Világ.

Meghalt a király.
Magyarország apostoli királya, atyja örök álomra hunyta le 

jóságos kék szemeit. November 21-én este 9 órakor vége lön annak 
a hosszú, dicsőséges, de fájdalommal teljes életnek, mellyel a kirá
lyok királya, az életnek és halálnak ura Magyarország apostoli királyát 
I. Ferenc Józsefet megajándékozta.

A világégés okozta sok-sok sebeink közepette, amely az egyeseket, 
családokat érte, villámcsapásként nehezedik reánk a fájdalm as hir!

Lelkűnkben m élységes fájdalommal állunk nagy királyunk ra
vatalánál, mint a gyermek, ki atyját vesztette el.

De míg gyászolunk, sírunk, teljes reménységgel tesszük meg 
továbbra is honfiúi kötelességeinket, s jóságos öreg királyunk on
nan a magasból boldogan tekinthet le hűséges, emlékét kegyelettel 
megőrző, vitéz magyar nemzetére.
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K e n y é r és  szén.
Irta: Czipott Géza.

A fékevesztett emberi indulat, a 
vérvörösen izzó gyűlölet, mint för
telmes vihar harmad éve tépi, rázza 
az emberiség életfáját. »A háború 
örült malma, pokoli gépezete harma
dik éve csépeli, zúzza, szaggatja a 
forgatagába került szerencsétlen né
peket«. Harmad éve, hogy az emberi 
lélek romlottságában alászállott a 
rémséges sötét poklokig. És a háború 
harmad évében úgy érezzük, hogy a 
rettenetes vihar, fordulóponthoz ér
kezett. Fordulóponthoz, mert fogytán: 
a liszt, a zsir, a tej, a cukor, a kávé, 
a só, a petróleum, a ruha, a cipő, 
egy szóval az élet fenntartásához ok
vetlenül szükséges cikkek, mindaz, 
amiért mi, a mindennapi imádságunk 
bán úgy fokászkodunk »a mi minden
napi kenyerünket add meg nékünk 
ma«! Fogytán a kenyér! Erre engednek 
következtetni azok a szigorú rendel
kezések, intézkedések, amelyek leg
közelebb látnak napvilágot. Fogytán 
a kenyér! Az egész nép sóhajtoz, 
futkosnak a kenyér után, odaadják 
drágaságaikat az ételért, hogy meg
éledjenek. (Jer. sir. I. 11.)

De ha fogytán is nálunk a kenyér, 
ez még mindig nem jelenti azt: nincs 
kenyér! Van még elegendő kenyér, ha 
mindjárt a háború harmadik évében, 
a forduló pontnál igen sokszor, igen 
sokan megosztván a fárasztó munka 
után éhségtől elcsigázott gyermekeik 
között az utolsó falatot, napokon 
keresztül kénytelenek mindennapi ke
nyér nélkül tengődni. Van Magyar- 
országon, hál’ Istennek az idei rossz 
termés dacára is, még mindig annyi 
kenyér, hogy egyenletesen elosztva 
senki éhen nem hal. Csak mig e 
rémes, vészes napok tartanak, egyet 
nem szabad elfelejtenünk, egyet nem 
szabad szem elől tévesztenünk: a 
háború emberi gyarlóság szülötte és 
ennek átka, a nyomorúság bűneinek 
büntetése. Ma a szenvedés és nélkü
lözés napjaiban, bármekkora nagy is 
másfelől az önzés, a haszonlesés, a 
kapzsiság, nincsen gazdag, nincsen 
szegény, ma mindnyájan egyek kell, 
hogy legyünk a lemondásban, az 
igények leszállításában, a kereszt 
hordozásában ! Bármennyire is nehe
zére esik egyeseknek, ma meg kell 
osztanunk a valóban szükséget szen
vedő embertársainkkal az utolsó fa
latot is. Ha odaadod utolsó falato
dat az éhezőnek és az elepedt lelkűt 
megelégited: feltámad setétségben
világosságod és homályosságod olyan

HARANQSZŐ.

I lesz, mint a dél. (Ezsaj. 58. 10.) Ha 
' mi magunktól erre képesek nem 

vagyunk és amint a tények igazolják 
csakugyan képtelenek vagyunk erre, 
úgy az államhatalom fogja ezt jogosan 
megcselekedni. És esznek a nyomorul
tak és megelégesznek. (Zsolt. 22. 27.)

Mig nálunk tehát az államhatalom 
parancsszavára összeszedik a mara
dék darabokat, hogy semmi el ne 
vesszen, mert fogytán a kenyér: 
addig odaát kérlelhetetlen ellensége
inknél fogytán a szén. És ha fogy
tán ?! . . Nevetséges! Szenet csak 
nem esznek ? ! Nem olyan nevetséges 
dolog ez! Sőt, hogy odaát hatalmas 
ellenségeinknél: fogytán a szén, en
nek a világháború szempontjából 
sokkal nagyobb jelentősége van, mint 
annak, hogy nálunk fogytán a kenyér, 
hogy takarékoskodjunk, szállítsuk le- 
jebb igényeinket, ne felejtsük el: vi
lágháború van. Kik szántnak, vetnek, 
most a lövészárokban feküsznek. Mit 
mi termelünk, arra első sorban nekik 
van szükségük.

Nagyon, nagyon mélyreható jelen
tőséggel bir az, hogy a háború har
madik évében fogytán a szén odaát. 
Mert mégis, mi táplálja annak a 
hétfejü szörnyetegnek a pokloknál 
tüzesebb kemencéjét, melyben az em
bereket gyilkoló fegyverek milliót, a 
golyókat, gránátokat, srapneleket, 
ágyukat, motorokat, repülőgépeket 
stb. gyártanak. Mi füti azt a háborgó 
tengeren, zajló hullámok közt föltar- 
tózhatatlanul száguldó tengeri sár
kányt, azt a vasmozdonyt, mely elle
nünk hozza a vad feketéket és a réz- 
bőrüeket? A szén, a fekete szén. 
Ez odaát annak a fekete ördögnek a 
mindennapi kenyere. És ez van odaát 
fogytán ! Es ez a kenyér odaát előbb 
fogy el, mint a mienk idehaza! A 
gazdag francia, belga, angol szénbá
nyák német kézen vannak. Anglia 
pedig egy maga már nem képes 
többé a szükségleteket kielégíteni. Az 
ördög éhezik már odaát!

Nincs ok tehát a kétségbeesésre.
Csak egy kis lemondásra, türelemre, 

parányi szeretetre, jóindulatra, belá
tásra van szükség. És az Istennek 
irgalmassága, kegyelmességenemhágy 
el bennünk. Ahogy az Ur kegyelmes- 
ségének köszönhető, hogy még nincsen 
végünk, mivelhogy nem fogyatkozik 
el az ő irgalmassága. Mert nem szive 
szerint veri és szomoritja meg az 
Isten az embernek fiát. Sőt ha meg- 
szomorit, meg is vigasztal az ő ke- 
gyelmességének gazdagsága szerint. 
(Jer. sir. 3. 22, 32—33.) íme az Isten 
utjai!

19Í6. november 26.

A ráncos  csizma*)
Irta : Jeszenszkyné T. Irén.

Hét falura, hét határra, hire ment 
a Berkes Pannika lakodalmának. 
Berkes Péter uram megadta a módját, 
senki se foghatja rá, hogy fösvényen 
bánt az ő egyetlen gyermekével. Aki
nek az Isten vagyont, meg szép lányt 
is adott, az tudja ám, mi az ember
ség ! Aztán a vőlegény sem alábbvaló 
se szépségben, se vagyonban. Szóval 
olyan pár lett belőlük, akikre azt 
szokták, mondani: hogy »az Isten is 

'egymásnak teremtette.«
A lakodalom napján folyt a viga- 

dozás, muzsika, tánc, evés-ivás. Ki 
hallgatott volna arra, amit a község
háza előtt dobszóval hirdettek ? Ki 
merné most a lakodalmas népet 
megzavarni. — Bizony senki más, 
mint maga a bíró.

Szélesre nyitott ajtón lépett a mu- 
latozók közé, még köszönni is elfe
lejtett. Leintette a cigányokat; egy
szerre halálos csend támadt a mu
latozó házban.

— Emberek! nincs most ideje a 
vigadozásnak. Kitört a háború! Aki 
katonaember, az még az éjjel indul 
a rácok ellen.

— No cigány húzd rá a tusst! 
Szólt erre Berkes uram. Húzta a 
cigány, de a sok asszony nép túl 
sikoltozta, túl jajgatta a muzsika 
szavát.

A menyasszony piros orcája ha
lálsápadt lett, s bizony talán el is 
szédül, ha az ő szép hites ura, — 
Gábor András — két karjával fel 
nem fogja.

— Ne busulj lelkem, Pannikám, 
hamar elbánunk mi a rácokkal, akkor 
visszajövök s ott folytatjuk a táncot, 
ahol elhagytuk. Itthon hagyom ezt a 
pár ráncos csizmát, viseld jól gondját, 
mert ebben akarom a menyecske 
táncot tovább folytatni — szólt Gábor 
András és sietett ő is az útra ké
szülődni.

Hajnalban indult a vonat. K*nt volt 
az egész falu, hiszen mindenkinek 
volt, akit kikisérjen, akit megsirasson. 
Nem tréfa dolog a háború! És mégis, 
ez a sok fiatal lélek, mintha annak 
hinné! — Nem busul ott egy sem. 
Egyik nóta a másikba vesz, ugrálnak, 
táncolnak s a felbokrétázott kalapokat 
magasan lengetik. — Alig van hely 
a gőzösön, még a feljárókra is jut 
valaki. — Már mozdul a vasparipa 
és Gábor András még most is Pan
nikáját öleli, csókolja.

— Ne menj el édes uram!
*) Mutató az 1917. évi Luther Naptárból.
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— Még a te szavadra sem ma
radhatok itthon galambom. De visz- 
szajövök — és akkor — no csak 
őrizd jól a csizmám! Szólt András 
s aztán felugrott ő is a mozgó vo
natra.

Pannika a többi asszonyokkal sirt- 
ritt naphosszat és várta az ő édes 
urát. Múltak a napok, hetek és hó
napok — de a háborúnak csak nem 
akart vége szakadni. Andrásról jött 
a hir, hogy jól van, baja sem esett, 
csakhogy vágyik már nagyon haza,

Ezt a kívánságát meghallotta egy 
srapnell és oly sebet ütött a jobb 
lábán, hogy Andrást nyomban haza- 
küldték a kórházba.

Rettenetes sebével fekszik a kórház 
szobában és irja a levelet haza 
Pannikának:

»Kórházban vagyok édes párom, 
de lásd nincs nagy bajom, hiszen 
magam irom a levelet. Legyetek 
nyugodtan, nemsokára jobban leszek.«

Szegény András maga sem sejtette 
még akkor, mi vár reá ?!

Minden gondozás, minden gyógyí
tás hiába volt! Az orvos egy napon 
kijelentette, hogy a lábát le kell vágni, 
különben bele hal sebébe.

Gábor András megadással fogadta 
ezt a rettenetes hirt, de nem volt 
bátorsága, hogy megírja Pannikájá
nak: »Ne őrizd már a csizmámat, 
mert nem lesz lábam, amire felhúz
zam.«

Az operáció szerencsésen sikerült 
s egy hét múlva túl volt a veszélyen 
Gábor András. Még a jó kedve is 
visszatért, hiszen végre is jobb egy 
lábbal élni, mint két lábbal meghalni.

Csak akkor szomorodott el, ha 
otthonról jött levél, vagy ha-ő irt haza.

— A csizmádnak gondját viselem, 
a nótát is tudom, amelyiknél a táncot 
abba hagytuk. Csak az lesz a baj, 
hogy a cigányprímás, aki húzta, a 
múlt héten elesett a harctéren, lesz-e 
aki oly jól talpalá húzza, mint ahogy 
ő tudta huzni.«

— így irt Pannika és András szo
morúan felsóhajtott:

— Akad-e olyan cigány, aki az én 
talpam alá tudjon huzni ? !

De azért haza csak azt irja, hogy 
már jól van, járni is tud — de azt 
már nem tette hozzá, hogy mankóval.

Ahogy gyógyult a lába, úgy nőtt 
az András félelme. Jaj mi lesz, ha 
őt az asszony ily nyomorultul meg
látja ? — Hátha vissza sem fogadja ? 
Ha — oh Isten segíts — meg is 
utálja? Hiszen olyan szép asszony, 
mint az ő Pannikája, csak nem élhet 
ily koldussal, mint ő, — Ez a gon
dolat nem adott nyugtot a szegény 
embernek. Éjjel, nappal azon törte a 
fejét, mi módon tudassa feleségével 
a nagy szerencsétlenséget: Sok ál
matlan éjszaka után végre egy jó 
tervet eszelt ki. Ott kezdte el a dol
got, ahol elrontotta. Reggel megírta 
ezt a levelet:

Kedves feleségem! Kénytelen va
gyok veled tudatni, hogy a lábom 
csak nem akar begyógyulni Az orvos 
ur azt mondta, hogy ha combjában 
le nem vágatom, akkor belehalok.

Most már rád bizom a választást. 
Ha azt irod, hogy ne hagyjam levá
gatni, akkor belehalok. Úgy áldjon 
meg az Isten Pannikám!

Szinte megkönnyebült András, mi
kor ezt a levelet feladta. Hiszen 
olyan asszony talán a világon sincs, 
aki az Ura halálát kívánja. Vagy ha 
van is, de az nem az ő édes Panni
kája. Bizonyos, hogy azt válaszolja : 
»Csak vágásd le mielőbb, hogy meg 
ne haljál.« — Mit is Írhatna mást egy 
olyan áldott lélek, mint az ő felesége ?

Jött is a levél, amily gyorsan jö
hetett, de nem az állt benne, amit 
András várt, mert Pannika nagy oko
san ezt irta:

— Édes uram! Le ne vágasd a 
lábadat a világért sem. — Kérd 
meg a doktor urat, eresszenek haza, 
Boris néni majd jóféle füvekkel meg
füstöli, meg rá olvas, ettől minden 
.seb begyógyul. Csak siess haza és 
a lábad le ne vágasd. Ezt az utolsó 
mondást kétszer is aláhúzta: Le ne 
vágasd!

András megvakarta a füle tövét 
s tovább gondolkozott, hogy mitévő 
legyen már most. És megírta a má
sodik levelet:

— »Innen el nem eresztenek. A 
doktor ur azt mondta, ha egy hét 
alatt le nem vágatom a lábamat, 
akkor elpusztulok. Siess a válasszal!«

De erre a levélre már maga az 
asszony jött el a kórházba. Két nap

és két éjjel utazott, hogy csak idejére 
érkezzen, hogy az alatt az ura lábát 
le ne vágják.

Mikor Andrással tudatták, hogy a 
felesége a kórház kapujában várako
zik, mig a bejövetelre meg lesz az 
engedelem — szédülten esett vissza 
párnájára. Elérkezett hát a nagy pil
lanat, most fog eldőlni az ő életének 
sorja. Ha az asszony megijed tőle, 
ha elfordul tőle — akkor — hát 
akkor megtudja, hogy nem szívből 
szerette öt Panni —- mert ő el nem 
hagyná azt az asszonyt és szeretné 
akkor is, ha se keze, se lába nem 
volna. — Ettől aztán úgy megerő
södött a lelke, hogy bátran odakiál
totta :

— Eresszék be a feleségemet!
Félve lépett be az asszony. Szép

selyem viganó volt rajta, csipkekötő 
előtte, apró cipellő a lábán és mint 
illik, takaros szatyor a kezében, ami
ben az urának sok jó ennivalót hozott.

Félve állt meg a küszöbön — oly 
sok ágy közt, jaj melyikben fekhet 
az ő ura?

— Pannikám, ide jer!
Panni megindul a hang után, s 

ott találja az urát szép fehér ágyban, 
puha takaróval le fedve.

— Csókolj meg pannika!
Pannika pirulva hajlik az ura or

cájához Jaj ennyi ember előtt, hogy 
ezt is meg kell tennie.

— Ülj le ide mellém.
Le is ül szépen az ura ágya szé

lére, meg azt is tűri, hogy az ura 
mind a két kezét megfogja, mind a 
két kezét csókolgassa, mint valami 
nagyságának.

— Miért jöttél Pannikám ?
— Azért, hogy lássalak!
— Látni akarsz, mielőtt meghalok?
Ilyen beszédet nem lehet sirás

nélkül hallgatni és Pannika szája 
elgörbült, szeméből csak úgy patak
zott a könny.

— Ne sírj no galambom, hiszen 
még nem haltam meg.

— Ne is halj meg, mert akkor én 
is veled halok.

— Ez már beszéd angyalom — 
úgy hát nem bánod, ha a lábamat 
levágják ?

— Jej dehogy nem bánom, hát 
akkor, mi lesz az Ígéreteddel, mért

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.) 105

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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tisztogattam volna minden nap a 
csizmádat?! Már csak a szép tán
codért se engedd levágni a lábad.

— Hát aztán Pannikám, nem en
gednéd nekem el ezt a táncot ? A 
táncom kell neked, nem én magam.

Ez megint oly beszéd, amire csak 
sírással lehet felelni.

— Beszélj no, engemet siratsz-e, 
vagy a csizmámat? Erre meg csak 
elneveti magát az ember.

És Panika sirt, meg nevetett egy
szerre.

— De bolond vagy te András, 
hogy még ilyenkor is van kedved 
tréfálni.

— Majd nem tréfálok két nap 
múlva — akkor telik le a hetem.

Jő is, hogy eljöttél, legalább lesz, 
aki eltemessen.

Már ez megint olyan beszéd, hogy 
Pannika jajsző nélkül nem hagyhatja. 
Ráborul az urára s úgy sir, úgy jajgat.

— Ne halj meg András, inkább 
vágják le mind a két lábad.

— És te úgy is fogsz szeretni 
Pannikám ?

— Verjen meg az Isten, ha nem 
szeretnélek!

— No ezért a szavadért igen nagy 
örömöt mondok neked, de előbb hadd 
csókolom meg azt az édes csöpp 
szádat, amivel itt, ennyi ember füle 
hallatára ezt az esküt kimondtad.

Most már nem szabadkozott a 
csóktól Pannika. Hadd hallja, hadd 
lássa mindenki, hogy ő szereti az 
urát és igen is, ha egy lába se lenne, 
akkor is szeretné. Hiszen a hazáért 
adja oda a lábát, az nincs is oly 
nagy áldozat, mint aki egész életét 
odaadta. Féllábbal még elélhet az 
ember, boldog is lehet, ha van aki 
boldogítsa, — Ő jó magyar asszony 
akar lenni és nem hagyja el az urát 
semmi nyomorúságában.

Ezt gondolta el Pannika, mig az 
ura csókolgatta a két orcáját. — És 
most már nem sirt, nem bánkódott, 
csak annyit szólt:

— Aztán egész bizonyos az, ha 
levágják a lábad, hogy te életben 
maradsz ?

Erre már az egész szoba betegje 
megszólalt és kórusban biztosították 
Pannikát, hogy nem esik az urának 
semmi baja.

— Akkor hát vágasd le, de mielőbb! 
szólt Pannika — és kiakart menni 
a szobából. De András utána kiáltott:

— Pannikám, hát a nagy örömet, 
amit neked szántam, nem akarnád 
meghallani ?

— Beszélj hát, hiszen rám férne 
az öröm is.

— Előbb azt mondd meg, szeret
néd-e, ha már túllennék a lábvágáson ?

— Hát ezt még kérdezni is kell ? 
Életem felét odaadnám, ha már téged 
egy lábbal látnálak.

— Az életed tartsd meg nekem,
— de jobbik lábamat már ne keresd
— levágták, be is gyógyult a seb 
és én oly egészséges vagyok, mint 
amilyen voltam.

E szókra Pannika azt sem tudta 
mit tegyen örömébe ? Hát még mikor 
András ki is kelt az ágyból! ? Ott 
állt mellete a felesége, segített neki 
az öltözködésnél, odaadta a mankóját 
s aztán szépen kimentek együtt a 
kórházkertbe. Nem volt náluknál 
boldogabb ember az egész kórházban.

Mikor másnap Pannika búcsúzott, 
András igy szólt hozzá:

— Pannikám, csak tisztogasd to
vább azt a csizmát, mert mire haza
megyek a lábam is visszanő. Olyan 
lábat kapok, amin nem fog se golyó, 
se köszvény — arra is jó lesz az a 
csizma; tán még a menyecsketáncot 
is eljárom benne.

K ép ek  a so m o g y i e v a n g é l ik u s  
e g y h á z m e g y e  tö r t é n e té b ő l ,

Irta : Mesterházy Sándor. .
F o ly ta tá s .

Abban az időben 1535-től fogva 
Nádasdy Tamás, ki Kanizsay László 
volt soproni főispánnak, a dunántúli 
vidék egyik leggazdagabb földesurá
nak árváját, a fiusitott: Kanizsay Or
solyát vette nőül, volt a földesura 
Nagykanizsának, majd 1550. körül 
Ságnak, Pogányszentpéternek, Csi- 
csónak, Iharosnak, Iharosberénynek. 
Az övé volt a sárvári, a lékai, a 
német-keresztúri, a kapuvári, a csep- 
regi, az egervári, a csókakői stb. 
uradalom is. Az ő hatalmas támo
gatása mellett Erdősi Sylvester János, 
Dévai Biró Mátyás meg a többi ma
gyar reformátorok szinte a csudával 
hatásos eredménnyel prédikálták az 
evangéliomot. A Nádasy Tamás által 
létesített könyvnyomda, a Sárvár mel
leti Ujszigeten, mely nyomda Mátyás 
király hires budai nyomdája után az 
első volt magyar hazánkban, hatal
masan működött. Azóta, hogy benne 
1541-ben az első magyar uj testá- 
mentumot kinyomatták ezer meg ezer 
nyomtatvánnyal állott a reformáció 
szolgálatába. Somogybán a plébániák 
száma annyira leapadt, hogy 1549 
ben csak a babócsai plébános emlit- 
tetik a falvak birtokosai között. Az

akkori veszprémi r. kath. püspök 
Kecseti Márton, ki alá Somogy is 
tartozott maga is rokonszenvezett az 
evang. hittel, sőt 1545-ben elhagyta 
székhelyét és nőül vette Homonnai 
Drugeth Antal leányát. Gróf Nádasdy 
Tamás 1554-ben Magyarország ná
dorispánja, a magyar király helytar
tója lett és ezen minőségében még- 
inkább segítette az evangélikus egy
ház megerősödését. — Úgy, hogy 
elmondhatjuk, miszerint mikor Nádas
dy Tamás 1562-ben junius 2-ikán 
Egerváron meghalt, már jól meg volt 
alapozva az evangélikus egyház ügye 
ezen á vidéken is. Egervár Vasvár
megyének déli részén, a nagykanizsa- 
szombathelyi vasúti vonal mentén, a 
báró Sólymossy-család birtokában 
még ma is jó karban van és a 4 
tornyán külön-külön alkalmazott S. 
P. Q. R. (Senatus, Populus Que Ro- 
manus) betűkkel méltán vonja magára 
az utas figyelmét.

A derék apának méltó fia volt 
Nádasdy Ferenc. Ö a török ellen is 
sikeresen harcolt; olyan nagy ereje 
volt, hogy fél kézzel felkapott és 
földhöz vert egy-egy törököt és el is 
nevezték fekete bégnek. Mint evangéli
kus egyházának hű fia és áldozatkész 
pártfogója 1598. körül somogyvárme- 
gyei uradalmaiban is : Zákányban, 
Bolhón, Darányban, Erdőcsokonyán, 
Komlósdon, Kőröshegyen, Alsóseges- 
den, Gyékényesben, Homokszentgyör- 
gyön, Darányban stb. buzdította, se
gítette hitsorsosait. Barátja Zrínyi 
György meg, a szigetvári hősnek: 
Zrínyi Miklósnak fia, a Muraközben 
mozdította elő az evangélikus vallás 
térhódítását. Kedvenc eszméje volt 
neki, hogy egész Horvátországot el
láttatja horvát bibliákkal, énekes- és 
imakönyvekkel és megnyeri az evan- 
géliomnak.

Az evangéliom szelleme, — mintha 
egy uj pünkösd jött volna a világra, 
— meghódította a sziveket és evan
gélikus gyülekezetek alakultak itt: 
lharosberényben, Marczaliban, Szent
királyon, Légrádon, Toronyban, Iha
rosban, Udvarhelyen, Csurgón, Sur- 
don, Nemespátróban, Tabon, Bábony- 
ban, Köttsén, Zákányban, Ötvösön, 
Szobban, Gyékényesben, Somogy- 
szentmiklóson, továbbá a zalai ré
szeken : Gelsén, Hahóton, Nagykani
zsán, Söjtörön, Pacsán, Kapornakon, 
Lentiben, Eszteregnyán, Beczén, Ne
mesapátiban, Sárkányszigeten, K*s- 
komáromban, Galambokón, aztán a 
jelenlegi zalai esperességet alkotó 
területen : Dörgicsén, Kapolcson, Kő
vágóőrsön, Mencshelyen, Szentantal-
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fán, Nagyvázsonyban és még a nagy 
Muraközben, mely Nagykanizsához 
olyan közel fekszik: Beliczán, Perla
kon, Stridón, Szerdahelyen, Nedőczén, 
Turnissán, Szobitinszcén, Szenicen, 
Szentgyörgyön, Szent-Mihályon, Vini- 
czén, Szent-Mártonban, Szent-Márián, 
Szent-Vidon, Kotorban stb.

Kiskomárom hamarosan ref. püs
pöki székhellyé lett és főiskolát is 
állított. Ide Kiskomáromba 1634. jun.
7-re kanizsai Pálffy János kiskomá- 
romi ref. lelkész és dunántúli ref. 
püspök egyházkerületi zsinatot (gyű
lést) hivott egybe, melyen megjelent 
a galsai ág. hitv. ev. lelkész is, meg 
a somogyszentmiklősi evang. lelkész 
is. Majd 1636-ban ismét egyházke
rületi zsinat volt Kiskomáromban, 
hol megjelent 19 somogyi ref. lelkész 
és a marcali evang. lelkész is, akit 
a jelenlévők áttérésre akartak bírni, 
de semmi eredménye sem lett nem 
helyeselhető törekvésüknek.

Somogvármegyében egész sora a 
váraknak, az erősségeknek állott a 
török ellenében, mint Szigetvár, Barcs, 
Babócsa, Berzencze, Csurgó, Zákány 
és Légrád, mely utóbbi csak később 
lett Zalamegyéhez csatolva. Mind 
ezekben a végvárakban létezik evang. 
gyülekezet is. És sajátságos gunyja 
a sorsnak, hogy mig a Nagykanizsán 
aluli részekre a török világ igája 
nehezedett. 1566, illetve 1608 óta, 
az evangélikus ügy kevésbé szenvedett. 
De mikor Nagykanizsa 1690-ben a 
török járom alól felszabadittatott, itt 
az alsó részeken is megkezdődött a 
protestánsok üldözése. — Kolonus 
Leopold olyan rendeletet küld a vár
megyébe, hogy Somogyból, mint a 
töröktől visszahódított területről a 
protestántismus kiirtassék. Az 1717-ik 
év táján ki is tört az üldözés vihara, 
mely legtöbb gyülekezetünket else
perte, úgy annyira, hogy azok közül 
alig 10 tudott az 1784 ik évben 
megjelent József-féle türelmi rendelet 
védelme alatt uj életre kelni. (Folytatjuk.)

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Mert az Úr a mi biránk, az Úr a 

mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, 
Ö tart meg minket!

Ezs. 33, 22.

Mond néki Jézus: Mivelhogy láttál 
engemet, Tamás, hiszesz; boldogok, 
a kik nem láttak és hisznek.

Ján. 20, 29.

Mert a kürtölöknek és éneklőknek 
tisztök vala egyenlöképen zengeni az

HARANQSZO.

Úrnak dicséretére és tiszteletére. És 
mikor megy felszóval énekelnének 
kürtökkel, cimbalmokkal és minden
féle zengő szerszámokkal, dicsérvén 
az Urat, hogy ő igen jó, örökkévaló 
az ö irgalmassága: akkor a ház, az 
Urnák háza megtelék köddel. Annyira, 
hogy meg sem állhatták a papok az 
ö szolgálatukban a köd miatt, mert 
az Úr dicsősége töltötte vala be az 
Urnák házát.

2. Krón. 5, 13, 14.

Mert tetszett az Atyának, hogy ö 
benne lakozzék az egész teljesség, 
és ö általa békitsen ki magával, bé
kességet szerezvén, az ö keresztfán 
kiöntött vére által; ö általa, mindent, 
a mi van, akár a földön, akár a 
mennyekben.

Koloss. 1, 19-20.

És lön, mikor Mózes felemelé az 
ö kezét, Izráel győz vala; mikor pe
dig leeresztő kezét, Amálek győz vala!

2. Mózes. 17, 11.

Azért ö általa vigyünk az Istennek 
mindenkor dicséret áldozatát, azaz, 
nevét magasztaló ajkak gyümölcsét.

Zsid. lev. 13, 15.

Hallgass örömet és vigasságét ve
lem, hogy örvendezzenek csontjaim, 
a melyeket összetörtél. Rejtsd el or
cádat az én vétkeimtől és töröld el 
minden álnokságomat. Tiszta szivet 
teremts bennem, óh Isten, és az erős 
lelket ujitsd meg bennem. Ne vess el 
engem a te orcád elöl és a te szent 
lelkedet ne vedd el tőlem. Add meg 
nékem a te szabadosodnak örömét 
és engedelmesség leikével támogass 
engem.

51 zsolt. 10-14.

Karácsonyi üzenet.
Még egy hét és csöndes figyel

meztetéssel ránk köszönt advent szent 
ünnepe. A lélek előkészületének sej
telmes időszaka. Ez évben sok szo
morúságot, tenger bánatot talál. Gyá
szosnak indul karácsony szent öröme! 
És mégis úgy érezzük, hogy éppen 
ez a mostani ádventi időszak figyel
meztet arra a nagy igazságra, hogy 
minden szomorúság nem kétségbe- 
esésré, hanem kötelesség megisme
résre tanit. Nekünk is meg kell talál
nunk a mi mostani, háborus-ádventi 
kötelességeinket. Nem beszélünk ez 
alkalommal arról, hogy saját lelkűnk
kel szemben minő kötelességeink van
nak, hanem rámutatunk embertársa
inkkal, különösen pedig harcoló kato
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náinkkal szemben fennálló köteles
ségeinkre. Már most gondoskodjunk 
arról, hogy a karácsonyi szent ünnep 
ne találja őket vigasztalás nélkül. 
Küldjük el a lövészárokba, kórházakba 
azt az igazi vigasztalást, mely nem 
az emberek szavával, hanem Isten 
örökkévaló evangéliomával akar uj 
lelket önteni a megfáradott emberekbe. 
Hadd hangozzék ott is a karácsonyi 
történet, hadd zendüljön az ünnepi 
ének.

Ezt a magasztos feladatot szolgálja 
az az ünnepi füzetünk, mit ez alka
lommal kibocsátottunk. A füzet oly 
olcsó, hogy azt mindenki könyen 
megszerezheti s egy borítékban el
küldheti harctéren vagy kórházban 
levő szeretteinek.

Újabban a következő megrende
lésekről számolunk be :

Saját rendelkezésre:
Ev. lelkészi hivatal Győr 200 özv. Rácz 

Mátyásné Sárvár 100, Biszkup Béla ev. leik. 
Magyargurab 100, Zatkalik Károly ev. leik. 
Bánk 50, Kovács Dénesné Mihályi 5 péld.

Szabad rendelkezésre:
Felső leányisk. belniissiói egyesülete 

Kőszeg 50, Kovács Dénesné Mihályi 10 
példány.

Pénzadomány:
Özv. Balog Sándorné Meszlen 10 K, 

id Györgyi Sándorné Meszlen 10 K, ifj. 
Györgyi Sándorné Meszlen 5 K, özv. Bakó
Íózsefné-Pórládony 3-70 K, Matis Annus 
leled 2 K, Béres Anna Pórládony 1 K, 

Fiedler Lajosné Pórládony 1 K.

T á b o r i  p osta .
Édes fiam,

amint ma az újságok híreit olvas
tam, hirtelen előkerestem egy régi
régi leveledet, melyben harctéri élel
mezésiekről mondasz el egyet-mást. 
Azt Írtad, hogy mindenetek megvan, 
ha meglehet. Ha azonban nem lehet? 
Bizony megeszitek a nyers sárgarépát 
s nagy keletje van a káposztának. 
Van olyan eset is, mikor elfogy kö
rülöttetek a szántóföld, beléveszitek 
magatokat földbe ásott fedezékeitekbe 
s egy helyhez kötött mozdulatlanság
gal éldegéltek hétről-hétre. Ha azután 
az ellenség ágyu-tüze elárasztja a 
hozzátok vezető utat, akkor amúgy 
igazában megtanuljátok a kapkodást. 
Szomorú és egyszerű alkalom juttatja 
mind ezt eszembe. Olvasom, hogy 
leszállítják az egy emberre eső liszt 
mennyiséget. És hallom, hogy jajgat
nak a kislelküek és mennyire sirán
koznak azok, kik az evésen túl ma
gasabb dolgot nem igen ismernek. 
Röviden felelhetünk ezeknek. Rátok 
mutatunk, édes fiam, s azt mondjuk:
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nézzetek harctéren küzdő testvéreinkre! 
Mennyit küzdenek, mennyit szenved
nek és mennyit éheznek! Mert ha 
még oly tökéletes is a katonai szer
vezet, bizony vannak esetek, midőn 
nemcsak harcolni, hanem éhezni is 
kell. És ti ezt is elviselitek. Nekünk 
ennél ezerszer jobb dolgunk van, 
mert annyink mindig kerül, ami éle
tünk fenntartásához szükséges. — 
Feleletül rámutatunk még ellenségeink 
ama törekvésére, hogy minket éppen 
a kiéheztetéssel akar megsemmisíteni. 
Olyanok vagyunk, mint a körülzárt 
vár: igyekeznek minden élelmiszert, 
minden szükséges nyers anyagot el
zárni előlünk. Ha tehát igényeinket 
megszorítjuk s megtanuljuk önma
gunkat fegyelmezni, akkor ezzel is 
hazánkat, küzdelmünket, győzelmün
ket szolgáljuk. Azt feleljük a sirán- 
kozóknak: emberek ne jajgassatok, 
hanem tanuljatok meg a hazáért kop
lalni, hogy azután élhessetek a ha
záért !

Isten áldjon édes fiam!
Szeretettel ölel édesapád.

Beszélgetés a lövészárokban.
Irta: Koritsánszky Ottó főhadnagy.

Harctér, 1916.
Véresen viharos napokat éltünk. 

Az ellenség hosszabb időn át kísér
letezett, hogy állásainkat elfoglalja s 
vele vonalunkat áttörje. Egyik táma
dás a másikat érte. Szinte belédübör- 
gött a föld a nagy harci zengésbe. Az 
ágyuk napokon át ontották a gyilkos 
gránátokat, hol állásaink előtt, hol 
meg mögötte csaptak le és mélységes, 
hasznavehetetlen barázdákat szántot
tak a zsiros, gyönyörű, szinte mi 
hozzánk — Magyarországhoz — illő 
földbe, amelyen már két éve, hogy 
senki más, csak a Halál tartotta gaz
dag aratását.

És az oroszok támadása össze
omlott. Kiderült az ég, esténte lemo
solyogtak a csillagok. Sem a fényszó
rók nem háborgatták az éjszaka 
csendjét, sem a fegyverek kattogása 
katonáink megfeszített ellenállás után 
lehetővé vált pihenését. Nappal nem 
rajzolódtak az égbolt alá a jólismert 
kis fehér felhőcskék : a srapnel fel
hők, amelyekből aláhulló sok kis go
lyó szinte kíméletlenül osztja a halált, 
mint minden itt, ami az emberek ör
dögi csalafintaságával és hogy minél 
nagyobb pusztítást okozzanak, ször
nyűséges számításokkal kieszelt gyil
kos hadi-találmányok.

Egy ilyen szép, csendes, szinte 
szokatlanul emberséges napon ki-ki 
nekiáll, hogy rózsaszín kártyán tu
dassa övéit jólétéről, életbenlétéről: 
»Kívánom, hogy lapom szintoly jó 
egészségben találjon.. . « Talán ennyi 
az egész és milyen sokat, mennyi 
mindent elmond ez. Milyen mérhe
tetlen boldogságot, szivet-lelket eltöltő 
örömöt hoz ez a házhoz: a jó szü
lőknek, a drága feleségnek, az édes 
gyermekeknek. A marcona katona 
s z í v  —  bár legmélyebbjén ennek is 
igaz megértés honol — talán nem, 
de az otthonlevők biztos megkönnye
zik a jó hirt is. Ki hullatna ma kö- 
nyet örömében is, bánatában is ! Ma 
mindenképpen a könnyek áradatának 
idejét éljük. Amióta a világ fent áll, 
talán sohasem sirtunk még annyit 
örömtől, bánattól egyaránt, mint a 
mostani időkben, már csaknem három 
esztendeje.

Ahogy szinte hallszik amint a ce
ruza rárója a lapra a betűket a nagy 
csendességben, amikor mindenkinek 
felderült arcáról leolvasható, hogy 
gondolatban otthon jár, hogy leikével 
most végigsimogatja az ő kedveseit 
— észreveszem, hogy egy derék fiú, 
hosszan elmélázva néz-néz ki a lő- 
résen, aztán egy nagy meleg könny
csepp fut végig naptól égette ábrá- 
zatján erős nyomot hagyván maga 
után az odaszállott porleplen.

— Mi az fiam, hát te miért nem 
Írsz? Nincs senkid?

— Nincs is, van is. De nem ezért 
nem irok. Nincs nekem most írni 
való kedvem, nem is tudnék irni, 
csak sírni tudnék, azt szeretnék, ha 
nem röstelném!

— No hát, mi az ? panaszold el a 
bajod!

— Nem az én bajom az, hanem 
mindnyájunk baja!... Nézzen, néz
zen, tessen csak szinte nézni, miféle 
gyönyörűséges föld ez. Milyen sik 
arra, aztán milyen gazdag. Mily kin
cses öröm volna ezt munkálni. És 
hogy ránk mérte a jó Isten ezt a 
nagy csapást, hogy mi nem munkál
hatjuk itt ezt a földet, hanem tétlen
ségben kell nézni, vagy hogy leg
följebb egymás gyilkossága elől be
léje ásni magunkat. Micsoda büntetés, 
hogy amit azelőtt nem tudtunk eléggé 
becsülni, az ilyenformán — sok szen
vedés árán — tanuljuk meg, mert a 
magunk emberségéből nem tudtuk. ..

Hosszabb csend után megkérdem:
— Mi vagy te fiam, civilben. Volt 

földed, azt munkáltad, hogy igy fáj 
a lelked a földmunka után. Földed 
otthon biztosan parlagon hever?

— Dehogy hever. Nincs nekem 
egy talpalatnyi sem. Szolga gyerek 
voltam. És a munkát muszájnak tar
tottam. Nem is tettem kedvvel, csak
hogy éppen tettem. Most tanultam 
csak meg, hogy az a jó Isten áldása, 
ha ép a kezünk, a lábunk, ha dol
gozni tudunk s ha dolgozhatunk, ami
nek a nyomában öröm fakad, ami a 
leggazdagabb ajándék. Talán sohasem 
tanultam volna ezt meg, ha nem len
nék itt, ha nem érezné a szivem azt 
a bánkódást, ami benne ébred, ami
kor láttam ezt a szép darab földet, 
amely bár nem az enyém, de ame
lyet szívesen munkálnék, hogy terem
jen. Mert a jól végzett munka nem 
teher, de jutalom: ami jaj annak — 
akinek nem adatott meg megérteni.

És néztük együtt hosszan a szép 
földet és lelkűnkbe hő vágy ébredt. 
Vajha mielőbb megjönne majd az idő, 
amelyben ezeket a tapasztalatainkat 
otthon érvényesithetnők.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenharmadik fejezet.
A sárga gamásnis ur.

Folyt. 34

Egy szép tavaszi napra kirándulást 
terveztek a messze tordai hasadékba. 
Néhány úri család rendezte s meg
hívták Sárosy Lászlót is. Eleinte nem 
akart elmenni. Az utóbbi időben olyan 
különösnek Ítélte helyzetét, hogy szí
vesen szabadult volna. Mintha Vajda 
Iván szemében is rejtett gyűlölet do
bogását látta volna. Néha c ípett a 
szava, s gúnyos megjegyzései sebzőn 
csapkodtak, mint a szeges korbács 
ütései. A végén mégis csak elment. 
Nyugtalan lelke űzte és hajtotta.

Együtt voltak mindannyian a piac
téren. A leányok színes nyári ruhája 
messzire világított, s virágos kertté 
varázsolta a széles, gesztenyés teret 
Mikor Sárosy László oda érkezett, 
Vajda Iván hirtelen elhallgatott, a 
többiek ajkán pedig rosszul rejtett 
mosoly húzódott meg. Ha akarta, ha 
nem, azt kellett gondolnia, hogy az 
egész társaság az ő rovására mulat.

Vajda Iván kellemetlen szívességgel 
közeledik s igy szól:

— Jó reggelt, paedagogus űr. 
Mondja csak: honnan jön?... Kü
lönben is, mit kérdezem. Hiszen do
hos szagu a kabátja.

— Igaza van, mérnök ur, az is
kolából jövök.

— Hány oláh gyereket hódított el,
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paedagágos u r? ... folytatja Vajda 
I Iván s szétvetett lábakkal, zsebbe 

sülyesztett kezekkel áll a tanitd elé.
Sárosy László sorjában üdvözli a 

jelenlevőket s csak azután válaszol 
nyugodtan, minden felindulás nélkül.

— Nem tudom, mire gondol, mér
nök ur, de azt tudom, hogy az én 
hivatásom nem gúnyolódásra való.

— No, no! talán bizony megsér
tődött?... veti oda könnyedén a 
mérnök.

— Egyáltalában nem, feleli a ta
nító, csak éppen válaszoltam a kér-

(’ désre.
Látszik a mérnök terveibe nem 

igen illet bele Sárosy nyugodt, biztos 
magatartása, mert alig beszélgetett 
néhány pillanatig egy más csoporttal, 
ujrß a tanító felé fordult.

— Most jut eszembe, tanító ur, 
mondja csak : még most is kuruzsol- 
gat ? Minap láttam házról-házra járni 
s nem tudtam elgondolni, hogy ugyan 
mit akarhat? Azután mondták, hogy 
a tifuszos betegeket látogatja.

Sárosy szikrázó szemmel áll a 
csoportosulás közepén. Zavarát nö
veli, hogy lassanként minden figyelem 
feléje fordul s minden szem rajta 
pihen

— Derék dolog !. . mondja a lá
nyok közül valaki.

— Brrr! Nem fél ? . . kérdezi egy 
rózsaszínű ruhás kisleány s nyaka 
közé csapja karjáról kendőjét.

— Nincsen ebben semmi különös 
dolog, mondja halkan a tanító, éppen 
csak kötelességemet teljesítem.

A mérnök csudálkozva húzza fel 
szemöldökét, s arcára egy nagy kér
dőjel rajzolódik..

— Igen, — folytatja a tanító, — 
végre a néppel is kell törődni. Most 
is kiderült, hogy az okos életmóddal, 
fölvilágositással sok bajnak elejét 
lehet venni. Hamarosan kiderítette a 
vizsgálat, hogy melyik kútnak a vize 
fertőzött.

A mérnök nem is hallgatja végig. 
Hirtelen hátat fordít a beszélőnek s 

I a porfelhőbe burkolózó országút felé 
emeli karját.

— Nézzék csak, a főszolgabíró uj 
szürkéi. Ügy repülnek, mint a villám.

Az egész társaság oda tekint s 
mig a figyelem másfelé fordul, Sá
rosy utolsó mondatait senkisem hal- 
gatja. A tanitó fülig elpirul, azután 
mérgesen ajkába harap. Mi ütött 
ebbe az emberbe? kérdezi magától. 
Elindulták. Lassanként párokra sza
kadt a csoportosulás. Vajda Iván 
nagyokat csapkodva a lovaglócsiz- 

I máján Lonci mellé kerül. Sárosy

f*

László vár néhány pillanatig, azután 
egy fiatal tanárjelölt mellé csatlakozik
S a z z a l  m e g y .  (Folytatjuk.)

A világháború eseményei.
Óriási átalakulásokat hoz magával 

a most dúló világháború. Régi álla
mok megsemmisülnek, újak támadnak. 
Régi népszövetségek felbomlanak, újak 
lépnek helyükbe. A hadviselés teljesen 
megváltozik. Ez átalakulásoknak újabb 
fázisa lesz a p o lg á r i hadiszo lgá la t, 
amelynek megvalósításával most fog
lalkoznak Németországban. Arról van 
szó, hogy besorozzák, katonai szol
gálatra alkalmazzák azokat is, akik 
egy vagy más okból a haza védel
mére fegyvert nem foghatnak, tehát 
a fegyverszolgálatra alkalmatlanokat 
és bizonyos korhatárig mindenkit, 
aki a törvény értelmében most hadi 
szolgálatra nem kötelezhető A haza 
mindnyájunké. Megvédése mindnyá
junk kötelessége. Eltérés csak a vé
delem módjában lehet!

Harc a románok ellen.
Románia teljesen az antant karja

iba vetette magát. Némi vonakodás 
után aláírta a végzetes londoni egy
ezményt, amely kizárja a külön békét, 
de amely hathatós segítséget igér az 
antantbeli hatalmak részéről, Anglia 
kegyességéből pénzt, Franciaország 
hozzájárulásaképpen muníciót, Orosz
ország atyai jóindulatának kifejezé
seképpen katonai segítséget.

A román kudarcok hosszú sora 
után mind hathatósabban nyilatkozik 
meg az orosz részvét, az orosz se
gítség. Az orosz front jórészt átkerült 
a keletgaliciai, a bukovinai, az erdélyi 
és a dobrudzsai harcterekre. E tak
tikával szemben a mi frontunk is 
hétről-hétre erősbödött és Mackensen 
mindent megtett hogy az ellenség 
készületlenül ne találjon bennünket. 
Ennek köszönhetjük, hogy Románia 
most már saját földjén is rosszul áll. 
Nov. 12-én Rampolungtól északra 
magyar, német és osztrák csapatok 
egyesült erővel kiszorították a romá
nokat megerősített állásaikból és el
foglalták Randestit, Sósmezőnél visz- 
szaverték támadásaikat, a Tölgyes
szakaszon pedig rohammal elfoglalták 
az 1385 méter magas Bitca-Arsurilor 
hegyet. Az oroszok támadásai a 
Tölgyesi szakaszon nagy kudarcukkal 
és veszteségükkel végződtek.

Néhány nappal később a románo
kat véres vereség érte saját hazájuk 
északi részén, ahol Hőfer jelentése
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szerint 23 tisztet, 1800 főnyi legény
séget és 4 ágyút vesztettek.

Az oláhok sűrű veresége folytán 
az orosz hadvezetőség Dornavatrától 
az ojtozi szorosig átvette a román 
hadsereg frontját és a Dobrudzsába 
nagyobb orosz haderőt küldött. Azon
ban ez intézkedés folyton előretörő 
csapatainkat meg nem állította. Azok 
győzelmesen haladnak előre a jól 
megerősített telepen. Nem hátráltatja 
őket sem a sok egységesen megépí
tett, betonzott védőmü, sem a téliessé 
vált időjárás, sem pedig az ellenség 
megkettőzött ereje. Az oláhországi 
fronton valamennyi átjáró a kezünk
ben van.

A predeáli ut mentén Hőfernek 
nov. 17-én kelt jelentése szerint csa
pataink »áttörték« az ellenséges vo
nalakat, Ludendorff jelentése szerint 
pedig »betörtek« az ellenség állásaiba. 
Akármelyik felel meg teljességgel a 
valóságnak, örömmel vesszük tudo
másul a mieink újabb győzelmét és 
az álnok ellenség vereségét Egyéb
ként a jelentés szerint Észak-Oláh- 
országban helyzetünk »mindenütt 
kedvező.« Az oláh foglyok száma 
nov. 16-án is több volt kétezernél. 
A német jelentés szerint a román 
csapatok harcaiban a román benszü- 
lött lakosság is részt vesz. Sajnálattal 
vesszük e hirt tudomásul s reméljük, 
hogy hadvezetőségünk is tudja, mi a 
kötelessége az ily álnoksággal szem
ben.

Harc az oroszok ellen.
Az oroszok a nyugati hatalmak 

unszolására jelentékeny erőket vontak 
el Volhiniából és följebb Baranovicse 
tájékáról, hogy segítséget nyújtsanak 
az oláhoknak. Azonban erejük meg
oszolván, nem boldogulnak sem itt, 
sem ott. Hőfer már 14-én azt jelen
tette, hogy az oroszok a tölgyesi 
szakaszon »több magaslatot föladni 
kényszerültek», Ludendorff szerint 
pedig a gyergyói hegységben »táma
dásaink elől az oroszok a határ felé 
vonultak vissza.« Vereség érte azon
kívül az oroszokat a Narajovka men
tén és az erdélyi keleti arcvonalon 
a Putna-völgytől keletre. Az Erdős- 
Kárpátokban fokozódott az orosz 
tüzérség tevékenysége.

Harc az olaszok ellen.
Az olaszok hosszú pihenését e hó 

14-én megzavarták a mi csapataink. 
Qörctől keletre megtámadták őket, 
öt tisztüket és 475 főnyi legénységü
ket elfogták. Repülőink pedig sikere
sen bombázták az olasz hadállásokat
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Ronchi, Vermegliano, és Doberdd 
vidékén.

Harc a franciák és angolok ellen.
Az Ancre patak mentén kemény 

küzdelmek voltak a lefolyt héten. 
Nagy erővel s fékevesztett dühvei 
támadtak ugv a franciák, mint az 
angolok. Temérdek áldozat árán itt-

ott némi sikert értek el. De jelentős
nek, döntőnek egyik sikerük sem 
mondható. E sikereket a német je
lentés megszokott őszinteséggel tárja 
fel s nem hallgatja el a németek 
veszteségét sem. Jól tudják a néme
tek, hogy a veszteség még nem ve
reség s hogy az ő veszteségük ele
nyésző csekélység az ellenség óriási

vereségeihez és veszteségeihez képest. 
November közepe táján az angolok 
elfoglaltak néhány falut az Ancre 
körül. Másutt minden francia és 
angol támadás kudarccal végződött. 
Nov. 16-án áz angolokat verték meg 
a németek Béancourtnál, majd Flers- 
nél, a franciákat Sailly-Sailliselnél,

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Püspök-beiktatás. Újabb megállapodás 

szerint Kapi Béla pükpökké való avatása 
december 14-én lesz Szombathelyen az ev. 
templomban. Az ünnepség d. e. 10 órakor 
kezdődik.

Nagylelkű alapítvány. Özv. Putsch 
Amália úrnő Pinkafőn 10.000 koronát ado
mányozott a soproni ev. gyülekezetnek 
azon rendeltetéssel, hogy az összeg ala
pítványként kezeltessék s kamatai a Sop
ronban felállítandó ev. polg. leányiskola 
céljaira fordittassanak. A nagylelkű adomány 
egy hitbuzgó lélek emlékköve.

Itthonról.
A király tízmilliós jegyzése a hadi- 

kölcsönre. A király utasította a magán- 
és családi alapjainak vezérigazgatóságát, 
hogy az ötödik magyar és az ötödik osz
trák hadikölcsönből tiz-tiz millió koronát 
jegyezzen.

Fokost ajándékoztak a királynak.
Nagy Pál tábornokot, a 19-es honvédek 
híres parancsnokát a király nemrégiben 
kihallgatáson fogadta. A tábornok ez alka
lommal egy remekbe készült fokost — a 
hadosztály büszke jelvényét — nyújtotta 
át őfelségének, aki azt látható örömmel 
fogadta és kijelentette, hogy a harctéri 
iparművészet e remekét kedves emlékei 
között fogja őrizni. Őfelsége a tábornok 
előtt elismeréssel szólott a „fokosos“ hon
védek hősi tetteiről és búcsúzóul a követ
kezőket mondta:

— Adja át honvédéinek üdvözletemet s 
mondja meg nekik, hogy valóban hősi ma
gatartásuk mindenkor igaz örömmel tölt el.

A cukorrépa-termelés újabb szabá
lyozása. A jövő évi cukorszükséglet biz
tosítása végett a kormány rendeletet adott ki.

A rendelet szerint 1917-ben a saját 
gazdaságában való felhasználásra szánt 
mennyiségen felül cukorrépát bárki csak 
a termelés iránt cukorgyárral kötött szer
ződés alapján és csak cukorgyártási célokra 
termelhet. Más célokra cukorrépát 1917-ben 
termelni tilos.

Az uj egykoronás bankjegyek. Kará
csonyra — mint értesülünk — megérkeznek 
az uj egykoronás bankjegyek is, amelyekre 
már oly régen vár a közönség. Azért mond
juk, hogy uj, mert régi egykoronások is 
vannak, ezek azonban az eddig forgalomba 
jött papírpénzek közül a legnépszerütle-

nebbek. Igazi szükségpénzek és úgy kelet
keztek, hogy kettétéptek egy kétkoronást 
s a megfelezett papírdarabokat kinevezték 
egykoronásnak. Persze, ezt a szükségpénzt 
nem mindenki fogadta el s ebből kisebb- 
nagyobb kellemetlenségek keletkeztek. Az 
uj egykoronások tehát majd rendet terem
tenek a régiek között.

A n a g y v i l á g b ó l .
Gyémántszállitás német buvárhajó- 

kon. A német kormány értesítette a rot
terdami és az antverpeni gyémántkereske- 
döket, hogy a német kereskedelmi búvár- 
hajók fölvesznek és biztosítanak Amerikába 
szóló gyémántküldeményt.

Párisban nincsen szén. A párisi városi 
villamos müvek főmérnöke kijelentette, hogy 
az általános kereskedelmi üzemben újabb 
korlátozásokat kell elrendelni, mert Páris 
világítására szükséges szénnel már csak 
néhány héten át rendelkeznek. Az esti hat 
órai üzletzárás nem elegendő. Minden ma
gánérdeken fölül álló a lövőszergyárak 
zavartalan munkája, amit az erősen korlá
tolt szénszállítás aggasztó mértékben csök
kentett. Több lövőszergyárat szénhiány 
miatt immár be is kellett zárni.

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Zsolt. 119., 105.:

November 26. vasárnap, Jelenések 7 ,9 -1 7 . 
„ 27. hétfő, 2. Péter 3, 8—13.
„ 28. kedd, Máthé 25, 31—46.
„ 29. szerda, „ 25, 1—13.
„ 30. csüt., Ezsajás 35, 3—10.

December 1. péntek, Máthé 25, 14—30.
„ 2. szombat, Lukács 12, 35—43.

Tanitó fiatal özvegye, ki a ház
tartás minden ágában jártas, házve
zetőnőnek, gazdaasszonynak elmenne 
4 éves kis fiával. Szives megkeresé
sek a »Harangszó« kiadóhivatalába 
kéretnek. 5—x.

A reformáció n é p á z a io s  j iM t i ia  
esztendejének ig az i méltó emlék lesz

a most megjelent

1 9 1 7 - i k  é v i
K É P E S  L U T H E R  N A P T Á R ,
amelynek most már tényleg egyetlen 
magyar és magyarul tudó evang. 
családból sem szabad hiányoznia.

Ennek a nevezetes évfolyamnak a kia
dása is azon a reményen alapult, hogy 
nem lesz olyan magyar és magyarul tudó 
evang. hívőnk, aki az 1917-ik évi jubileumi 
„Luther Naptár“-t meg ne vegye. Ezért a 
kiadók a Naptár árát a mostani arányta
lanul magas papiros árak és nyomatási 
költségek mellett is rendkívül kis összeg
ben állapították meg.

Az 1917. évi Luther Naptár bolti ára 
csak 90 fillér. Postai szállítással a feltéte
lek a következők: 1—10 példány franko 
küldéssel darabonként 1 korona, legalább 
19 példány eladása esetén franko küldéssel 
darabonként 90 fillér. 20 példányon felül 
történő elárusitás esetén franko küldéssel 
á 90 fillér ár mellett 10 °/o engedmény jár. 
200 példányon felül történő elárusitásnál 
még külön árusítási dij is jár.

A kik még megrendeléseiket nem küldöt
ték be, siessenek, mert az 1917. évi jubile
umi Luther naptár előre láthatóan nagyon 
kelendő lesz s a készlet hamar elfogyhat.

Kapható az evang. lelkészi és tanítói 
hivataloknál, illetve megrendelhető a|„Luther 
Naptár“szerkesztőségénél.Sopron. Paprét 2.

H irdetés.
A kemenesmagasi-i ág. hitv. ev. 

egyházközség elemi iskolájához he
lyettes tanítót keres. Kötelessége az 
I—III. osztály tanítása, javadalma 
havi 100 K, bútorozott szoba, fűtéssel 
és világítással. Pályázhatnak okleve
les óvónők is.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona  00  fillér, csopo rto s küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

I. F erenc J ó z s e f  f

„Fáradt vagyok, . .  .“
Jó öreg királyunk, 
írásait nézi,
Lázban égó' piros arccal, 
Ország dolgát végzi.

Tollából a tinta 
Soha ki nem szárad,
S felsóhajt a beteg király: 
„Fáradt vagyok, fáradt . . “

„Szegény katonáim!. . .
Nem bírom már nézni 
Elmegyek az Úr trónjáig, 
Áldást, békét kérni.

.. Nem bírom már nézni 
E nyomorúságot,
Katonáim vérző sebét, 
Gyászoló országot.“

Király feje fölött 
Halk suhogás támad,
Fehér asszony hallja a szót: 
„Fáradt vagyok, fáradt. .. “

Lehajlik a Szellem,
S biztatóan mondja:
„Ne félj, néped s országodra 
Van Istennek gondja.

„Ne fáradj már többet,
Drága öreg párom,
Fölrepülök véled messze,
Túl földi határon.

„Lelkem szárnyán viszlek 
Fel a magas égbe,
S onnan Istt n irgalmából 
Földre száll a béke.“

Gróf ZICHY GÉZA.

Ferenc József királyunk 
bucsuzása.

Megdicsőült I. Ferenc József apos
toli királyunk végrendeletében a kö
vetkező búcsúszavakat intézte népei
hez, valamint a hadsereghez és hadi
tengerészethez :

»Szeretett Népeimnek igaz köszö
netét mondok azért a hűséges szeré
téiért, a mellyel Irántam és Hazám 
iránt úgy boldog napokban, mint 
súlyos időkben viseltettek. E ragasz
kodás tudata jól esett Szivemnek és 
abból merítettem erőt nehéz uralko
dói kötelességeim teljesítéséhez.

Őrizzétek meg ugyanezeket a haza
fias érzületeket Utódom számára.«

»Hadseregemről és Haditengeré
szetemről is a meghatott köszönet 
érzelmeivel emlékezem meg bátor
ságáért és hűséges odaadásáért. Győ
zelmeik örömteljes büszkeséggel, az 
őket önhibájukon kivül ért balsze
rencse fájdalmas bánattal töltöttek el.
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Abban a kitűnő szellemben, amely 
a hadsereget és a haditengerészetet, 
valamint mindkét Honvédségemet 
mindenkor lelkesítette, zálogát látpm 
annak, hogy éppen úgy, mint Én, 
Utódom is mindenkor számíthat reá
juk. <

Királyunk utolsó órái.
Kedden este hat óra előtt a király

nak 39.6 fokos láza volt. Kábultnak 
érezte magát és hangulata ennek 
megfelelőleg nyomott. Hat órakor az 
uralkodó család tagjai már mind 
együtt voltak és ott volt Ortner ta
nár és Kerzl udvari orvos is. Hat 
órakor a dolgozószobából a hálószo
bába kisérték a királyt s az udvari 
orvos lefektette. Látszott, hogy álom 
jön szemére. Mielőtt elszenderedett, 
Kerzl udvari orvos megkérdezte a 
királytól:

— Mit parancsol felséged holnapra?
— Félnégy órakor felkelek, mint 

rendesen — ezek voltak utolsó szavai.
Milyen bámulatos munkaerő és 

erős akarat rejlett benne, hogy még 
lázasan is, mikor öntudatát a láz 
már gyöngítette s mikor minden más 
halandót megtört az alvás vágya, a 
király még arra gondolt, hogy a 
rendes időben dolgozni fog...

Az utolsó betegség.
November hó 5-én jött a királyra 

a betegség, a tüdőhurut és a nátha, 
a mely évek óta ősz idején vissza 
szokott térni nála. Három nappal 
későbben, november 8-án emelkedni 
kezdett hőmérséklete s a lázas álla
pot azóta nem szűnt meg, néhány 
nap kivételével a reggeli órákban, a 
mikor ő felsége lázmentes volt. Mint 
minden öreg embernél, a király test- 
hőmérséklete egy kissé a rendesnél 
alacsonyabb volt, 36.6 fok. A beteg
ség első napjaiban a hőmérséklet 
37.2 — 38 fok között ingadozott. Csak 
hétfőn kezdett a láz 38 fokon túl 
emelkedni. Kedden délután már ug
rásszerűen felszökkent a hőmérséklet 
39.6 fokig s akkor szemlátomást 
emelkedett. Egyidejűleg a hétfőn első- 
izben jelentkező gócgyuladás a tüdő 
jobb szárnyáról terjedni kezdett és a 
gégére is elhatott

Kedden délelőtt már tisztán látták 
az orvosok, hogy a halál közeledik 
s legfeljebb rövid időre halasztható 
a katasztrófa. Hétfő óta az étvágy 
csökkent s kedden a király már sem
mit sem akart enni. Egyébként is 
vonakodott az orvosok rendeletéit 
követni.

HARANGSZÖ.

Hétfőn este Ortner tanár az udvari 
orvossal konzíliumot tartott Schön- 
brunnban és megállapította, hogy a 
tüdőgyulladás terjed s ezzel közvetlen 
veszedelem állott be. Hétfőről keddre 
virradó éjjel nyugtalanul aludt a ki
rály s reggelre kelve, nem volt olyan 
friss, mint még a legutolsó napokon 
is jótékony álom után, Kedden reg
geli fél négy órakor, mikor felkelt, 
kábultnak érezte fejét és az orvosok 
megállapították, hogy közérzése rosz- 
szabbodott. A délelőtt folyamán még 
fogadta leányát, Mária Valéria fő
hercegasszonyt, majd idősebbik leá
nyát, Lajos bajor herceg nejét s utána 
sógornője, Károly Tivadar bajor her
ceg felesége látogatta meg, utánuk 
jött a trónörököspár és egyes udvari 
méltóságok is megtették szokásos 
jelentéseiket. Déltől fogva hirtelen 
emelkedett a hőmérséklet s délután 
hat óráig 39.6 fokra szökött fel.

Pontban hat órakor délután az 
uralkodó család tagjai összegyülekez
tek a király dolgozószobájában. Kerzl 
udvari orvos és Ortner tanár is ott 
volt. Közölték a főhercegasszonyok
kal, hogy az uralkodó utolsó órája 
már nincs messze. Bevezették a ki
rályt hálószobájába és ágyba fektet
ték, ezúttal két órával korábban, mint 
évek óta rendesen. Ekkor történt, 
hogy hü udvari orvosa megkérdezte, 
miképpen rendelkezik másnapra és a 
király azt válaszolta, hogy a rendes 
időben akar felkelni. Alig mondta ki 
utolsó szavait, elaludt s ez az álom 
kisérte át a halálba.

Kevéssel a halál beállta után, 
egyenruhában megjelent a trónörökös, 
akinek a kabinetiroda igazgatója már 
előzetesen átnyújtotta a titkos kul
csokat. Főudvarmestere, gróf Berch- 
told Lipót állott a trónörökös mögött, 
a ki a terem közepén levő nagy 
asztal mellé lépett. Az asztalon égő 
gyertyák között a feszület állott.

Ezután báró Burián külügyminisz
ter, mint a császári és királyi ház 
minisztere megszólítást intézett a 
trónörököshöz; rövid szavakban tu
datta vele az uralkodó halálát és 
tolmácsolt^ az udvari és állami mél
tóságok mély részvétét és alattvalói 
hódolatteljes ragaszkodását.

A trónörökös fejhajtással és pár 
szóval válaszolt.

Ezután a külügyminiszter újból 
előlépve, háromszor meghajtotta ma
gát és hódolva a trónörökös előtt 
azt a kérést intézte hozzá, hogy ke
gyeskedjék nyilatkozni, vájjon hajlan
dó-e a reá származott trónt, melynek 
ő legjobb tudomása és lelkiismerete
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szerint egyedüli jogos örököse, átvenni, 
illetőleg kormányra lépni.

Ünnepélyes csend uralkodott a 
teremben, a mikor ezután Károly 
Ferenc József főherceg kijelentette, 
hogy miután a mindenható Istennek 
rendelkezése szerint nagyon tisztelt 
nagybátyja, a császár és király az 
élők sorából elhivatott, el van hatá
rozva a reá származott örökséget 
átvenni, a trónra lépni és a törvények 
értelmében őt megillető legfőbb ural
kodói hatalmat elfogadni.

Erre a külügyminiszter újból előre
lépve, háromszori meghajlással hó
dolt és kérte a legmagasabb rendel
kezések megkezdését.

Ferenc József király élete.
1. Ferenc József nem született a 

trón örökösének ; csak jóval a szüle
tése után alakultak úgy a viszonyok, 
hogy a l ét állam koronája neki ju
tott osztályrészül. Születésekor még 
a nagyatyja, I. Ferenc uralkodott; a 
trónörökös a későbbi V. Ferdinánd 
volt és csak ő utána következett 
volna az öröklésre jogosultak sorá
ban fivére, Ferenc Károly főherceg, 
I. Ferenc József atyja.

Származása és ifjúsága
I. Ferenc József születésekor az 

atyja, Ferenc Károly 28 éves fiatal 
ember volt, aki egy évvel azelőtt 
vette nőül Miksa József bajor király 
leányát, az alig tizenöt éves Zsófia 
hercegnőt. Ferenc Károly nagyon 
csöndes, szereplésre nem vágyó em
ber volt, csak a kertészkedésben telt 
kedve. Amikor Ferdinánd király há
zassága az évek múltán is meddő ma
radt, csak akkor vált aktuálissá a 
trónöröklés kérdése. Ferenc Károly, 
aki se katonai, se politikai ügyek 
iránt nem érdeklődött, vonakodott 
a trónt elfogadni; csak igy lett pre- 
zumptiv trónörökössé legidősebb fia, 
Ferenc József.

I. Ferenc József 1830 aug. 18-ikán 
reggel negyed tízkor született Schön- 
brunnban. Neveltetését, mely a többi 
főhercegétől csak a negyvenes évek
ben tért el, amikor ő lett a trón 
várományosa, az anyja irányította. 
Zsófia főhercegnő volt abban az 
időben az egész udvarban a leg
kiválóbb egyéniség. Korának egyik 
legszebb asszonya volt s egyszer 
smind egyik legszenvedélyrsebb poli
tikusa. Az udvarnál minden az ő 
akarata szerint történt, őt tartották 
a »kamarilla< fejének. A magyarok
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iránt mindig csodálatos ellenszenvet 
tanúsított; a magyarok őt tartották 
minden nemzeti aspiráció legnagyobb 
akadályának. Az udvari politikát 
Magyarországgal szemben mindad
dig, mig el nem következett V. Fer- 
dinánd lemondatása, Zsófia főher
cegnő intézte, ö  volt Jellasicsnak is 
a pártfogója az udvarnál.

A trónralépés.
1848. december 2-án következett 

be V. Ferdinándnak a trónról és 
Ferenc Károlynak a trónöröklésről 
való lemondása. V. Ferdinánd, aki 
nagyon elérzékenyült, örökösének fe
jére tette a kezét és igy szólt:

— Az Isten áldjon meg, kedves 
Ferenc; szívesen tettem, — jól vi
seld magad 1

Az öreg király tisztára családi ak
tusnak tekintette a dolgot, ezért tol
dotta meg a lemondási nyilatkozatát 
ily atyai figyelmeztetéssel.

Ferenc József felkelt és szüleihez 
fordulva felsóhajtott:

Ifjúságom, oda vagy!
Sejtelme meg is valósult: a hely

zet, melyben az uralkodást átvette, 
még sokkal rosszabb volt, mint az 
udvar gondolta.

A szabadságharc.
I. Ferenc József már trónralépésé- 

nek napján manifesztumot adott ki, 
melyben tudatta népeivel a trón
változást és egyszersmind előadta 
programját is.

Ez a manifesztum volt az oka 
annak, hogy a magyar nemzet fegy
vert fogott uralkodójának hadserege 
ellen. Kijelentette az uj uralkodó, 
hogy programja : »a monarchia üdvös 
átalakítása és megifjitása«. Az össz- 
birodalom terve nyíltan elő volt itt 
adva: »a különböző ajkú néptörzsek« 
mind egy államtestben egyesitendők ; 
a nagy alkotás sikerének első felté
tele a felkelés elnyomása.

Az abszolutizmus.
I. Miklós cár segiségül hivott se

regei a szabadságharcot I849 nyarán 
leverték, és nem volt többé akadálya 
annak, hogy az abszolutizmus kor
mányrendszere Magyarországon is 
berendezkedjék. Az 5 egységes monar
chiát« Béesből kormányozták, és 
mint II. József idejében, ismét meg
kísérelték a germanizálását, de most 
is eredménytelenül. A letiport nem
zet a kormány rendelkezéseivel szem
ben legföljebb passzív magatartást 
tanúsított.

I. Ferenc József a szabadságharc 
után első Ízben 1852-ben látogatott 
el Budapestre: megjelent a budavári 
Hentzi-emlék leleplezésén. Fogadta
tására nagy ünnepséget rendeztek, 
de azon csak azok vettek részt, akik 
a kormánynak hivei voltak. Még az 
1857-iki látogatás alkalmával is köl
tők, akikkel üdvözlő verseket akartak 
íratni, rendre visszautasították a fel
szólítást. (Ekkor irta Arany János a 
híres »Velszi bárdokat«.)

1853 február 18-án Bécsben a régi 
Kárntner-kapu közelében merényletet 
követtek el az uralkodó ellen, — 
sétája közben egy Libényi János nevű 
magyar szabólegény késével a nya
kába szúrt. Szerencsére a sérülés nem 
volt súlyos. Libényit 1853 február 
26-án felakasztották. ' A merénylet 
helyén 1856 — 1879-ben építették Bécs 
egyik legnagyobb templomát, a »fo
gadalmi templomot.«

A király a merénylet után csakha
mar felgyógyult. Anyja, Zsófia her
cegnő elhatározta, hogy fiát meghá- 
zasitja. 1853 nyarán meghívta Ischlbe 
nővérének, Ludovika bajor hercegnő
nek két leányát, Helént és Erzsébetet. 
Helént szánták Ferenc Józsefnek, de 
a király az ifjabb hercegnőt, Erzsé
betet választotta és két napi ismeret
ség után unokanővérét, az alig tizen
ötéves Erzsébet hercegnőt eljegyezte 
és 1854 április 24-én a bécsi Ágos- 
ton-templomban nőül is vette.

Egyes magyar konzervatív főurak 
1859-ben megkísérelték a kiegyezést. 
E kísérletnek eredménye volt a hires 
»októberi diploma«, mely helyreállí
totta volna ugyan a magyar ország
gyűlést, de fenntartotta volna a bécsi 
centrumparlamentet is és minden 
fontos ügyben csak ez a centrum
parlament intézkedhetett volna. Deák 
Ferenc és a nemzet túlnyomó több
sége azonban nem fogadta el az ok
tóberi diplomát.

Nem volt sikere az 1861-iki egyez
kedő kísérletnek sem, melyet jó
részben szintén a pénzügyi helyzet 
nyomása alatt határozták el.

A kiegyezés.
Az 1865. év hozta meg végre a 

nagy fordulatot: a király ismét ösz- 
szehivta az országgyűlést.

— Elég volt a bizalmatlanságból! 
— mondotta a királynak Erzsébet 
királyné.

S amint a király a bizalmatlanság 
helyett a bizalom álláspontjára lépett 
s az 1849-iki »viribus unitis« helyett 
uj jelszót választott; »Bizalmam az

ősi erényben!« — hamarosan sikerült 
törekvéseit a nemzettel megértetnie.

Ezen a bizalmi alapon jött létre 
tengersok tárgyalás után 1867-ben 
a kiegyezés, az 1848-iki törvények 
elismerésével és a jogfolytonosság 
helyreállításával.

1867 junius 8-án megtörtént a 
koronázás és ezzel az alkotmányos
ság ismét érvényesült Magyarország 
kormányzásában. Nagy lidércnyo
mástól szabadult meg a nemzet; 
különösen az úgynevezett »közép- 
osztály« volt boldog, melyet a sza
badságharc és a nemzeti ellenállás 
vagyonilag tönkretett és most a 
független állami berendezkedéssel 
együttjáró sok hivatalnak szervezése 
kenyérhez juttatott.

A mayerlingi tragédia.
1890 január 30-án borzasztó gyász 

szakadt királyunkra. Meghalt Rudolf 
trónörökös. Az első hir szivszélhü- 
dést mondott a halál okául. De más
nap, február elsején már hivatalosan 
jelentették az újságoknak:

»A legborzasztóbb, leghihetetle
nebb, de egyúttal a legkevésbé 
megmagyarázható szomorú eset 
tehát mégis tény : Rudolf trónörö
kös sajátkezüleg oltotta ki életét-« 
A katasztrófa hírét Hoyos József 

gróf, a mayerlingi nap egyik tanúja, 
vitte meg a Burgba. Elhatározta, hogy 
mindenekelőtt a királynéval tudatja 
a borzasztó hirt. Úgy is történt. A 
rémitő jelenet után Erzsébet királyné 
maga vállalta el, hogy tudtára adja 
a királynak a szörnyű hirt. S a ki
rály lakosztályába ment. A király 
volt az első, aki életének e legnehe
zebb pillanatában visszanyerte az 
önuralmát. Személyesen intézkedett, 
hogy a holttestet szállítsák Bécsbe, 
de a szeme azért ismételve megtelt 
könnyel.

Február 5-én temették el Rudolf 
trónörököst s ez a nap az országnak 
is gyászünnepe volt.

Az ezredévi kiállítás.
Az ezredévi országos kiállítást 

május 2-án nyitotta meg a király. 
Ez emlékezetes napon még ott állt 
Ferenc József király oldalán Erzsébet 
királyné, a régi magyar nagyasszo
nyok talpig fekete nemzeti diszöltö- 
zetében, körülöttük az uralkodóház 
huszonhét királyi hercegével és her
cegasszonyaival s a külföldi államok 
nagyköveteivel, követeivel és konzul
jaival. A király megnyitó beszédében 
megemlékezett a nemzet ezredéves 
küzdelmeiről, melyekkel sok viszon-
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tagság közt dicsőségesen tartotta 
fönn az államot.

Aztán junius 8-ika, a koronázás 
évfordulójának az ezredéyi ünnepbe 
kapcsolódó napja következett. A vár
megyék ezertagu egyesitett bandériuma 
kisérte a szent koronát a Mátyás
templomból az országgyűlés palotá
jának kupolacsarnokába, hol aranyos 
emelvényre helyezték. A királyi vár
palotában fogadta Ferenc József király 
az országgyűlés hódolatát is. Szilágyi 
Dezső, a képviselöház elnöke volt a 
szónok, önérzettel szólt s a nemzet 
elismerésének adott hangot, mikor 
kijelentette, hogy a szent korona 
Ferenc József királyt nemcsak jog 
szerint, hanem fejedelmi erényeinél 
fogva is megilleti.

Szilágyi beszéde véget ért és most 
megszólalt a király ünnepiesen, szinte 
ihlettel, #az ezredéves nemzethez. 
Hálát mondott az isteni Gondviselés
nek, mely megérnie engedte, hogy 
szeretett magyar nemzetével együtt 
ünnepelhesse a magyar állam ezer
éves fennállásának emlékét.

Ugyanez év szeptember hó 20-án 
két napig Budapesten vendége volt 
királyunknak leghívebb szövetségese 
és barátja, II. Vilmos császár, és 
köszöntője, melyet szeptember 21-én 
a királyi diszebéden mondott, a hires 
budavári áldomás, nagy lelkesedést 
keltett az országban.

Erzsébet királyné halála.
1898. szept. 10-ikén Erzsébet ki

rálynét Genfben, midőn .udvarhölgyé
vel, Sztáray Irma grófnővel a Mont- 
blanc-rakodóparton a Montreuxba 
vivő gyorsgőzös érkezésére várt, egy 
Luccheni nevű olasz anarchista meg
gyilkolta.

A királyt egész lényében megren
dítette ez a hir. Leroskadt egy székre 
az első pillanatban. Aztán visszavo
nult szobájába és egy óra hosszat 
zokogott.

Egyébként legtöbb idejét saját lak
osztályában töltötte, melynek ablak- 
redőit leeresztették. A szenvedés 
megviselte a királyt, meg is látszottak 
rajta nyomai.

Magyarországon mélységes gyászt 
és fájdalmat keltett a királyné halá
lának hire. Szeptember 17-én helyez
ték el Erzsébet királyné koporsóját 
a bécsi kriptában.

Az ország fejlődése.
A kiegyezéstől kezdve a világhá

ború kitöréséig az ország minden 
téren nagy fejlődést tanúsított, melyet 
nem akasztottak meg sem a párt

küzdelmek, sem a világhistória ese
ményei.

A nemzetnek és királyának e har
móniája 1905-ben egy időre — sajnos 
— ismét szertefoszlott. A király 1905 
júniusban parlamenten kívüli kor
mányt nevezett ki, mely alkotmány- 
ellenes kormányzatra akart beren
dezkedni. Szerencsére igen hamar 
már 1906 tavaszán ismét helyreállott 
a harmónia, uj választások voltak, 
s a többség, bár az ellenzéki pár
tokból került ki, a parlamentárizmus 
elvei szerint átvehette a kormányt. 
Az ellenzéki koalíció azonban négy 
évi kormányzása alatt a hozzá fűzött 
reményekből úgyszólván mit sem 
váltott be s az 1910-iki választáson 
ismét kisebbségbe került.

Az uj parlamenti többség 1912 
nyarán keresztül-erőszakolta az újabb 
véderőreformot. A politikai pártok 
között a legélesebb ellentétek voltak 
ismét; az ellenzék a passzivitás ál
láspontjára helyezkedett.

A király megbetegedett.
1914. április elsején a király Vil

mos császárt fogadta a bécsi pálya
udvaron s ott meghűlt. Április 18-án 
jelentkezett komoly tünetekké a be
tegség.

Egy hónapnál tovább tartott, mig 
az orvosok kijelentették, hogy minden 
aggodalom megszűnt.

Felgyógyulása óta először junius 
18-án mutatkozott a király a nagy 
nyilvánosság előtt. Részt vett a 
schönbrunni kastély parkjában a 
Ferenc József katonai akadémia uj 
zászlójának felszentelésén A renge
teg közönség egész idő alatt szivet 
melegítő lelkesedéssel ünnepelte az 
agg uralkodót, ki pompás színben 
volt.

Huszonhetedikén a király Ischlbe 
utazott, hogy megkezdje szokásos 
nyaralását. Áz egész alpesi városka 
népe kivonult eléje és az utczákon 
sorfalat állva ünnepelte barátságosan 
köszöngető uralkodóját.

A szarajevói tragédia.
Még el sem helyezkedhetett kas

télyában, még meg sem szívhatta 
tüdejét Ischl fenyőillatos levegőjével, 
mikor hosszú élete, öregkorának leg- 
rettenetes csapása érte. Junius 28-án 
ölték meg orgyilkosok Ferenc Fer- 
dinánd királyi herceget és hitvesét. 
A rémes hir elképzelhetetlen módon 

j megrázta a monarchiát. Paar gróf 
j vitte meg neki a hirt. Eleinte meg 

sem akarta érteni, s újra elmondatta.

Azután felemelkedett zsölyéjéből és 
mintha önmagának mondta volna:

— Istenem még mit kell megérnem ?
Ismét csendben múlt el néhány perc,

melyek mindegyike örökkévalóságnak 
számíthatott. Paar gróf mozdulatlanul 
állott helyén és nem volt képes te
kintetét ő felségére emelni. Azután 
ismét a király szólalt meg:

— Szegény gyermekek! Istenem, 
szegény gyermekek!

A z udvar a király parancsára 
azonnal csomagolt és Bécsbe indult 
vissza. Hu tanácsadóinak és orvosá
nak egyesült kérése sem tudta rábírni ' 
arra, hogy Ischlben maradjon.

Pedig hogy a király egészsége még 
nagyon is kíméletre szorult, kiderült 
csakhamar, mikor a trónörökös te
metésére senkit sem hívtak meg a 
már felkészült európai uralkodók 
közül. Nem hívtak senkit, mert a 
fogadás fáradalmai túlságosan meg
viselték volna Ferenc Józsefet.

Az uj trónörökös.
A meggyilkolt trónörökös helyét a 

pragmatika sanctio értelmében Ká
roly Ferenc József kir. herceg fog
lalta el. Első kihallgatása a királynál 
igen megható jelenetek között folyt 
le. Ő felsége megölelte a fiatal kir. 
herceget, homlokon csókolta és per
cekig szótlanul állottak egymással 
szemben. A mikor a temetésre vo
natkozó intézkedéseket és egyéb, az 
uralkodó családra vonatkozó magán
ügyeket megbeszélték, a király újra 
megölelte Károly Ferenc Józsefet és 
igy sóhajtott fel:

— Uram Istenem, ne sújts azzal, 
hogy ezt a fiatalembert túléljem!
I. Ferenc József a világháború

ban.
A háború eseményei rohamos gyor

sasággal követték egymást. A. király 
egész visszavonulva élt, alig mutat
kozott. Napjai szakadatlan, erős mun
kában teltek el. Mindennap fél 4-kor 
kelt s reggel 5-től este 8-ig dolgozott.
A király nyolcvanötödik szüle- 

tésenapja.
A világháború tombolásának kö

zepén töltötte be őfelsége nyolcvan
ötödik évét. 1915 augusztus 18-án 
az egész kettős monarchia népe és 
szövetségeseink megünnepelték ezt a 
napot. Frigyes kir. herceg, hadsere
geink főparancsnoka szép beszéddel 
üdvözölte a királyt.

A magyar kormány és az ország
gyűlés nevében Tisza István gróf 
miniszterelnök távirattal üdvözölte a
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királyt. Vilmos császár pedig meg
jelent a hadseregfőparancsnokság 
székhelyén és részt vett az ünnepi 
lakomán, melyen Frigyes kir. herceg 
tábornagy köszöntötte fel a legfőbb 
hadúrt. .
Magyarok és horvátok hódolása 

a király előtt.
1915 szeptember 2-án játszódott 

le fényes külsőségek közben a ma
gyar és horvát küldöttségnek tisztel
gése. A díszruhás hatalmas küldött
séget Tisza István gróf miniszterel
nök vezette a király elé. Ö is intézte 
őfelségéhez az üdvözlő beszédet. 
Érzéstől átmelegített, megindító szép 
szavakkal köszönte meg magyar és 
horvát népének hódolatát az ősz 
uralkodó. Ezeket mondta:

Uralkodásom legnagyobb örömei 
közé tartozik, hogy kiváló magyar 
államférfiak közreműködésével si
került századokon át meg-megujuló 
félreértések megszüntetésével a ko
rona és a nemzet, valamint a ma
gyar állam és többi királyságaim 
és országaim között az áldásos 
együttműködést állandó alapokon 
biztosítani. A mai nagy megpró
báltatásokban, jobban mint valaha, 
kitűnt, hogy a kibékités és kiegyen
lítés e müve népeim lelkét, külö
nösen magyar koronám népeiét is 
teljesen áthatotta. Midőn ellensé
geink hóditó szándékkal megtá
madtak, a magyar és horvát nem
zet egynek érezve magát a koro
nával, testvéri vetélkedésben többi 
népeimmel, lelkes elszántsággal s 
ereje teljes megfeszítésével vette 
fel hivó szavamra a küzdelmet a 
reánk törő túlerő ellen. Elnémult 
az országban minden politikai vi
szály ; az ország összes nemzeti
ségei egybeforrtak a haza lángoló, 
minden áldozatra kész szeretetében. 
Büszke örömmel látom tündökölni 
ez óriási harcban a magyar és hor
vát nemzetnek ősöktől öröklött 
hadierényeit és felülmúlni hőstet
teikben e két testvérnemzet régi 
hadi dicsőségét.

Mély hálával tölt el, hogy az 
otthonmaradottak polgári köteles
ségeik fokozottabb teljesítésével, a 
háború okozta csapások bátor el
viselésével és odaadó, áldozatkész 
gondoskodással a háború által sze
rencsétlenekké váltakért hathatósan 
mozdítják elő ügyünket

Biztos a reményem, hogy hősi 
seregeim hű szövetségeseinkkel 
együtt ki fogják küzdeni a becsű- \ 
letes, tartós, biztosított békét, és I

hogy a magyar á’lam és a benne 
egyesült két nemzet a mostani kö
zös küzdelmek és közös áldozatok 
által újból megszentelt történeti 
kapcsolatában többi népeimmel erő
ben és tekintélyben gyarapodva, 
élvezheti majd a béke áldásait.

Bizom a Mindenhatóban, hogy 
Szent István koronája, amelyet az 
elődök bölcsesége és ereje a szá
zadok viharain át meg tudott őrizni, 
a mai megpróbáltatások után uj 
dicsőségtől övezve, megnövekedett 
fényben fog ragyogni a jövő, bol
dogabb nemzedékeknek.

Megjelenésükért és hódolatukért 
fogadják szives köszönetemet és 
vigyék haza a nemzetnek hű és 
hősies magatartásáért szivem mé
lyéből jövő hálám kifejezését.

*
A becsületes, tartós, biztosított bé

két nem érhette meg az ősz uralkodó. 
Elvégezte pályafutását, örök álomra 
hajtotta fejét. Isten keze nemcsak az 
arany koronát, hanem a szenvedés 
töviskoronáját is levette fejéről. Kér
jük a szent Istent: tegye fejére az 
örökkévalóság koronáját!

Ferenc József és a debreceni 
kocsis.

Abból a rengeteg anekdótából, amely 
főleg az abszolút korszakban Ferenc 
József király személye körül termett, 
az akkori idők hangulatára s az 
elnyomatás alatt élt alföldi magyar 
nép egyenes szókimondására fölötte 
jellemző az alább következő tréfás 
história, amely állítólag Debrecenben 
esett meg, amikor — 1857 május 
havában — ott járt az uralkodó-pár. 
Kovács Sándor közlése alapján Tóth 
Béla igy irta meg ezt az egy időben 
nagyon népszerű, szájról-szájra járó 
anekdotát:

Ferenc József és Erzsébet Albrecht 
főherceggel együtt kocsin érkezett 
Debrecenbe, mivelhogy akkor még 
vasút nem volt. Csorba János pol
gármester a város hódolata jeléül a 
császárnak két hortobágyi csikót 
ajánlott fel, a debreceni nők pedig 
arany főkötőt nyújtottak át a csá
szárnénak.

A császár és a császárné azután 
újból kocsin távoztak el, még pedig 
Debrecen hires ötös fogatán, amelyet 
Kallós Pista, a város első kocsisa 
hajtott.

Lobogó, borjuszáju ingujjban, pa- 
nyókára vetett, sárgapitykés, zöld 

I lájbiban, térden alul lenyóló tarsollyal, 
I rámás, sarkantyus csizmában úgy

ült Kallós Pista a bakon, mint ahogy 
az Olympuson Jupiter ülhetett a 
trónján. Mikor felült, a sok cifraruhás 
ur lelkére kötötte, hogy jól fogja a 
gyeplőt, mert a császári pár ül a 
hintóbán.

Kallós Pista egy szót sem szólt, 
csak kevélyen kacsintott a prüszkölő 
sárkányok felé. Mikor aztán egy ge
nerális nagyon sokat veregette a 
vállát, kifakadt Kallós:

— Menjen már odébb az ur, értem 
én a magam mesterségét. Aztán a 
lovak közé cserditett s nekihajtott a 
nagy Hortobágynak.

Nyílegyenesen repültek a lovak, 
hanem amint a vég homokba értek, 
egyszerre csak lassabban lépkedtek.

— Gyorsabban, gyorsabban, — 
szólott a császár.

Kall'ós Pista hallgatott, hanem mi
kor a lóháton menő kiséret tagjai 
közül is sürgették, mogorván odaki
áltott :

— Könnyű kenteknek!
— Vágjon a lovak közé, — kiál

totta egy főtiszt.
— Nem én, — szólt Pista.
— Ha nem hajt gyorsabban, le- 

szállittatom, — kiáltotta most már 
a császár.

Kallós Pista mérgesen hátrafordult:
— No, no, csak nem teszi. Vittem 

én már nagyobb urat is.
A kiséret urai hüledeztek, Kallós 

Pista mellett az inas úgy reszketett, 
mint a hideglelős, de a császár nem 
haragudott meg. Mégis kiváncsi volt, 
ki az a nagyobb ur? Meg is kérdezte.

Pista kocsis tisztelettel emelte meg 
árvalányhajbokrétás süvegét s meg- 
illetődött hangon válaszolta:

— Hát Kossuth Lajos ü felsége.
Mikor aztán kikászolódtak a ho

moktengerből, megforgatta a lovak 
fölött százgörcsü ostorát. Mint a 
madár, úgy repültek a lovak.

Hirtelen fölkiált a császár:
— Hol a kiséretem ?
Kevélyen válaszolt Kallós Pista:
— Jelentem alássan, elmaradtak 

a németek.
Egyéb baj nem esett s az uralkodó 

meg volt elégedve a debreceni ko
csissal. A császár ezt a nevezett 
Kallós Pistát mái; egy nappal előbb 
is látta Debrecenben valami parádén. 
Mindjárt szemébe ötlött a fényesre 
kifent bajuszu öreg huszár. Meg
szólítja :

— No hát elmennél még a csatába 
is ugy-e?

— El bizony, ha német ellen kék 
menni!

A császár egy kicsit megzavarodik:



302 HARANQSZÓ. 1916. december 3.

— No, no, hát az olasz, a francia 
ellen ?

— Az árgyélusát, abbul is a né
metjét válogatnám én ki! — vála
szolta keményen Kallós Pista.

Vilmos császár hadseregparancsa.
A német császár a következő had

seregparancsot adta ki királyunk 
halálakor:

Ausztria császárja és Magyaror
szág apostoli királya Istennek elha
tározásából csaknem 68 esztendei 
áldásos uralkodás és szakadatlan 
munka után meghalt. Őszinte gyász- 
szál, a legfájdalmasabb megindult- 
ságban állok ennek a nemeslelkü 
uralkodónak és hűséges szövetséges
nek a ravatalánál, velünk oly szoros 
barátságban élő népeivel és hadse
regével, amely a német csapatokkal 
együtt e világháborúnak sok harc
terén csatázik hűséges bajtársként 
és győz. Velem együtt Házam, had
seregem és az egész haza osztozik

ezekben az érzésekben. Istenben bol
dogult nagyatyámmal jó barátságban 
lévén, a megdicsőült nekem is ked
ves atyai barátom és tanácsadóm 
volt. A rája való emlékezés mélyen 
gyökerezik a mi szivünkben. Magasz
tos fejedelmi alakja ragyogón fog 
állni minden időknek történetében. 
Két ezredem, amellyel vezértábor- 
nagyi és tulajdonosi minőségben 
hosszú idő óta szoros összeköttetés
ben volt, nagy jóakaróját veszíti el 
a megboldogult császárral, s kegyes 
jóindulatának és élénk érdeklődésé
nek számos bizonyítékát mindenkor 
hálásan fogjuk megőrizni. E két ez
red is mélyen érzi azt a kívánságot, 
hogy gyászának külső jelét is visel
hesse.

Megparancsolom: 1 A táborban 
levő és a megszálló hadsereg vala
mennyi tisztje, amennyire a jelenlegi 
körülmények megengedik, 14 napig 
gyászt viseljen.

2. Nagy főhadiszállásomon, a Fe
renc császár nevét viselő 2. számú 
testőrgránátosezredemnél és a Ferenc

József, Ausztria császárja és Magyar- 
ország' királya nevét viselő huszár
ezredemnél (16-ik számú schlezwig- 
holsteini ezred) három hétig tart a 
gyász.

3. » E gyásznak három első napján: 
a) Az összes katonai szolgálati épü
leteken félárbócra kell ereszteni a 
lobogót, b) a csapatoknál tűzi riasz
tón és a riadón kívül semmiféle han
got se adjanak hangszerek.

4. A gyászszertartáson az előbb 
említett két ezred és a 2-ik számú 
vesztfáliai huszárezred küldöttsége, 
— tábori ruhában és világos kö
penyben — a következő mértékben 
vegyen részt: A Ferenc császár ne
vét viselő 2-ik számú testőrgránátos- 
ezred pótzászlóaljának egy törzstisztje, 
egy kapitánya, főhadnagya és had
nagya, a két lovasezrednek pedig 
egy törzstisztje, egy kapitánya, fő
hadnagya és hadnagya.

Nagy főhadiszállás, 1916 novem
ber 22.

Vilmos.

IV. Károly király szózata.
Házammal és hű Népeimmel együtt 

mély megindulással megrendülve ál
lok ama nemes uralkodó ravatalánál, 
aki közel hetven éven át viselte gond
ját a Monarchia sorsának. A Minden
ható kegyelme kora ifjúságában hivta 
a trónra Öt és erőt adott Neki, hogy 
késő, agg koráig, súlyos emberi szen
vedéstől meg nem ingatva és meg 
nem törve, kizárólag uralkodói tiszte 
és népeinek forró szeretet által eléje 
szabott kötelességeinek szentelje Ma
gát. Az ő becsületessége, belátása 
és atyai gondoskodása alkotta meg 
a békés együttélés és szabad fejlődés 
állandó alapjait. Súlyos zavarok és 
veszélyek között, jó és rossz időkön 
át, Ó vezette Ausztria-Magyarorszá- 
got a béke hosszú, áldásos idején 
keresztül a hatalomnak arra a magas 
polcára, amelyen ma hű szövetsége
sekkel karöltve állja a harcot minden
felől törő ellenséggel szemben. Az ő 
müvét kell folytatnom és befejeznem.

Viharos időben lépek őseimnek 
fenkölt Elődöm által teljes fényében 
reámhagyott tisztes trónjára. A cél 
még nincsen elérve, nem tört meg 
ellenségeinknek az a balhiedelme, 
hogy támadásaik folytatásával legyőz
hetik, sőt szétrombolják a Monarchiát. 
Egynek érzem magam Népeimmel

abban a hajthatatlan elhatározásban, 
hogy végigküzdjem a harcot olyan 
béke kiküzdéséig, amely biztosítja a 
Monarchia fennállását és zavartalan 
továbbfejlődés szilárd alapjait.

Büszke bizalommal számitok rá, 
hogy hős véderőm Népeim áldozat
kész hazaszeretetére támaszkodva, 
hű fegyverbarátságban a szövetséges 
haderőkkel Isten segítségével vissza 
fogja verni az ellenség támadásait és 
a győzelmes befejezéshez juttatja a 
háborút. Éppen olyan megingathat- 
lanul bizom abban, hogy Monarchiám, 
amelynek hatalma a benne egyesült 
két államnak régi törvényekben meg
irt, harcban és veszélyben újra meg
pecsételt, elválaszthatatlan sorsközös
ségében rejlik, be és kifelé megedzve 
és megerősödve fog ebből a háború
ból kikerülni és bizom abban is, 
hogy az összetartozandóság tudatától 
és mély hazaszeretettől áthatva, a 
külellenség leverésében az áldozat
kész elszántsággal egyesült Népeim 
együtt fognak működni a békés erő
pótlás és megújhodás munkájában is, 
hogy a belső virágzás, fejlődés és 
megerősítés korszakát biztosítsák a 
Monarchia két állama és a hozzájuk 
csatolt tartományok: Bosznia- és 
Hercegovina számára,

Amidőn az Ég kegyelmét és áldá
sát kérném Magamra, Házamra és 
szeretett Népeimre a Mindenható 
színe előtt fogadom, hogy az Őseim 
által reámhagyott örökségnek hű sá
fárja leszek. Mindent még akarok 
tenni, hogy mielőbb elmúljanak a 
háború áldozatai és borzalmai: újból 
megkívánom Népeimnek szérezni a 
béke áldásait, amint ezt fegyvereink 
becsülete, államaimnak és hű szövet
ségeseinknek létérdeke és ellenségeink 
daca megengedi.

Népeimnek igazságos, szeretetteljes 
fejedelme akarok lenni: az alkotmányt 
és a törvényt tiszteletben kívánom 
tartani. Gondosan fogok őrködni a 
jogegyenlőség felett, állandó törek
vésemet Népeim erkölcsi és szellemi 
javának előmozditására, a szabadság 
és a jogrend oltalmára, s arra irá
nyítom, hogy a társadalom összes 
tagjai számára becsületes munkáik 
gyümölcsét biztosítsam Elődömtől 
örökölt drága örökségem : Korona és 
Nép kölcsönös ragaszkodása és bi
zalma és magasztos, de súlyos ural
kodói hivatásom kötéljsségének telje
sítésére, ebből meritek erőt. Ausztria- 
Magyarország elpusztithatlan életere
jében vetett hittel, Népeim iránt érzett 
mélységes szeretettől áthatva állítom
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életemet és minden erőmet e magasz
tos feladat szolgálatába.

Kelt Bécsben, 1916. november hó 
21-én.

K áro ly  s. k.
G ró f  T isza  s? k.

IV. Károly az új király.
Károly Ferenc József 1887 augusz

tus 17-én született Persenbeugban; 
néhai Ottó főhercegnek, Ferenc Fer- 
dinánd főherceg testvérének és Mái ia 
Jozefa szász királyi hercegnőnek, a 
szász király nővérének fia. Persen
beug, ahol az új király meglátta a 
napvilágot, igen kicsi falu a Duna 
balpartján, Amstetten közelében. Eb
ben a faluban Ottó főhercegnek bir
toka és gyönyörű kastélya volt.

. Gyermekkorának első éveit Károly 
Ferenc főherceg Magyarországon, 
Sopronban töltötte, ahol atyja mint 
huszárezredes huzamosabb ideig volt 
állomáson. Elemi iskolai tanulmányait 
itt végezte Károly Ferenc; a magyar 
nyelvi tantárgyakban Tormássy sop
roni tanító oktatta.

Károly Ferenc főherceg, bár na
gyon szerette az atyját, inkább any
jának a befolyása alatt nevelkedett.

Gimnáziumi tanulmányait a bécsi 
skót-hercegek híres intézetében vé
gezte. Nagyon korán, már nyolc éves 
korában beíratták az első osztályba, 
és tizenhat éves korában már letette 
az érettségit. Nem úgy tett, mint a 
többi magántanuló; ahelyett hogy 
csak a vizsgákon jelent volna meg, 
igen gyakran eljárt az előadásokra 
is és szívesen elvegyült a többi gim- 
názista közé.

Amikor nyilvánvaló volt, hogy Fe
renc Ferdinánd után — emberi szá
mítás szerint — Károly Ferenc fog 
a trónra kerülni, az ifjú főherceg 
helyzete egyszerre megváltozott, — 
ettől kezdve őt már a trónra nevel
ték. Míg a többi főherceg csak 18-ik 
évének betöltésekor lép a hadseregbe, 
mint hadnagy (a háború kitörése óta 
pedig csak mint zászlósok kezdik 
katonai pályájukat a főhercegek), 
Károly Ferenc már 1903-ban, tehát 
16 éves korában hadnagy lett a cseh
országi Brandeisban a 7-ik dragonyos 
ezredben és 1905-ben, nagykorúsá
gának elérésekor már főhadnagy, 
1909-ben pedig százados lett. 1911- 
ben őrnagygyá nevezte ki a király.
. Még ebben az évben megnősült 
Károly Ferenc főherceg. Választása 
mindenkire nézve meglepetés volt, 
mert igen szegény, Ausztriában is

alig ismert fejedelmi családból nősült. 
Néhai Róbert pármai hercegnek egyik 
leányát, Zita hercegnőt vette nőül.

A főherceg a legjobb bajtársias 
viszonyban volt ezredének tisztjeivel, 
egyik-másikkal, például egy Grosz 
nevű zsidó származású századossal 
szorosabb baráti viszonyba is lépett. 
A főhercegi pár nagyon szerette az 
automobil-sportot; mikor Galíciában 
volt helyőrségen, gyakran átrándult 
a feleségével Magyarországba, külö
nösen Máramarosba; a legegyszerűbb 
falusi fogadókba betért, a legegysze
rűbben étkezett, képes levelezőlapo
kat irt és sokhelyütt megismerkedett 
a falu intelligenciájával is.

1914 elején alezredes lett Károly 
Ferenc főherceg, a háború kitörése
kor pedig Ferenc Ferdinánd főherceg 
volt ezredének, agyőri 19-ik gyalog
ezrednek tulajdonosa és az 1-ső hu
szárezred ezredese lett.

A háború első heteiben járt elő
ször Budapesten, már mint trónörö
kös, nejével, Zita hercegnővel együtt. 
A főváros népe 1914 augusztus 2-án 
lelkes ünneplésben részesítette őket. 
Nagyszerű fáklyásmenet volt tiszte
letükre, s midőn Beöthy Pál, a kép
viselőház elnöke, audiencián jelent 
meg nála, a trónörökös a legnagyobb 
elragadtatással szólt fogadtatásáról.

S amidőn Beöthy a nemzet mély 
és bensőségteljes érzelmeit vázolta 
a trónörökös pár iránt, Károly Fe
renc József királyi herceg ezt vála
szolta :

— Én ezeket az érzelmeket nem
csak nagyon értékelem, hanem tel
jes szívemből viszonzom is. A ma
gyar nemzet hűségének és a di
nasztiához való ragaszkodásának 
megnyilatkozásai mélyen megindí
tottak engem és őfelségét, akinek 
nevében hálás köszönetét mondok 
a nemzet egész magatartásáért, 
áldozatkészségéért.
— Adjanak módot fenségetek, hogy 

a nemzet ezt a lelkes ragaszkodását 
mentői gyakrabban tanúsíthassa — 
szólt Beöthy.

— Most a kötelesség őfelsége 
mellett tart, de mihelyt a viszonyok 
megengedik, keresni fogom az al
kalmat, hogy minél gyakrabban, 
minél tovább időzhessünk az önök 
körében.
A trónörökös pár két napig időzött 

a fővárosban, melynek több intéze
tét meglátogatta s mindenütt a leg
nagyobb érdeklődésnek adta tanu- 
jelét.

A háború folyamán úgy a trón
örökös, mint Zita királyi hercegnő

többször tartózkodtak, hacsak rövi- 
debb időre is, Budapesten, s az 
utóbbi a legnagyobb buzgalmat fej
tette ki különösen a hadikórházak 
látogatásában, melyeknek egyikét, a ‘ 
legnagyobbikát, róla nevezték el.

A háború folyamán főként az észak
keleti harctéren volt Károly Ferenc 
főherceg beosztva; egy ideig Mára- 
marosszigeten is állomásozott, 1914 
végén vezérőrnagy, a következő év
ben altábornagy, 1916 elején lovas
sági tábornok, 1916 november köze
pén pedig vezérezredes lett a trón
örökös. A tábornoki ranggal egyide
jűleg megkapta az ellentengernagyi, 
altengernagyi, tengernagyi és végül 
a vezértengernagyi rangot is.

A világháború eseményei.
Véres háború dúlása, népek ke

gyetlen harca közt lépett le a világ 
színpadáról a béke fejedelme, áldott- 
emlékü nagy királyunk, I. Ferenc 
József. Nem akarta a háborút. Ellen
ségeink álnoksága s gazsága tette 
kötelességévé a hadiállapothoz való 
hozzájárulást. Vitéz hadseregének 
nemcsak ura, hanem őszinte szere
tettől áthatott atyja is volt. Megható 
az az elismerő, nemes atyai hang, 
mely Ö Felsége végrendeletében a 
hadseregről szól.

Hadseregemről és haditengerésze
temről, mondja a végrendelet e pontja, 
a meghatott köszönet érzelmeivel 
emlékezem meg bátorságáért és hű
séges odaadásáért. Győzelmeik öröm
teljes büszkeséggel, az őket önhibá
jukon kívül ért balszerencse fájdalmas 
bánattal töltöttek el. Abban a kitűnő 
szellemben, a mely a hadsereget és 
a haditengerészetet, valamint mindkét 
honvédségemet mindenkor lelkesítette, 
zálogát látom annak, hogy éppen 
úgy, mint én, utódom is mindenkor 
számíthat reájuk.

Boldogult nagy királyunk emlékét 
áldani fogjuk mindnyájan, áldani fog
ják vitéz katonáink is.

Harc a románok és oroszok ellen.
Falkenhayn csapatai november 19- 

én, leküzdve a Déli-Kárpátok által 
okozott akadályokat, a Zsil és az 
Olt völgyében kiértek a romániai sík
ságra és csakhamar eljutottak ahhoz 
a vasúti vonalhoz, amely Verciovo- 
rától Krajovába visz. A keleti fronton, 
Tölgyes körül, Arz vezérezredes küzd 
sikerrel az oláhokat segítő oroszok 
ellen. Az Erdős-Kárpátokban Kövess 
vezérezredes német vadászai verték
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meg az oroszokat. November 21-én 
fáradhatatlan katonáink elérkeztek 
Nyugat-Oláhország fővárosáig, Kra- 
jováig és azt csakhamar elfoglalták.

Krajova elfoglalásával a nyugaton 
harcoló román csapatok elvesztették 
a mögöttes országrésszel való össze
köttetést. Csapataink kézrekeritették 
a gazdag, termékeny oláh sikságot 
s ezzel a román háború egyik neve
zetes szakasza befejeződött.

A hivatalos jelentés szerint har
madfél hét alatt Oláhországban el
fogtunk közel húszezer főnyi legény
séget, mintegy kétszáz tiszttel és 
huszonhat ágyút, tizenhét lövőszer
kocsit és hetven géppuskát zsákmá
nyoltunk. A brassói ütközet óta az 
ellenség legalább két hadtestnyi harci 
állományt veszített.

Károly királyi herceg vezérezre
desből agg királyunk elhunytával 
legfőbb hadúr lett. A reá bizott harc
tér parancsnoksága József királyi 
hercegre szállott. Az uj hadvezér 
frontjáról jelentik, hogy az alsó Cserna 
balpartján is megvetette lábát. A ki
rályi herceg hadcsoportjához tartozó 
Falkenhayn-hadsereg Krajován túl 
kelet felé haladva már elérte az Olt 
folyót s ezzel hátában fenyegeti azt 
a román hadsereget, amely az Olt 
völgyében még ellenáll. Orsóvá már 
felszabadult. Románia nyugati szög
letében megtört a román ellenállás. 
Birtokunkba jutott Turn-Szeverin is, 
ez a nagy dunai román kikötőváros. 
Románia két tűz közé szorult. Ve
szedelemben van fővárosa, éléstára 
és petroleumterülete. A Zsil völgyé
ben áttörték a frontját. Csapataink 
minden oldalról támadják s már 
Szlatina ellen indulnak.

A balkáni harctér.
A német és bolgár front a Presz- 

ba tó és a Cserna keleti folyása kö
zött rendületlenül áll az antantbeliek 
keverék hadseregének támadásaival 
szemben. Az ellenségnek a monasztiri 
medencébe való benyomulása semmi 
hatással sem volt Mackensen hadmű
veleteire. Az Okrida-tótól keletre már 
is visszaszorították a tarka ellenséges

csapatokat az újonnan érkezett német 
erősítések.

Az olasz harctér
karsztvidéki szakaszán november 
utolsó hetében a tüzérségi harc sok 
vajúdás után kiújult. Ereje azonban 
nem olyan, hogy abból a tizedik 
isonzói csata kezdetét lehetne követ
keztetni.

A nyugati harctér.
A németek frontja rendíthetetlenül 

áll az Ancre mindkét partján és a 
Somme mentén a franciák és angolok 
heves rohamaival szemben.

A német hadiflotta egy része nov. 
24-én hajnalban behatolt a Temze 
torkolatába és ott elsülyesztett egy 
őrhajót. Ramsgatte erősségeit szintén 
ágyuzta. Dolga végeztével sértetlenül 
visszatért kikötőjébe.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik o tt a  legfőbb kincs.
Tanyát a sátán  ütö tt ott,
De Isten nem lel hajlékot.

December 3. vasárnap, Máthé 21, 1—10. 
„ 4. hétfő, Luk. 1, 67—79.
„ 5. keddf Márk. 1, 1—8.
„ 6. szerda, Luk. 3, 3—9.
„ 7. csüt., Ezsajás 40, 1—5.
„ 8. péntek, Máthé 11, 2—11.
„ 9. szombat, Róm. 15, 4—13.

Ajánlkozás.
Egy négy polgárit jeles eredmény

nyel végzett 16 éves leányka ajánl
kozik úri családhoz házi munkára, 
esetleg gyermekek mellé, azok tanítása 
céljából. Ajánlatok kéretnek a kiadó 
hivatalba. 3l—x

Hirdetés.
A kemenesmagasi-i ág. hitv. ev. 

egyházközség elemi iskolájához he
lyettes tanítót keres. Kötelessége az 
I—111. osztály tanítása, javadalma 
havi 100 K, bútorozott szoba, fűtéssel 
és világitással. Pályázhatnak okleve
les óvónők is.

A reformáció népjszázaáos jabilenma 
esztendejének igazán méltó emléke lesz

a most megjelent

1 9 1 7 - i k  é v i
K É P E S  L U T H E R  N A P T Á R ,
amelynek most már tényleg egyetlen 
magyar és magyarul tudó evang. 
családból sem szabad hiányoznia.

Ennek a nevezetes évfolyamnak a kia
dása is azon a reményen alapult, hogy 
nem lesz olyan magyar és magyarul tudó 
evang. hívőnk, aki az 1917-ik évi jubileumi 
„Luther Naptár“-t meg ne vegye. Ezért a 
kiadók a Naptár árát a mostani arányta
lanul magas papiros árak és nyomatási 
költségek mellett is rendkívül kis összeg
ben állapították meg.

Az 1917. évi Luther Naptár bolti ára 
csak 90 fillér. Postai szállítással a feltéte
lek a következők: 1—10 példány franko 
küldéssel darabonként 1 korona, legalább 
19 példány eladása esetén franko küldéssel 
darabonként 90 fillér. 20 példányon felül 
történő elárusitás esetén franko küldéssel 
á 90 fillér ár mellett 10 °/o engedmény jár. 
200 példányon felül történő elárusitásnál 
még külön árusítási dij is jár.

A kik még megrendeléseiket nem küldöt
ték be, siessenek, mert az 1917. évi jubile
umi Luther naptár előre láthatóan nagyon 
kelendő lesz s a készlet hamar elfogyhat.

Kapható az evang. lelkészi és tanítói 
hivataloknál, illetve megrendelhetö-a „Luther 
Naptár" szerkesztőségénél. Sopron. Paprét 2.

Tanító fiatal özvegye, ki a ház
tartás minden ágában jártas, házve
zetőnőnek, gazdaasszonynak elmenne 
4 éves kis fiával. Szives megkeresé
sek a »H arangszóf kiadóhivatalába 
kéretnek. 9—x.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HARANGSZÓRA.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

K ü ld jü n k  K a rá cso n y i üze
netet a  táborba  és kórházakba. 
Á ra :  1 drb  1 0  fill., 5 0  drb  3  K  
70 fill., 1 0 0  d rb  7 korona.

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.) 106
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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. VALLÁSOS n é p l a p .
A háború tar tam a alatt megjelenik minden vasárnap. 

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TARTALOM: Madár Mátyás: Éjjeli vigasz. (Vers.) — Novák Rezső: Földi szenvedés — mennyei dicsőség. — A király teme
tése. — Tábor.i posta. Lábaink.szövétDeke..r- Kapi Béla ■ A kötelesség útja (Elbeszélés.) — Mesterház>' Sándor: Képek a 

somogyi evangélikus egyházmegye történetéből. — Karácsonyi üzenet. — A világháború eseményei. — Ország-Világ.

Éjjel i  v ig a s z .
Zsolt. 121, 4. „Imé, nem 

szunnyad és nem alszik az 
Izraelnek őrizője.“

Félálomban szenderegve 
Dagadó párnán

Hallgatom a patakcsergést 
Csöndes éjszakán.

S a kis patak mintha szólna: 
Nyugodj csöndesen.

Nem szunnyad az Ur két szem e 
Soha, sohasem.

Nyugszik sötét szobájában 
A bágyadt világ,

Sötétben is érzi kezét 
Kert, mező, virág.

S amint nézek lágy párnámról 
Szom szédom ba át,

Háza felett látom az ég 
Fényes csillagát.

Szelíd fénye úgy biztatgat:
Aludj nyugodtan,

Isten szem é a sötétben 
Mindenütt ott van.

Fénylő égi seregei —
Ha leszáll az éj —

Tábort járnak  körülötted 
Biztatva: ne félj I

Patak csöndes csergésénél 
Csillagfény mellett,

Békében elszenderedtem  •
S álmom édes lett.

Geroek K. után n ém etb ő l:
MADÁR MÁTYÁS.

Földi s z e n v e d é s  — 
m ennyei  d icsőség .

Irta: Novák Rezső ev. segédlelkész.

II. kor. 4, 17—18. „Mert a 
mi pillanatnyi könnyű szenve
désünk igen-igen nagy örök 
dicsőséget szerez nékünk; mi
velhogy nem a láthatókra né
zünk, hanem a láthatatlanokra; 
mert a láthatók ideig valók, 
a láthatatlanok pedig örökké
valók.“

Csodálkozással teljes őszinte tisz
telettel hajolhatunk meg a nagy Pál 
apostol alakja előtt, aki lankadatlan 
munkakedvvel és lelkesedéssel, csüg- 
gedést nem ismerő kitartással hirdeti

Krisztusnak megismert evangéliumát, 
ki semmivel sem gondol, kinek még 
élete sem drága, csakhogy örömmel 
végezhesse el futását, és azt a szol
gálatot, amelyet vett az Ur Jézustól, 
hogy bizonyságot tegyen Isten kegyel* 
mének evangéliumáról. (Csel. 20, 24.) 
Örömmel irja korinthusi híveinek, 
hogy ha külső embere: romlandó 
porsátora leomol is, lelkiekben annál 
jobban gyarapodik, mert a belső em
ber napról-napra ujul. (II. Kor- 4, 16.) 
Tengernyi szenvedését csak pillanat
nyinak és könnyűnek mondja, pedig 
legtöbbet fáradott, nélkülözött, szen
vedett az apostolok közül, amint maga 
mondja: »Háromszor megostoroztak, 
egyszer megköveztek, háromszor ha
jótörést szenvedtem, éjt-napot a mély
ségben töltöttem . . . « (II. Kor. 11, 
25—28.) Fáradhatatlan tetterejét nem 
a hiúság ösztöne sarkalta, szenvedé
seiért nem emberi jutalmazásban ke
resett kárpótlást, hanem ama igen
igen nagy örök dicsőség lebeg lelki 
szemei előtt, »Amely készen van, hogy 
az utolsó időben nyilvánvalóvá le
gyen,* amelyhez az ideig tartó földi 
szenvedés nem is hasonlithatő, (I. 
Péter 1, 5. Rom. 8, 18.)
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Az apostolnak hányatott, szenve
désekben bővelkedő élete könnyen 
kapcsolatot talál jelenlegi életünkkel. 
Soha nem látott nyomorúság, meg
próbáltatás szakadt a félvilágra. Nem
zet támad nemzet ellen, ország ország 
ellen; harmadfél esztendeje lesz, hogy 
magyar népünk is mindennap vagyont, 
vért és életet áldoz a haza oltárán, 
hogy mindennap szomorúsággal fek
szünk, aggodalommal ébredünk, halot- 
tainkat siratjuk, gyászoljuk, egymásért 
küzdünk, szenvedünk, lemondunk. So
kan vannak, akik megpróbáltatásuk 
e szomorú napjaiban hitükben meg
rendülve a kétségbeesés, a keserű 
világfájdalom karjaiba vetik magukat, 
akik fásult közönnyel, reménytvesztett 
lemondással élik örömtelen napjaikat, 
akik veszteségeik felett való bánatuk
ban és a mostoha életkörülmények 
hatása alatt a halálban keresnek me
nedéket. Szemeik a világrengető ese
ményeknek csak emberi vonatkozásait 
látják, csak a mérhetetlen áldozatot, 
a tenger sok könnyet, a felette nagy 
nyomort panaszolják, de Istennek 
hozzánk való szeretetét nem érezik, 
hatalmas űjjmutatásait nem veszik 
észre, az események mélyén rejlő 
okot és célt nem ismerik fel. Földi
ekben látták legnagyobb, egyedüli 
értékeiket, ezekhez kötötték minden 
várakozásaikat s elvesztésükkel min
denüktől megfosztottaknak érezik ma
gukat. így kötnek le bennünket a 
veszteségek és szenvedések a föld 
porához, ha mindig csak a látható 
földi dolgokra tekintünk.

Mi emel fel tehát a szomorúság
ból? Mi ad megnyugvást, lelki erőt 
a szenvedések elhordozását a ? Azaz 
igen-igen nagy örök dicsőség, amit 
az apostol említ, ami őneki is köny- 
nyebbé tette szenvedéseit s örömmel, 
jó reménységgel töltötte el, ugyany- 
nyira, hogy bátran, csüggedés nélkül 
tudta megharcolni az előtte lévő ne
mes életharcot. Az az örök dicsőség 
lebegjen a mi szivünk előtt is, ez 
tartsa ébren lelkesedésünket, ez önt
sön erőt, kitartást lankadó tagjainkba 
s ez vigasztaljon egykor az utolsó 
harcon is az igazság hervadatlan 
koronájával. Ez az örök dicsőség 
nem nemzeti dicsőség, nem diadalmas 
csatában nyert borostyán, nem meg
tisztelő elismerés, nem a késő uno
kák emlékezetében is élő hálás ke
gyelet, hanem a mi szerető mennyei 
Atyánknak kegyelmi ajándéka: az 
örök üdvösség. Minden földi érték, 
rang, hírnév, kitüntetés a sirparton 
hűtlenül elhagy bennünket: szen
vedésünkben nem vigasztalhat, de

Istennek ajándéka: az üdvösség, ro- 
molhatatlan mennyei kincs, melyért 
mindenünket odaadhatjuk, benne min
denkor vigaszt, enyhet lelünk.

Ez a mi legnagyobb dicsőségünk, 
ezért kell munkálkodnunk egész éle
tünkben, ezzel függ össze életünk 
minden mozzanata. Üdvösségünk 
szempontjából kell megítélni minden 
földi bajt, szenvedést, magát ezt a 
borzalmas háborút is mint életünk
nek legmegrázóbb jelenetét össze kell 
kapcsolnunk üdvösségünk kérdésével, 
be kell állítanunk az örökkévalóság 
világításába Ezáltal nyer a háborúval 
járó összes szenvedés, megpróbáltatás 
erkölcsi értéket, az üdvösség szem
pontjából jelentőséget. Amint minden 
gondolatunk, szavunk és cselekedetünk 
szervesen összefügg tulvilági életünk
kel, úgy a háborúban tanúsított ma
gaviselet szintén szorosan kapcsolódik 
üdvösségünkhöz. Isten a.szenvedések 
tövises utján keresztül akar magához 
emelni, a megpróbáltatások izzó ko
hójában akar megtisztítani gyarlósá
gaink, bűneink salakjától, akar bűn- 
bánatra, megtérésre, megjavulásra 
nevelni, hogy így alkalmasak legyünk 
az örök dicsőségre. Azért ne a lát
hatókra, a földiekre nézzünk, hanem 
a lelkiekre: a mennyei dolgokra, 
Istennek megváltó szeretetére, aki 
üdvösséget akar szerezni nékünk. 
Úgy viselkedjünk a reánk zúdult csa
pások, isteni látogatások közepett' 
hogy megtisztulva, diadalmasan ke
rüljünk ki belőlük és örök dicsőség 
legyen osztályrészünk.

Ennek a megtisztult, diadalmaskodó 
életnek tehát első feltétele, hogy ne 
a láthatókra, hanem a láthatatlanokra 
nézzünk, ami nem könnyű dolog. 
Mily nehéz elfordítani arcunkat e 
világtól, melyben benne élünk, benne 
mozgunk; mily nehéz leküzdeni a, 
kisértést, ha megpróbáltatunk; mily 
nehéz Isten akaratában megnyugod
nunk, ha veszteségeink felett könnye
zünk, mily nehéz a romolhatatlan 
mennyei javakban örülnünk, amikor 
a szeuvedések, gyötrő betegségek, 
égető nyomor a földiekhez láncolnak ! 
De bármennyire nehéz is a földiekről 
lemondanunk és velük szakitanunk, 
megnyugtathatnak az apostol szavai: 
»A láthatók ideig valók, a láthatat
lanok pedig örökkévalók.« Jóllehet 
súlyos _ meghozott áldozat, szivet- 
tépő az elválás okozta fájda!om, ke
serű az özvegységnek, vagy árvaság
nak kendere, mégis mindezek csak 
ideigvalok, eljő az idő, amikor azok, 
akik könnyhullatással vetettek, víga- 
dozással aratnak, amikor Isten eltöröl

a gyászolóknak szeméről minden 
könnyhullatást és örök dicsőséggel 
koronázza meg azokat, akik a meg
próbáltatások nehéz napjaiban bűne
iket megbánták és a Jézus Krisztusban 
megjelent isteni kegyelmet keresték 
és elfogadták. Lehetséges, ’ hogy ezt 
a mennyei dicsőséget emberi mérték
kel mérve drágán fizetjük meg; talán 
épségünket, összes földi javainkat, 
családi boldogságunkat is érte kell 
adnunk, talán szeretteinktől kell bú
csúznunk, saját életünkről kell lemon
danunk, de a jutalom ezért örökértékü, 
örök dicsőséggel teljes, mert Isten 
bűnbocsátó kegyelmének az örök üd
vösségnek jutunk birtokába.

Azért az Ur fenyítését meg ne 
utáljuk, se meg ne unjuk az ő dor
gálását, mert »Bármely fenyítés ugyan 
jelenleg nem látszik örvendetesnek, 
hanem keservesnek, ámde utóbb az 
igazságnak békességes gyümölcsével 
fizet azoknak, akik általa gyakorol
tatnak.« (Zsid. 12, 11.) Vajha szen
vedésünkben is mindenkor az Urra 
tekintenénk, Nála keresnénk bünbo- 
csánatot, erőt, vigasztalást, hogy 
egykor Nála találnánk meg a mi 
örök dicsőségünket. Ámen.

A király temetése.
Egy hétig virrasztóit népeinek gyá

sza jó királyunk, I. Ferenc József 
koporsójánál, akkor azután elkísérték 
utolsó útjára : a kapucinusok sírbolt
jába. Mindenfelé az igazi bánat, a 
mély fájdalom és kegyelet jelei vet
ték körül, melyek a s z í v  érzéseinek 
hű kifejezői voltak.

A király temetése hatalmas gyász
pompával történt. A német császár 
nem vehetett ugyan részt azon, de 
előtte való nap eljött s gyönyörű 
koszorút helyezett hű barátja és szö
vetségese koporsójára De ott voltak 
a temetésen a német trónörökös, a 
bajor, a szász király, a bolgár cár 
stb. A magyar képviselőházat, főren
diházat egyáltalában Magyarországot 
sok száz és ezer kiküldött képviselte.

A temetés a következő rendben 
folyt le.

A Hofburg kápolnájában beszen
telték a holttestet, mire udvari ko
mornyikok, lakájok fölemelték a ko
porsót és élükön a Hofburg papságával 
a halottas kocsihoz vitték. A koporsót 
Montenuovo herceg főudvarmester 
követte, utána a három legfőbb ud
vari méltóság, a testőrkapitányok, a 
magyar udvarnagy. A koporsó mellett
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nyolc nemes apród haladt égő fák
lyával. Ugyanekkor Bécs templomai
ban az összes harangok megkondultak.

A gyászmenet elindult, elől egy 
eskadron lovasság, utánuk egy ud
vari kocsi haladt lakájokkal, majd 
két diszhintó a szárnysegédekkel, egy 
másik hintő a hercegi rangban levő 
kamarásokkal, majd egy hatfogatu 
hintó az udvari méltóságokkal, a 
magyarországi udvari marsall, egy 
negyedik a főmarcallal, a főkamarás
sal és az első főudvarmesterrel. Ez
után következett egy gyalogos és 
lovas testőrszázad, majd a darabont 
testőrök két szakasza. Közvetlenül 
utánuk jött a fekete drapériás halottas 
kocsi, melyet nyolc fekete ló vont. 
A kocsi jobb oldalán a főudvarmester 
lovagolt. Amikor a halottas kocsi a 
Burg belső terére ért, a Burg őrség 
tisztelgett.

A gyászmenet a katonaság és a 
százezrekre menő tömeg sorfala kö
zött indult el. Az útvonalakon az 
ablakok mindenütt roskadásig telve 
voltak gyászruhás emberekkel.

Közben összegyülekeztek a Szent 
István templomban az uralkodóház 
tagjai és a Bécsbe érkezett idegen 
uralkodók kíséreteikkel. A Szent Ist
ván templomban az uralkodókon 
kívül a rendkívüli kiküldöttek, diplo
máciai testületek, a tábornoki kar, a 
két kormány tagjai, az osztrák és 
magyar országgyűlések két házának 
elnökei és tagjai foglaltak helyet. 
Ezenkívül Bécs és Budapest főváro
sok képviselőtestületeinek elnökei, 
más küldöttségek és a horvát bán.

A halottaskocsi megérkezte után 
bevonult a templomba a király, a 
királyné, mögötte a bajor, bolgár és 
szász királyok, a német, bolgár és 
török trónörökösök. Amikor a kopor
sót a kocsiról levették és a templomba 
vitték, a tábori ruhában sorfalat álló 
katonaság tisztelgett.

A szertartás elvégezése után ismét 
fölemelték a koporsót és visszavitték 
a kocsira. A gyászoló menet elindult 
a kapucinusok templomába. Közvet
lenül a halottas kocsi után haladt 
Károly király, Zita királyné, a kül
földi udvarok tagjai, főhercegek, fő
hercegnők, külföldről érkezett rend
kívüli követek és tiszti küldöttségek.

A menetet a testőrök és magyar 
lovas testőrök egy százada zárta be. 
\  gyászmenet a táborból érkezett 
katonaság sorfala között tette meg 
az utat a kapucinusok templomáig.

A templomban a koporsót kata- 
falkra állították. A felséges és a 
fenséges személyek, és mindazok, a 
kik a holttestet az útnak eddig az 
utolsó részéig elkísérték, elfoglalták 
helyüket a teljesen feketébe borított 
templomban.

Most még egyszer beszentelték a 
holttestet, azután fölemelték a ko
porsót és az összes jelenlévők imád
sága közben, fáklyás kísérettel, a 
kapucinus atyák vezetésével a szolgák 
vállukon levitték a sírboltba.

A kripta előtt a főudvarmester 
megkopogtatta botjával a tölgyfakaput 
és a kapucinusok gvardiáni" kiszólt 
az ajtó mögül:

— Ki az?
— 0 felsége I. Ferenc József, 

Ausztria császára, Magyarország 
apostoli királya kér bebocsáttatást!

— Ignosco! Nem ismerem! — 
mondja a hang, mire másodszor ko
pog a bot. Megismétlődik a kérdés 
és a barát a földi címekre ezt vála
szolja :

— Ignosco! Nem ismerem.
Harmadszor kopogtat az udvar

mester, kapu mögül hallatszik a 
kérdés:

— Ki az?
A főudvarmester válaszol:
— Bocsássátok be bűnös testvé

rünket, Ferenc Józsefet!
A kapu kinyílik, a koporsó gárda- 

kiséret nélkül, fáklyafény mellett le
megy a lépcsőn és mögötte bezárul 
az ajtó.

A sírboltba Károly király és a két 
hercegi rangban levő kamarás kö
vették a koporsót, a melyet az elő
csarnokban tettek le, hogy egy ké
sőbbi időben a megboldogult uralkodó 
kívánságához képest, Erzsébet király
né és Rudolf trónörökös szárkofágja 
között helyezzék el.

így temették el jó királyunkat, I. 
Ferenc Józsefet.

Küldjünk Karácsonyi üzenetet a tá 
borba és kórházakba. Ára 1 drb 10 fill., 

.50 drb 3 kor. 70 fill., 100 drb 7 korona.

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Lássalak téged a szent helyen, 

szemlélvén a te hatalmadat és dicső
ségedet. Hisz a te kegyelmed jobb 
az életnél, az én ajkaim hadd dicsér
jenek téged.

63. zsolt. 3—4.

Mondja pedig azúr :  Simen! Simon! 
imé a sátán kikért titeket, hogy meg
rostáljon, mint a búzát. De én imád
koztam érted, hogy el ne fogyatkoz
zék a te hited; te azért idővel meg
térvén, a te atyádfiáit erősítsed. Ö 
pedig monda néki: Uram! te veled 
kész vagyok mind tömlőére, mind 
halálra menni.

Luk. 22, 31-33.

Mert erőssége voltál a gyöngének, 
erőssége a szegénynek szorongásá
ban ; a szélvész ellen oltalom, árnyék 
a hőség ellen, mikor az erőszakosak 
haragja olyan volt, mint köfalrontó 
szélvész.

Ezs. 25, 4.

Éried egész nap öldökrltetiink és 
olyanoknak tekintetünk, mint a vágó- 
juhok. De mindezekben teljesen dia
dalmaskodunk az által, a ki minket 
szeretett. Mert meg vagyok győződve 
afelől, hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelemségek, sem 
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem 
jövendők, sem magasság, sem mély
ség. sem semmi más teremtmény 
nem lesz képes elszakasztani minket 
az Isten szeretetétöl, mely van Krisz
tus Jézusban, a mi Urunkban.

Rom. 8, 36—39.

Ha békóba veretnek és fogva tar
tanak a nyomorúság kötelein: Tud- 
tokra adja cselekedetüket és vétkei
ket, hogyha elhatalmasodtak rajtok. 
Megnyitja füleiket a feddözésnek és 
megparancsolja, hogy a vétekből meg
térjenek.

36. zsolt. 8 -10 .

Munkáljatok nem az eledelért, mely 
elvesz, hanem az eledelért, mely meg
marad az örök életre, amelyet az 
embernek Fia ád néktek; mert öt az 
atyja pecsételte meg, az Isten.

|  Ján. 6, 27.

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

H A N G Y A a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 107

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.



308. HARANQSZO. 1916. december 10.

T á b o r i p o sta .
Édes fiam,

megéreztétek-e kinn a gránát szán
totta ellenséges földön, hogy itthon 
sötét gyász borult mindnyájunkra? 
Haza felé nézve, megláttátok-e, hogy 
fényesebb lett fejünk felett a hadak 
útja s csillagos pályán pihenésre tért 
a legelső magyar ember lelke? Tu
dom, hogy tudjátok, azt is tudom, 
hogy gyászoljátok, hiszen minden 
fegyvernem legfőbb hadura volt. De 
látod, a gyászban is van különbség 
s a lélek szomorúságában is van 
fokozat. Kényszerűségből is lehet 
gyászolni s parancs-szőra is lehet 
fekete karszalagot hordani. De erre 
bizonyára nincsen szükség. Mikor jó 
királyunk átvette az uralkodást, (bi
zony régen volt, 18 éves ifjú volt 
akkoriban!) rengett lába alatt a föld. 
Bárhová tekintett, minden szemből 
bizalmatlanság s az elfojtott nemzeti 
keserűség sötétedett feléje. Most pe
dig, mikor eltávozott, jóllehet ismét 
rengett lába alatt a föld s tüztengerbe 
merült birodalma, mégis népeinek 
hálája, szeretete és kegyelete állott 
koporsójánál. Más volt az ifjú ural
kodó és más a mi öreg királyunk. 
Az ifjú nem értette, nem ismerte 
magyar nemzetünket, népünk lelkét, 
jellemét, benső értékét, alkotmányunk, 
államiságunk önállóságát és drága 
voltát. Sok szenvedésen és küzdelmen 
ment végig, mig mindezt megismerte 
és megértette. Mi is sokat, nagyon 
sokat szenvedtünk. Átéltük az elnyo
más, az üldöztetés, a vértanuság 
nehéz korát. De azután, hogy királyunk 
megismert minket, hogy meglátta 
nemzetünk nagy értékét, államiságunk 
történelmi becsét, tiszteletben tartotta 
mindazt, ami a nemzet életében 
szükséges és becses. Méltán állunk 
tehát koporsójához hálával és kegye
lettel. Lelkünk gyászfátyola ráborul 
múlt szenvedéseinkre s elfedi az im
már begyógyult sebeket. Gyermeki 
szeretettel siratjuk nemzetünk koronás 
jó atyját s szivünkben nincsen kese
rűség. Nem, inkább hálát adunk a 
jó Istennek, hogy ezeket a nyugodt 
érzelmeket adja szivünkbe, midőn 
királyunk koporsója mellé állunk. A 
kérésünk is az: legyen csöndes sokat 
szenvedett királyunk pihenése ! Utód
jának pedig adjon Isten bölcs és ér
telmes szivet, hogy most pihenni térő 
királyunk életének minden tanulságát 
megértse, s önmagának, nemzetünk
nek egyaránt hasznára fordítsa. Imád
kozzunk ezért, édes fiam ! Emeljétek 
ti is jobbotok sapkátok ellenzőjéhez,

csöndes érzéssel úgy búcsúzzatok 
pihenni tért királyunktól. Azután 
emeljétek hűség esküre kezeteket s 
csöndes imádsággal köszöntsétek az 
új királyt.

Isten áldjon, édes fiam !
Szeretettel ölel édesapád.

A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

• Tizenharmadik fejezet.
A sárga gamásnis ur.

Folyt. 35.

A vidám társaság elárasztja a 
tordai hasadék bejáróját. Előttük két 
oldalt félelmetes meredéllyel emelke
dik a két hatalmas sziklafal. Olyan 
komor fenséggel merednek ég felé, 
mintha Erdély kapujaként őriznék a 
bejárást. Ki tudná megmondani, ho
gyan formálta ezt a természeti csudát 
a természet alkotó keze, de bizonyára 
azt a benyomást kelti a csöndes 
szemlélőben, hogy a két meredek 
sziklatömb valamikor egyet alkotott. 
Talán varázs-vessző választotta ketté? 
Talán utat nyit az ország bensejébe?

A bejárás elején bokros lankás 
húzódik. Balról lágy furulyaszó hang
zik, bánatos oláh nóta, lassú, kevés 
hangú panaszkodása a léleknek. Jobb 
kéz felől, lenn a rekettyés mélyén 
friss vizű patak csörgedezik, csacsogva 
paskolja a sziklákat, amint kőről-kőre 
dobálja habjait.

Uzsonna közben semmise történt. 
Sárosy László csendesen beszélgetett, 
hol itt, hol ott, de jól vigyázott, ne
hogy valamiképpen beléje kössön 
Vajda Iván. De hát úgy látszik nem 
igen kellett ettől tartani. A mérnök 
urat egészen a maga számára fog
lalta le Loijci.

Uzsonna után behatoltak a hasa- 
dékba s megnézték a sziklahegy felső 
oldalában sötétedő barlangot. A füves 
partú, keskeny ut hol mélybe fut, hol 
magasba kapaszkodik, egyszerre csak 
megáll a barlanghoz vezető kapasz
kodó tövénél. Porzik az ut, egymást 
görgeti a meginduló kavics. Néhány 
subás oláh állja el a barlang száját, 
kötelet dobnak le s úgy segítik fel a 
nőket. Mikor Loncira kerül a sor, 
Vajda Iván kiveszi az oláh kezéből 
a kötelet s erős kézzel tartja.

— Brrr! Sötét mint a pince ! .. .  
kiált valaki

— Dehogy pince ! . . . folytatja egy 
másik. Olyan mint valami kripta.

— Talán még embercsontok is 
vannak itt, kiált ijedten Lonci s gyor
san felugrik egy kiálló kődarabra.

u j A z  oláh emberek meggyujtják a 
fáklyákat s lassanként megvilágosodik 
a sötét barlang üreg. A falakon ko
rommal rajzolt betűk, itt-ott egy név, 
évszám, amott két betű, évszám fö
lött keresztbe rajzolt lábszár csont, 
fölötte emberi koponya. A kicsiny 
darabra ható rőt világosság megnö
veli a barlang félelmességét. Sápadt- 
nak látszanak az arcok s az egyébként 
is tágas helyiség még nagyobbnak 
látszik a félhomályban. Az árnyékban 
maradó mélyedések mintha megannyi 
rejtett alagutat nyitnának a szikla
hegy gyomrába. Ki tudja, mit takar
nak, hova vezetnek?

— Menjünk beljebb!... indítvá
nyozza a mérnök. De nem akad 
vállalkozó.

— Hát legalább egy kissé ereszked
jünk le I Én viszem a fáklyát. Megha
jolva beljebb is mehetünk. Azt mond
ják : a belső barlang sokkal szebb.

De bizony senkise lelkesül a terven.
A mérnök jól ismeri a barlangot. 

Megmutatja azt a kiálló sarok követ, 
ahonnan csodálatos erős viszhangot 
ad. Nem is olyan rendes, hang-tor- 
lasztó visszhangot, mely egymásba 
fullasztja a szavakat, hanem olyan 
hangerősitést, mely egy ember hang
jának száz hang erejét adja.

— A tanitó ur énekeljen!...
— Halljuk a tanitó urat! .. .  Úgy 

is régóta nem énekelt!
Sárosy László feláll a kőoromra, 

olyan a hely, mintha a föld mélyén 
épített templom oltára lenne s érces 
hangján rákezdi: »Isten, áldd meg a 
magyart!.. . « Hullámzik a hang s 
visszaverődik a sziklafalakról A háta 
mögött folyosó nyílik, onnan is visz- 
szacseng az ének, de egészen más, 
fojtott hangon, mintha valami elrejtett 
börtön szűk ablakán át, sirva szállna 
a magasba. Csak az első sorig jut el.

— Halljuk a Lonci kisasszonyt! . . .  
indítványozza a mérnök.

Következő percben már ott áll a 
szép lány s a mögötte tartott fáklya 
fénye még élesebbé teszi arcvonásait, 
lángolóbbá szeme tüzét.

— Halljuk!... Halljuk!...
Ajkán felhangzik egy bánatos oláh

dal. Panaszosan kezdi, mint mikor 
őszi szél sodorja száraz avaron a 
megsárgult falevelet, azután vidámabb 
iitemüre változtatja s dévajkodva 
pattogtatja egymás után a szavakat, 
majd fenséges, győzedelmes erővel 
fejezi be. Az egész társaság elbűvölve 
hallgatja, de bizonyára senkise any- 
nyira, mint Vajda Iván, ki előrehajolt 
testtel, tágra nyitott szemmel figyeli 
minden hangját.
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Sárosy László egy oszlop mögé hú
zódik. Annak árnyéka vetődik reá, 
talán azért száll arcára olyan sötét 
borulat. Kedvetlenül látja, hogy az a 
szép leány, kire minden érzését, egész 
lelkét rápazarolja, nem neki, nem is 
a társaságnak, hanem csak egyetlen 
férfinak, Vajda Ivánnak énekel. És 
hogyan, és mit énekel!... Úgy érezte, 
hogy a barlang szikla bolthajtásai 
alatt összetörve, szétszórva hevernek 
a magyar nemzet imádságának ak
kordjai s diadalmas szárnyalással 
győzedelmeskednek felette az oláh 
nóta hangjai. Hogyan, talán Lonci 
is ? ...  Talán Vajda Iván is ? . . .  Mit 
is mondott az öreg jegyző ?

A tetszészaj alig akar elhallgatni. 
Leghangosabb Vajda Iván, ki kitörő 
örömmel rohan Lonci kisasszonyhoz 
s az oláh nyelv minden magasztaló 
jelzőjét lábai elé rakja.

— Hát magának nem tetszett az 
énekem?... mondja Lonci kimenetkor 
Sárosynak. Egy dicsérő szót sem 
érdemiek?. . .

— Gyönyörű hangja van!... mondja 
a tanító.

A leány duzzogva húzza fel a vállát 
s hevesen megrázza fejét.

— Nem a hangom, hanem amit 
énekeltem,

— Azt nem értem!... mondja 
Sárosy s talán akaratlanul is hide
gebben hangzik szava.

A leány megáll, azután egy lépés
sel hirtelen eléje lép, úgy hogy szem
től szemben állanak s egymással 
szembe néznek.

— Éppen ez a baj! Ami az enyém, 
arról azt mondja nem értem. De ami 
a magáé, arról azt követeli: értsem 
és legyen az enyém!

Vajda Iván közeledett feléjük, abba 
máradt a beszélgetés. Sárosy csak 
éppen azt súgta oda: — haza menet 
válaszolok!

‘Este felé majdnem megint össze
ütközésbe került Sárosy a mérnökkel. 
A barlangnyilással szemben fekvő 
meredek sziklahegyhez alig lehántolt 
fatörzseken végig fektetett keskeny 
padló vezet át. Itt mennek a pászto
rok s fejük szédülés nélkül nézi a 
nagy mélységet, odébb meg lábuk 
csuszamlás nélkül tapogatja a kiálló, 
mozdulatlan köveket. De magasabban, 
semmint hova a kecskék karcsú lába 
eljut, hatalmas sziklatömb nyúlik a 
mélység fölé. Közepe táján zöldelő 
bozót virít, egészen levilágít csomóba 
verődő piros bogyózata.

— Jaj, de gyönyörű!... kiált Lonci. 
Éppen ez hiányzik még a csokromból.

Szeme kihívón pihen Sárosy Lász
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lón, majd hirtelen villanással Vajda 
Ivánon nyugszik meg.

Senkise akarja elérteni a könnyelmű, 
szeszélyes gondolatot. De Lonci nem 
enged.

— Ki hoz egy marokra valót ?•...
A mérnök kényszeredetten felnevet,

azután ujjával oda bök a tanító felé.
— Na paedagogus ur, maga ügy 

is szereti az életét kockáztatni. Tes
sék ! .. .

Sárosy felnéz a magas kősziklára, 
azután egykedvűen vállat von.

— Na, miért ne! Ez is van olyan 
hősiesség, mint egy tifuszos beteget 
meglátogatni.

Sárosy arcát megint pirosra festi 
a harag. De azért vigyáz szavára s 
lassan meggondolva, csöndesen, de 
nagyon határozottan mondja:

— Különböző dolgok összehason
lítása mindig igazságtalanságra vezet. 
Már pedig ennek a kettőnek semmi 
köze sincs egymáshoz. A tifuszos 
beteg látogatása lehet hősiesség, bár 
én csak kötelességnek mondottam, de 
annak a piros bogyós galynak a le
törése nem hősiesség, nem is köte
lesség, hanem legfeljebb könnyel
műség.

Vajda Iván szeme haragosan vil- 
lanik a tanító felé. Hangján is meg
érzik forrongó indulata.

— Miért nem mondja egyszerre 
ostobaságnak ? kérdezi s rosszul si
került mosoly alá rejti haragját.

Sárosy László közönyösen vállat 
von s hidegen válaszol.

—- Az ostobaságnál sokkal rosz- 
szabb a könnyelműség. Az ostobaság 
csak kellemetlen gyöngeség, de ha 
az ember könnyelműen kockáztatja 
az életét, úgy az komoly bűn.

Vajda Iván oda fordul Loncihoz s 
mély meghajlással mondja:

— Királynő, én magáért szívesen 
elkövetek egy ostobaságot, sőt még 
egy bűnt is!

Egy izgalmas félóra múlva Lonci 
belekötötte vadvirágos csokrába a 
piros bogyós, ritka szép ágakat, mi
ket Vajda Iván mély hódolattal, a 
többiek lelkes éljenzése közben nyúj
tott át. De mikor haza menet arról 
volt szó: ki megy gyalog és ki ül 
kocsira, Sárosy László hiába állt a 
gyalog menők csoportjához. Lonci 
elfogadta a mérnök segítő kezét s 
egy könnyű ugrással felpattant ko
csijára. A tüzes paripák gyorsan 
röpítették a könnyű fogatot. Néhány 
fordulónál, egy-egy porfelhő közép
pontjában még feltűnt a kocsi s a 
benne ülők alakja, azután minden 
belemerült a nagy messzeségbe. Az

309.

alkonyati szürkeség gyorsan ereszke
dett alá s a tordai hasadék szikla
hegyei mögül bágyadtan verődött 
vissza a búcsúzéra hajló nap sugara. 
Nem is a napsugár, csak annak hal
ványan visszaverődő fénye.

Folytatjuk.

K ép ek  a s o m o g y i e í a n g é l i k u s  
e g y h á z m e g y e  t ö r t é n e t é b ő l

Irta: Mesterházy Sándor.
Folytatás.

Ezek után most már vessünk, lega
lább egy-egy rövidke pillantást, egyik
másik városunknak, helységünknek, 
gyülekezetünknek képére.
1 N a g y k a n izsa  városának múltja 
egészen a szlávság uralkodásának 
idejébe nyúlik vissza. Ez a szláv szó 
»knezu«, »kenezu« fejedelmet, vezért 
jelent. Ebből a szóból nyerte Kanizsa 
nevét, lévén abban az időben vala
melyik szláv vezérnek, főnöknek, 
fejedelemnek székhelye. Idő folyamán 
Nagykanizsának hatalmas vára épült 
a jelenlegi városnak nyugoti szélén, 
hol a várat körülfolyta a víz és csak 
a csapóhidon lehetett abba belemenni. 
Ennek a várnak nagy szerep jutott 
különösen a török világ idejében. 
Valószínű, hogy Nagykanizsában is, 
már a reformáció hajnalán, gróf 
Nádasdy Tamás pártfogása mellett 
létesült evangélikus gyülekezet. De 
ez a város aztán hamarosan és több
szörösen gazdát cserélt Az 1600-ik 
esztendőben meg, miután várát a 
török oly sokszor megostromolta, török 
uralom alá került. Attól fogva aztán 
úgyszólván folyton háború alatt ál
lott. Egyszer a töröktől, máskor meg 
a törököt támadó keresztyén sere
gektől szenvedett. Mikor aztán 1690- 
ben Kanizsa végvárának utolsó ba
sája Mustafa a várat, mely a török 
uralom kapuja volt Magyarországon, 
az éheztető kéntelenség miatt feladta, 
akkor meg az ellen-reformáció fer- 
getege zudult az egész vidékre. Csak 
a múlt század második felében kel
het uj életre Nagykanizsán az ev. 
gyülekezet. Említésre méltó, hogy az 
újonnan szervezkedő gyülekezetben, 
mint kezdő tanító működött a később 
oly magasra emelkedett P éterfy  S á n 
dor, ki életének áldást árasztó cse
lekedeteivel méltán kiérdemelte >a 
tanítók atyja« megtisztelő nevet és 
a kit büszkén sorolunk egyházunk 
nagyjai közé. Szép, gót-stilben épült 
templomát 1891-ben avatta fel és 
abba 1913-ban szépen összehangza-
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tosan szóló 3 harangot szerzett, tor
nyába villanyvilágítással ellátott to
rony órát állított. Nagy jövő vár e 
vasúti gócponton, nagy forgalommal 
biró városban levő gyülekezetünkre,

L égrád  vára minden időben neve
zetes véghelye volt Magyarországnak. 
A régi város és vár nagyobb lendü
letet vett a Zrínyiek korában. Vitéz 
katonái gyakran arattak diadalt a 
magyarnak ellenségei felett. Légrád- 
ban is korán létesült evangélikus 
egyházközség. Lelkésze 1620-ban 
Serény György volt. A gyülekezet 
tagjai, kik a szinmagyarságból kerül
tek ki, nemcsak buzgó evangélikusok, 
de vitéz katonák is voltak. Róluk 
mondá-gróf Zrínyi Miklós a költő és 
hadvezér, az 1659-ik évi országgyű
lésen a szép dicséretet: »Tudjátok 
meg Uraim, hogy igaz pápista ember 
vagyok, de micsoda dühös bolondság 
vinne engemet arra, hogy például az 
én légrádi evangélikus vitézeimet 
helyeikről kiűzzem ? Bizony akiket 
ismerek pápista katonákat tiz törökre 
se mernék kimenni velők. De ha az 
evangélikusokkal vagyok, azok imád
sága és sok éneklései között valami
kor harcra megyek, nyeresség nélkül 
soha meg nem térek«.

Légrádnak 1646-ban Semtei Be
nedek volt a lelkésze, ki a somogyi 
egyházmegyének esperese is volt. 
Majd 1661-ben ismét a légrádi lel
kész : Deselvits István a somogyi 
esperes, aki különösen jeles papi 
ember volt, mit mutat az is, hogy 
az 1665-ik évben eszközölt püspök
választás alkalmával, maga Fekete 
István kőszegi lelkész, kit akkor 
püspöknek megválasztottak, ajánlotta 
a püspöki tisztségre.

Vésén, hol a Véssey-családnak már 
1283-ban birtoka volt, éppen e nemes 
család buzgólkodása folytán, már 
korán lettek hívei az evangélikus 
egyháznak. Tanítója a gyülekezetnek 
1750-ben Paci N. volt. — Bár az 
ellenreformáció szomorú napjaiban 
ez a gyülekezetünk is sokat szenve
dett, mégis az evangéliom ereje, a 
hivek állhatatos kitartása és a Vés
sey-családnak az evangeliomi hithez 
való ragaszkodása és nagy áldozat- 
készsége fenntartá, illetve uj életre 
kelté a gyülekezetei. A buzgó ősa
páknak méltó utóda volt a dunántúli 
egyházkerületnek, a közel múltban 
kiváló felügyelője : Vései Véssey S á n 
dor, kit már elnöki székfoglaló be
szédének hatása alatt mindenki meg
szeretett és aki a gyülekezetben, az 
esperességben és a kerületben elé
vülhetetlen érdemeket szerzett, a
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szivekből ki nem törölhető emléket 
állított magának.

Az egyházilag Véséhez tartozó 
Nikla kisközségben lakott 1806-tól 
1836-ig, saját birtokán ev. egyhá
zunknak egyik büszkesége: B erzsenyi 
D ániel, a legnagyobb magyar óda
költő, ki itt Somogyvármegyében sok 
megtiszteltetésben részesült. 1811-ben 
táblabiró lett és az ünnepi lakomán 
mint Somogy költőjét üdvözölték. 
Mikor az 1813. évi tavaszon költe
ményei megjelentek, Somogy lelkese
déssel üdvözlé őt. Az 1836-ban elhalt 
költő hamvai a niklai temetőben 
nyugosznak, melyek fölé Somogyvár- 
megye közönsége 1860-ban, nagy 
országos ünnepség mellett, hatalmas 
emlékoszlopot állított. Ennek déli 
részét lant disziti a költő e soraival: 
»A derék nem fél az idők mohától, 
a koporsóból kitör és eget kér«. Az 
emlékkő leleplezésekor az ünnepi 
beszédet Dr. Székács József ev. püs
pök mondta, különösen nagy hatással, 
úgy hogy — mint ezt nekem egy 
szemtanú beszélte — az előkelő ma
gyar közönség a könnyezésig meg
indult, hallván megragadó alkalma
zását a költő szavainak:

»Romlásnak indult hajdan erős 
Magyar!« A költő unokája: Berzsenyi 
Sándor most a somogyi esperesség 
felügyelője.

Surdon  és N em espátróban  a Nagy
kanizsától délre fekvő eme szomszé
dos két kisközségben már a refor
máció hajnalán keletkeztek, — való
színűleg a Nádasdy, Batthyányi és 
Báthory családok által is támogatva,
— evangélikus gyülekezetek, melyek 
a török hódoltság idején elég jól 
megküzdöttek a kezdet nehézségeivel,
— mihez nagyban hozzájárult a híres 
Perlakyak négyszázados Ároni há
zából származott: Perlaky György 
surdi és Perlaky János nemespátrói 
lelkészeknek apostoli buzgóságu mű
ködése. — Az ellenreformáció idejé
ben különösen K u zm ics István  fejtett 
ki, a két gyülekezetben egyházvédő 
és egyházépitő munkát. Kuzmics Ist
ván hivataloskodásának ideje alatt 
(1755 — 1779) az uj-szövetséget lefor
dító vend nyelvre. Surdot e megyében 
úgy tekintették, mint ártikuláris gyü
lekezetei és azért ott Kuzmics a leg
vészesebb időkben is végezhetett 
istentiszteletet Ugyanezt cselekedte 
Nemespátróban is, mely Surdnak 
(abban az időben) társgyülekezete 
lett. Nagy segítségére volt neki a 
nemespátrói tanító: K o zm a  M iklós, 
ki itt, mikor a lelkész gátolva volt, | 
postillákat olvasott és igy tartá fenn I
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a nyilvános istentiszteletet egész ter
jedelmében, a legnehezebb években 
is, a türelmi parancs megjelenéséig, 
úgy szólván minden megszakítás 
nélkül.

A jövő esztendő, az 1917-ikév, a 
reformáció négyszázados évfördulója 
nevezetes lesz. Most készülünk arra, 
hegy méltóképpen ünnepelhessünk 
akkor. — A mai kornak gyermeke 
nézzen a múltba, a múltnak hitbuz- 
góságot mutató képeire, hogy igaz 
buzgósággal tudjon ünnepelni a jövő 
nagy napjaiban!

Karácsonyi üzenet.
Gyönyörű szép, meleg szokás, hogy 

karácsonykor az egymáshoz közel
állók megajándékozzák egymást. Igaz 
és mély gondolaton nyugszik ez a 
szokás. Azon a napon, midőn Isten 
végtelen kegyelméből a legnagyobb 
ajándékban részesül az emberiség, 
kiárad szivünkből a boldogság s azt 
akarjuk, hogy mindenki örüljön. Az 
van az énekversben: az egész világ 
vigadjon, Istenének hálát adjon! ..

De úgy magunk, valamint ember
társaink érdekében gondolnunk kell 
arra, hogy az igazi karácsonyi ünnep
lésnek mindig Isten szent igéje, an
nak hallgatása, olvasása és lélekben 
forgatása adja meg tartalmát. E nél
kül hiányzik a karácsonyi ünneplés 
igazi ihlete.

Éppen azért, mióta a háború dúl, 
minden nagy ünnep előtt arra töre
kedtünk, hogy minél több Isten-igét 
küldjünk a táborba s a kórházakba. 
Most is arra kérjük olvasóinkat: ne 
csak apró ajándékokkal kedveskedje
nek szeretteiknek, hanem küldjenek 
ünnepi üzenetet is, melyből nehéz 
küzdelmükben bátorítást és vigasz
talást meríthetnek.

Ezért adtuk ki ez évben is ünnepi 
üzenetünket, melyet olcsó ára (1 péld. 
10 fillér, 50 péld. 3 kor. 70 fill, 100 
péld. 7 kor.) alkalmassá tesz a töme
ges terjesztésre, hogy Isten igéje min
denhova eljusson. Mostani üzenetünk
nek különös értéket kölcsönöz, hogy 
Sántha Károly költőpapunk három 
gyönyörű szép, a mostani alkalomra 
irt énekével gazdagította annak tar
talmát. Bizonyára gyönyörűséggel 
olvassák, éneklik, imádkozzák minde
nütt, a hova füzetünk eljut.

Ünnepi üzenetünket melegen ajánl
juk olvasóink, gyülekezeteink, nőegy
leteink figyelmébe.

Kiadóhivatalunkhoz újabban a kö
vetkező megrendelések érkeztek:
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Saját rendelkezésre :
Ev. leik. hivatal Bük 165; Ev. nöegylet 

Felsőszakony 100; Varga Márton év. leik. 
Tokaj 100; Ev. Feldkurat Gusztáv Stanek 
Feldpost 608. 100; Gyámintézeti nőegylet 
Resiczabánya 50; Bortnyik György ev. esp. 
lelkész Kölese 50; Ev. leik. hiv. Tolna
németi 50; Babovetz Jolán Sóskuterepuszta 
50; Kovács Isiván ev. gondnok Alsósze- 
leste 35 ; Ev. gyűl. pénzt. Nagyvázsony 25 ; 
Ev gyűl. pénztár Nemesleányfalu 25; Pulay 
Gábor ev. leik. Boba 18 példány.

Szabad rendelkezésre:
Németh Gyula Farád 300; Pulay Gábor 

ev. leik. Boba 200; Vidos Józsefné Keme- 
nesmihályfa 150; Sándor Endréné Keszthely 
100; Ev. Diakonissza Nöegyesület Igló 100; 
Schäden Gusztávné Rábaszentandrás 100; 
Egyed Tini Nemeshany 100; Ev. gyámint. 
nöegylet Resiczabánya 50; Pfahnl Jánosné 
Kisfalud 50; Rothfuchs Jánosné Tokaj 50; 
Egyed Elekné Nemeshany 50; Madarász 
György és neje Csécsény 20 példány.

Pénzadomány:
Kovács Zsigmondné 7 K, Neubauer An- 

talné Bpest 4 K, K. főhadn. a harctérről 4 K, 
B. Tárnokréti, Ev. nőegylet, Molnár István
ná, özv. Molnár Pálné, Bősze Jánosné és 
Bősze Istvánná Soborról 3 70—3'70 kor., 
Szabó Karolin Felsőszakony, Thern László 
Igló, Ev. Feldkurat Gusztáv Stanek Feld
post 608 3—3 K, Bolla Sándorné Nagy- 
köcsk, Papp Józsefné Rákosliget, Koronczay 
Eszti Csönge, Varga Juliska Répczejánosfa, 
Polgár Sándorné Tárnokréti, Pap Lídia 
Tárnokréti, özv. Sokoray I.-né Tárnokréti 
2—2 K, özv. Doktor Andrásné, Jáni Jánosné, 
Jakos Sándor, Kovács L -né, Németh Mari 
Tárnokrétről, Horváth Vilma Szentgotthárd 
1 — 1 K.

Bobán „Karácsonyi üzenetére adakoz
tak : László Gyuláné, Nagy Dénes, Móritz 
Jenőné 2—2 K, Fülöp Sámuel, özv. Porko
láb Lajosné 1—1 K, Végh Pálné, Csönge 
Istvánná, Mogyorósi Jánosné, Csatári Jó
zsefné 50—50 fill., Bobay Ignác, Győrffy 
Károly 40—40 fill., Péter Mihály, ifj. Ko
vács Pálné, Kücsán István, id. Bokányi Já
nosné, Bak István, Csik Dezső, Győrffy 
Elekné, Bartakovits Károly, özv. Bartako- 
vits Anfalné, özv. Bokányi Sándorné, Am
brus Rozália, Ambrus Juliánná, Márton Jó
zsef, özv. Péter Károlyné, Ambrus Istvánná 
20—20 fill., Verebélyi Ántalné, Ovádi Jó
zsefné, Ambrus Jánosné 10—10 fill.

A világháború eseményei.
Küzdelem az oláhok ellen.

Oláhországot végveszedelem fenye
geti. Elveszi méltó büntetését. A szö
vetséges csapatok fennakadás nélkül 
haladnak minden oldalról Bukarest 
felé. Oda sietnek az oláh segítő had
osztályok is. De, úgy látszik, hiában 
van már minden erőlködés, hiában 
a készülődő orosz segítség: Oláhor
szág hamarosan elveszi álnokságá
nak méltó jutalmát.

Románia nagy veszedelme azzal 
kezdődött, hogy Mackensen hadai 
váratlanul átkeltek a Dunán és nyom
ban egyesültek József királyi herceg

*

seregével. Ezek a csapatok másnap 
már Alexandria előtt állottak. A nagy 
munkában hathatós segítségükre vol
tak kitűnő monitoraink. Az Olt mellett 
csakhamar elesett Valcsea. Az Ölttől 
keletre, a Bukarest felé vivő utón 
égő falvak s menekülő oláh csapatok 
jelzik, hogy a pánik nagyon is jogos. 
Jól tudja ezt Bratianu, a főbünös is. 
Hivatalos lapja kétségbeesett hangon 
kér segítséget a franciáktól és ango
loktól.

November 26-án Turn-Szeverinnél 
verték meg egyesült hadaink azt az 
orsovai oláh sereget, melynek szinte 
nyoma veszett a zűrzavaros felfor
dulás napjaiban. Az Olt felső folyá
sánál pusztulás érte az ellenséget, 
József kir. herceg csapatai pedig el
foglalták Alexandriát. Zsákmányunk 
oly nagy volt, • hogy alig lehetett 
számon tartani. Az orsovai vert se
reg maga nyolcszáz jól megrakott 
kocsit hagyott csapataink kezén. Oda 
került egy ellenséges hajó gazdag 
rakománya is, továbbá három ágyú 
és huszonhét lövőszer-kocsi. A fog
lyok száma közel kétezer volt.

Az Olt felső folyásánál tovább 
haladva, hadaink Tigveni mellett át
törtek a román frontot, másnap meg
szállották Curtea de Argest, az Olt 
folyót egész terjedelmében átlépték 
és Oláhország nyugati részét meg
szállották. Mackensen hadserege a 
Dunától északra haladt előre és nov. 
27-én elfoglalta Qiurgiut. Két nappal 
később Falkehayn hadserege erős 
küzdelem után elfoglalta Kampolun- 
got, ahol az ellenség szívósan kitar
tott két hónapig. Ugyanakkor elesett 
Pitesti is, a fontos vasúti középpont. 
Ennek folytán megnyílt az az ut, 
mely a Törcsvári szoroson át Erdélybe 
visz és megnyílt az a vonal is, mely 
lehetővé teszi az Arges völgyében 
való előnyomulást.

December első napján erős, szinte 
megsemmisítő csapást mért Macken
sen az oláhokra az Argesulnál, Pi- 
testitől délkeletre. Első hadseregüket 
teljesen megverte, frontjukat áttörte, 
a rendetlen menekülőket üldözőbe 
vette s ebben az egyetlen nagy csa
tában óriási zsákmányra tett szert. 
A zsákmányhoz tartozik 51 tiszt, 
6115 főnyi legénység, 49 ágyú és 
100 jól megrakott lövőszerkocsi A 
magyar, osztrák és német csapatok 
most már akadály nélkül juthatnak 
el Bukarest külső várövéig. Az Ar- 
gesul folyásával párhuzamosan a 
Dambovita és Prahova folyók völ
gyében szintén vereséget szenvedtek 
az oláhok Az oroszok ellentámadás-
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sál igyekeztek a románokon segíteni. 
De baj érte őket is. Az Erdős-Kár
pátokban véres vereséget szenvedtek. 
Ezernél több emberük fogságba került.

Harc az oroszok eilen.
Mostanában az oroszok csak im- 

mel-ámmal harcolnak. Hiában jajve- 
székelnek az oláhok. Ha tesznek is 
valamit, csak úgy tessék-lássék módra 
teszik. Nov. 28-án sok unszolására 
erősebb támadást kezdtek az -Erdős- 
Kárpátokban és Erdély keleti frontján 
Arz és Kövess hadseregei ellen. 
Sikerük azonban nem volt, állásain
kat mind megtartottuk. A segélynyúj
tás, noha nagy erővel indult meg, 
már elkésett. Öláhország sorsát, a 
végső bukást el nem kerülheti.

A nyugati harctér eseményei.
Hosszú szünet után Flandriában 

vannak alakulóban újabb események, 
Ludendorf jelentése szerint az Ypern- 
hajlásban november végén erős tü
zérségi támadások voltak a németek 
ellen, akik azonban minden támadást 
visszavertek. A Somme-területen a 
tüzelés időnként megújult.

Az olaszok háborúja.
Mostanában kevés dolgunk van a 

taliánokkal. Támadni már nem igen 
mernek, de meg eléggé foglalkoztat
ják őket a macedóniai fronton. A 
bolgár jelentés szerint nov. 24-én a 
Tarnova falu ellen intézett támadá
sukat a bolgárok visszaverték. No
vember végén tüzérségi harc volt 
Qörctől keletre és a Karszt-fensikon. 
A mi tüzelésünk folytán számos olasz 
aknatár felrobbant.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik o tt a legfőbb kincs 
Tanyát a  sátán  ütö tt ott,
De Isten  nem lel hajlékot.

December 10. vasárnap, I. Móz 12, 1—3.
„ 11. hétfő, Jeremiás 31, 31—34.
„ 12. kedd, „ 33, 14—17.
„ 13. szerda, Ezsajás 11, 1—5.
„ 14. csüt., „ 42, 1—8.
„ 15. péntek, Zachariás 9, 8—11.
„ 16. szombat, Zsolt. 24.

Ajánlkozás.
Egy négy polgárit jeles eredmény

nyel végzett 16 éves leányka ajánl
kozik úri családhoz házi munkára, 
esetleg gyermekek mellé, azok tanítása 
céljából. Ajánlatok kéretnek a kiadó 
hivatalba. 4—x
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Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Püspökbeiktatás. Mint már említettük, 

Kapi Belát, a dunántúli egyházkerület meg
választott püspökét, december 14-én (csü
törtök), Szombathelyen iktatják be püspöki 
hivatalába. Az ünnepségen, melyet a nagy 
idő komolyságához méltó egyszerűséggel 
rendeznek, a gyülekezet éneke s oltári 
imádság után Dr Berzsenyi Jenő egyházker. 
felügyelő tart megnyitó beszédet, majd Dr. 
Ajkay Béla -egyházker. főjegyző tesz jelen
tést a püspökválasztás eredményéről. Az 
uj püspököt küldöttség hivja meg a tem
plomba. Varga Gyula esperes kiszolgáltatja 
az uj püspöknek az úrvacsorát, majd Scholtz 
Gusztáv a bányai egyházkerület püspöke 
megtartja avató beszédét, mely után Kapi 
Béla leteszi az esküt, s az avatást végző 
püspök s az összes esperesek megáldják. 
Ezután az uj püspök imádságot s áldást 
mond, majd az egyházker. felügyelő üdvözlő 
beszéde után, elmondja székfoglaló beszé
dét. A szép templomi szertartás közben a 
gyülekezet női kara Kapi Gyula 51. zsol
tárát adja elő, melyben a szóló részt Ká
rolyi Sándorné Thiering Matild énekli.

Alapítvány. Özv. Thumschirn Gusztávné 
a körmendi ev. gyülekezet buzgó tagja a 
körmendi ev. gyülekezet javára 12,000 ko
rona összeget hagyott. A tekintélyes ala
pítvány minden időkre megőrzi annak 
emlékét, ki egyházszeretetéről ily ékesen 
tett bizonyságot. De méltó elismerés illeti 
meg a rokonokat is, kik az elköltözött 
elvégezett akaratát tiszteletben tartották s 
elismerték.

Végrendeleti hagyomány. Sipos Anna 
szarvaskendi lakos, ki 66 éves korában 
elhunyt, a szarvaskendi gyülekezetnek 200 
koronát, a nőegyletnek pedig 100 koronát 
hagyományozott. A jó Isten tegye pihenését 
áldottá s őrizze meg emlékezetét!

Eljegyzés. Somogyi Károly somlószől- 
lősi ev. lelkész eljegyezte Rajman Mariskát. 
Isten áldása nyugodjék meg a szerető szi
vek szövetségkötésén.

I t t h o n r ó l .
IV. Károly király koronázása. Ferenc 

József királyunk uralmának örököse: IV. 
Károly király alkotmányos érzületéről azzal 
is bizonyságot tesz, hogy minél előbb 
magyar királlyá koronáztatja magát. Az 
országgyűlést, melyet már tanácskozásra 
összehívtak, megállapítja a hitlevelet, s azt 
küldöttségileg átadja az uralkodónak. A 
király ünnepélyes megkoronáztatása valószí
nűleg karácsony és újév között lesz.

Rettenetes vasúti szerencsétlenség. 
I. Ferenc József királyunk temetésének 
gyászos napját egy rettenetes vasúti sze
rencsétlenség még emlékezetesebbé teszi. 
Ugyanis a Bécsből indult rendes gyorsvonat 
Herczeghalomnál, Budapest közelében, ösz- 
szeiitközött a budapest-gráci személyvo
nattal. A kocsik egymásra torlódtak. Iszonyú 
jajgatás, halálhörgés töltötte be az éjszakai

sötétséget. Budapestről több mentővonat 
sietett ki, de igy is rettenetes nagy a vesz
teség. Eddigelé 71 a halottak s közel 
kétszáz a sebesültek száma. Nagyon sok 
szabadságolt katona a romok alatt találta 
halálát. Szerbia kormányzója, a magyar tu
dományos világ egyik kiválósága, Thallóczy 
is meghalt. A szerencsétlenséget valószí
nűleg a gyorsvonat mozdonyvezetőjének 
figyelmetlensége okozta, mert az első tiltó 
jelzésre nem állította meg a vonatot. A 
mozdonyvezetőt letartóztatták

József főherceg kuglizik. József főher
ceg a táborban legtöbb idejét katonái kö
rében tölti. Résztvesz a szórakozásaikban 
s igy például egy ízben nagy örömmel 
nézte, hogy hogyan kugliznak az ő pihenő 
vitézei. Egyszer csak közéjük is állt s kitett 
egy huszkoronás bankjegyet:

— Ki fogad velem — mondotta — hogy 
hetet ütök egy dobásra ?

A katonák eleinte szabódtak, de a fő
herceg bátorította őket. Három magyar 
aztán hamarosan össze is állt. hogy meg- 
reszkirozzák együttesen a húsz koronát. 
Mikor a bankó ott feküdt a főherceg tétje 
mellett, a főherceg mindjárt dobott. De 
nem nagy szerencsével. A golyó csupán 
egyetlen bábut szedett le, a többi állt ren
dületlenül.

— Vesztettem! — jelentette ki a főher
ceg s a győzteseknek átnyújtotta a pénzt, 
de ugyanakkor egy újabb bankót is kivett 
a tárcájából.

— Ki fogad még egyszer húsz horoná- 
ba?  — kérdezte a főherceg.

— Akár negyvenbe i s ! — vállalkoztak 
tüstént a nyertes vitézek.

A katonaság eskütétele. A király pa
rancsára a kettős monarkia valamennyi 
katonai parancsnokságának területén meg
történt a csapatok esküjének megújítása 
I. Károly Ausztria császára és Magyaror
szág e néven IV. apostoli királya nevére. 
Az ünnepies aktust valamennyi felekezet 
híveinek istentisztelete előzte meg

A nikkel huszfilléresek értéküket ve
szítik. A vashuszfilléresek kibocsátásával 
egyidejűleg rendeletet adott ki a kormány, 
mely szerint a nikkel huszfilléresek decem
ber 31-ig beszolgáltatandók. A nikkel husz
filléresek folyó évi december 31-én a ma
gánforgalomban elveszítik fizetőképessé
güket.

József kir. herceg a szegedi bakák
ról. Szeged város polgármestere József 
kir. herceg vezérezredestől a következő 
levelet kapta:

Nagyságos Polgármester u r ! Szeged 
szab. kir. város üdvözlő táviratát a mai 
napon vettem kézhez. Kérem, tolmácsolja 
legbensőbb hálás köszönetemet eme figye
lemért, mely mélyen meghatott. Néhány 
nap múlva lesz két esztendeje annak, hogy 
Szeged fiai az én parancsnokságom alá 
kerültek. Két hosszú esztendő, melyet ha 
valaki átélt, többön ment keresztül, mintha 
ezerszer élte volna békés életét végig. 
Szeged fiait saját fiaimnak vallom, hisz e 
két esztendő viharjai, dicsöségteli szenve

dései s győzelem koronázta kínjai, me
lyekben együtt osztoztunk, úgy fűzték 
össze lelkeinket, hogy elszakítani e köte
léket lehetetlen. A szanmartinói fa gránát-, 
tépte roncsait elküldtük Szeged fiai meg 
én, Szegedre. Viruló fa volt, midőn a 46 osok 
először verték ki alóla a gonosz hitszegőt. 
E fa körül láttam a legdicsőbb vértanúit 
a hazaszeretetnek, ez volt egy álló eszten
deig szeretett 46-osaim emberfölötti küz
delmeinek csendes tanúja, velük szenvedte 
át az olasz tüzérségnek őrült tüzorkánjait. 
Sok hős 46-os drága vére csordult ki 
alatta, sok hűséges s z í v  dobbant utoljára 
alatta, számtalan viharzó, győzelemteli 
„Éljen“ hangzottéi körülötte; miglen a fa 
is elpusztult sebeiben és mint a halál képe 
meredt a porrá zúzott templom mellől 
égnek. Utoljára akkor jártam ott, midőn 
már csak törzse jelzé, hogy volt itt valaha 
élet is, nemcsak halál. 46-osaim lehozták 
a hűséges hallgatag tanút s elküldték haza. 
Oda vonzott a szivem ! Velük búcsúztam a 
fától, mely szent jelvénye lett az Alföld 
fiainak, Isten áldotta hősiességüknek. Ha 
éltet az Isten, eljövök Szegedre a háború 
után, hogy szeretett hős fiaim fáját újból 
lássam és számtalan hősnek képe ébredjen 
lelkemböl föl, hogy tán láthassam egyikét, 
vagy másikát azon hősöknek, kiket már e 
fa alatt láttam dicső, de véres időkben s 
ott szoríthassam meg kezét úgy, mint azt 
a Doberdón tettem. Hálás köszönetemet 
ismételve, üdvözlöm Szeged polgárait, a 
város tanácsát és 46-osaim hozzátartozóit, 
kiket a Mindenható legbővebb áldása ki
sérjen mindenkoron! Kelt a harctéren, 
1916 november 19-én, József kir. herceg 
s. k. vezérezredes.

A n a g y v i l á g b ó l .
A sokgyerekes katonák kímélése.

Németországban a hadügyminisztérium, úgy 
rendelkezett, hogy a legénység fölhaszná
lásánál figyelemmel legyenek a más súlyos 
véráldozattal nagy megpróbáltatáson átesett 
családok viszonyaira és a sok gyermekes 
családapákat ne alkalmazzák tartósan a 
legelső vonalakban.

Az archangelszki pusztulás. Archan- 
gelszkben iszonyú robbanás volt, mely hét 
orosz gőzöst 27 ezer tonnatartalommal 
megsemmisített. A kikötő tele volt az el
pusztult hajók roncsaival. A hajók lángo
lása valósággal pokolhoz hasonlított. Húsz 
hajó menekülés közben pusztult el. Az 
elpusztult érték húsz millió dollár és ebből 
15 millió rubel értékű gyapot és gummiáru 
volt. Több millióra rúg az az érték, amely 
munícióban veszett el és Suvalov orosz 
hadügyminiszter az archangelszki pusztulást 
Oroszország egyik legnagyobb vereségének 
tartja.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére I
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
f  lőflxetésl á ra  42  szám ra  közvetlen küldéssel 3 korona 80  fillér, c sopo rto s  küldéssel 3 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és m inden
nemű m egkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vaevármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító.

TÁRTÁLOM: ‘Csajbók Lidiké: Levél főhadnagy bátyámhoz. (Vers.) — Krón Ferenc: Mire neveljünk? — Koritsánszky Ottó: 
Maghalt a UirAly Fflfiiáti Jmo’ : Esx.$z,k\ piros.búzavirág. — Lábaink szövetnéke. — Kapi Béla: A kötelesség útja. (Elbesz.) — 

Karácsonyi üzenet. — Tanítók árváiért Viíágnabc... eseményei. ország-Világ. T  .T  "'7'"

L e i é i  f ő h a d n a g y  b á ty á m h o z .
Kedves Pista bátyám I hozzád Írok, hoz- 
Aki tőlünk távol véded e szép hazát, [zád, 
Hallottam pontosan megkapod e lapot, 
5  verseimet, benne, mindig elolvasod. 
Lágy szellő elhozza hozzánk a híretek, 
Mily vitézek, vagytok ti, magyar honvédekl 
Ha majd véget ér e gigászi küzdelem, 
Minek jutalma fesz a fényes győzelem, 
5  ha majd leszáll közénk az áldásos béke: 
fessen fényt éltedre e napok emléke I 

i .„Nálunkegyhangúan telnekcsakanapok, 
Nappal dolgozgatunk, este olvasgatok; 
5züleimék pedig, a kandalló mellett, 
Győzelmi hírekről halkan beszélgetnek. 
Nővérem fenhangon, boldogan olvassa, 
megtisztult szép Erdély —  nincs ellen

ség rajta !
A menekült székely visszatérhet immár,. 
Rabló oláh-horda ott szerte nem dúl már.

' ...Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja, 
Aki ilyen orvul támadt a' magyarra I

*

Reád is gondolunk, kedves Pista bátyám !

Emlegetünk sokszor, őszi napok folytán; 
Aggódunk is rajtad, nem történt-e bajod? 
Fényképedért hálás, nagyon hálás vagyok,

Újság nincsen nálunk; hogy megvolt a
[szüret,

Szőlőnk, hála Isten,- már elég jól fizet, 
Emlékünkben voltál... csak jönnél már

[vissza :
Pincénkben mindig vár jó ó- s uj borocska! 
Kedves Pista bátyám! ha majd haza tértek, 
Dallal és virággal fogadlak én Téged!

CSA.JBÓK LIDIKÉ.

M ire n ev e ljü n k ?
Irta: Krón Ferenc.

Oly kérdés ez, melyre mindenki 
talál feleletet és pedig: a vallásosság 
keretén belül neveljünk munkára, 
szorgalomra és takarékosságra. Alig
hogy észrevesszük az élet ezernyi 
ránk váró kötelességét, alighogy irányt 
leltünk, kibontakozik bennünk az 
önállóságra való törekvés, melyet a 
természet két irányból indít meg. 
Az önfenntartás ösztöne az egyik,

a függetlenség szeretete a másik s 
mindkettőt a bölcs Teremtő oltotta 
belénk. Senki sem fogadhatja, hogy 
az ifjúban az önérzet, az önállóság 
érzete működik sokszor, midőn ellen
kezésbe kerül az atyai vagy nevelői 
akarattal.

S midőn a tapasztalat, az idő az ifjút 
férfivá érleli, megjelenik a társadalom 
küzdő terén, hogy tehetségeit kibontva 
és működtetve hozzájáruljon a bol
dogság és jólét kiépítéséhez. Vannak, 
akik a komoly munka helyett a sze
rencse hajszolásában töltik drága 
idejüket, a hiú ábrándok lassan szerte 
foszlanak s jó ha még marad erejök 
arra, hogy a komoly munkához visz- 
szatérjenek. Vannak, akik az élet 
hullámaiba vetik magukat, nekik 
mindegy, hogy a sors merre, hol 
töri össze sajkájukat. Vannak végre, 
akik a munkát, szorgalmat és taka
rékosságot választják utitársul.

A háborús viszonyok igazolták ezt 
a három erényt, igazolták azt is, 
hogy többet munkálkodhattunk volna 
békében, szorgalmasabban felhasz
nálhattuk volna a hatnapi munkaidőt, 
de takarékossabbak is lehettünk volna. y 
Csakhogy hiányzottak a nehéz viszo*
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nyok, melyek rákényszeritettek volna 
bennünket e hármas erény fokozottabb 
gyakorlására. Igaz nem is születnek 
ezek velünk, de megszerezhettük volna 
előbb, mert hiszen békében sem éltük 
azt a kort, melyről Madách ezt írja:

Midőn az ember földén megj lent,
Jól beruházott éléskamra volt az;
Csak a kezét kellett kinyújtani,
Hogy készen szedje mindazt, ami kell.
Mindenkinek dolgoznia kell, nem

csak az élet, a kényszer, a fejlődés 
kívánja ezt, hanem isteni törvény is 
munkára int, szólít. A biblia első 
lapja rendeltetésünket világos szá
mokban kifejezi, hogy életünk hat
heted részét munkában, egy-hetedét

fledig pihenésben, -  de mindkettőt 
stennel — töltsük 

A munka teremti meg a gondta
lanabb jólétet, az adja a nemzeti 
fejlődést s a nemzetek jólétet sem 
fogja a fegyver, az ágyú megadni, 
hanem a lelkiismeretes munka.

A munkavágyat ösztökélje a szor
galom. Valamint az ember tekintete 
fölfelé irányul, képzelete nem a föld 
rögén jár, hanem a magasságok felé 
törekszik, úgy ne elégedjünk meg a 
munka egyszerű elvégzésével, hanem 
emelkedjünk fel szellemi kincseinkkel 
a tökéletesebb felé, legyen bennünk 
a kezdet nehézségeivel megbirkózó 
kitartás. Ott van Munkácsi, Fadrust 
s mások példája, kik iparos műhelyből 
kerültek ki, mint művészek, mert 
lankadatlan szorgalommal, fáradha
tatlan erővel éjjel-nappal dolgoztak, 
nélkülöztek, de előre jutottak A szor
galom és vasakarat elsimítja az élet 
utjának gödreit s meghozza gyümöl
cseit.

Sajnálni lehet azokat, kikben fel
lobban a munkakedv, a szorgalom, 
de az első nehézségnél ingadozva 
leteszik az éltető siker reményét. 
Azért jó, ha nagy célokat csak akkor 
tüzünk magunk ele, mikor már meg
valósítottuk az élet kisebb feladatait.

A munkát s annak eredményét 
sohasem a szerzett pénz tegye érté
kessé. Nem az a fő, hogy minél 
többet szerezzünk, hanem az, hogy 
a megszerzett anyagiakkal bölcsen, 
beosztással éljünk. A mi kedves ha
zánk hires volt arról, hogy itt bőven 
van minden, még e mindent felemésztő 
háború alatt is folyton csak azt hal- 
lotuk, hogy van a magyaroknak elég. 
De híresek voltunk arról is, hogy a 
takarékosságot csak hírből ismertük, 
idegenek csodálkoztak, hogy milyen 
oktalan pazarlásban éltünk, min ha 
csak jönnie kellett volna ennek a 
szomorú időnek, hogy egy kis taka

rékosságra tannitson bennünket. A 
pazarlás hány és hány családot dön
tött nyomorba s mily kevesen vannak 
azok, kik vagyonuk romjaiból egy uj 
életet látnak meg; a munkát és ta
karékosságot. A pénzszerzés és va- 
gyongyüjtes nem életcél ugyan, de 
eszköz a megélhetéshez. Meg kell 
tanulnunk az élettől már azt is, hogy 
ne csak a jelent lássuk magunk előtt, 
hanem szenteljünk időt a rejtett jövő 
tanulmányozására is Találunk abban 
betegséget, sorscsapást, alkalmatlan 
viszonyokat, háborút, melyek alatt a 
szerzési és megélhetési viszonyok 
egész más természetűek, ilyenkor jó, 
ha a kövér esztendőkből maradt a 
soványak idejére is.

A mostani viszonyok megtanítottak 
bennünket munkára, szorgalomra és 
takarékosságra, ő izzük meg ezen 
erényeket, melyeket most sokszor a 
kényszer hatása alatt gyakorlunk, 
akkor is, midőn a békés munkálkodás 
kora elérkezik, hogy valóságos eré
nyek legyenek és maradjanak.

Meghalt a Király...
Irta Koritsánszky Ottó.

Harctér, 1916. nov. 22.

Borongós őszi nap volt. . A hajnal 
hidege egyenkint egymásutánban csip- 
deste le a fák dermedt levélmarad
ványait.. . Meg-meg nyisszant a vénfák 
egy-egy ága: felszisszent az elmúlá
son Aztán elbújt a nap ragyogó 
arca a felhők mögé, amik irigyelték 
-  e késő őszi napon — az ég 

azúrját az emberektől.
Pedig mily szép az enyészet sok

színűsége a nap bágyadt-fáradt, pis
logó őszi fényében! Olyan, mint mikor 
szép, szelíd, ősz fürtü, kedves arcú 
öregek akiket zordon mogorvák
nak gondolnál — mosolyognak és 
mosolygásuk idején kiragyog szemük
nek az a mélységes kékje, ami csak 
az öreg embereknél van meg, akik 
messzeséges távolban vannak a tu- 
lajdonképeni élettől; az Élettől!

És a hideg megtörött; nyirkos ned 
vesség megnehezítette a gyér járó
kelők lélekzetét. Ránehezedett a 
tüdőre, megülte az egészségesek, a 
fiatalok mellét is És lassan öreg
szemekben esni kezdett. A fáradt 
esőszemek el-el mállódtak a járda 
piszkos aszfaltján. Lomhán, haldoklón, 
ősziesen estek egy kis ideig: nem 
volt az esőnek már létjogosultsága. . .

Aztán este kiderült. Éjféltájt, mire a 
csendes városka elpihent, mire a 
villany körték is lehunyták gyérvilá- 
gitásu szemükre a homályos leplet, 
kigyuladt az égalján a Göncöls/ekér, 
a fiastyuk, meg a többi csillag. Mintha 
soh’se letttek volna még oly ragyo
gónk . .

És ezen idő alatt, messze innét, 
tulnan túl nagy városok zakatoló 
életlüktetésén, egy kastély hétzáratu 
ajtaján belül meg-meg szakadozó 
lehetetszerü lélekzetvétellel feküdt a 
megtört, selymes tekintetű Nagy Agg. 
Csendesen vette, mint — ahogy mond
ták, írták — mindent az életben: a 
halál közeledését is. A Halál disz- 
köntösét öltötte magára ez alkalom
mal. Nagy felkészültséggel, minden 
fogását sok százakon, e/reken kipró- 
báítan indult a Nagy Öreggel való 
harcba. Már kopogtatott néha a bár- 
sony-bőrbélésü, aranykilincsü ajtókon, 
nem nyert bebocsájtást Csont állkap
csának rémes csattogása nem félem- 
litette meg sohase az ajtónálló ala- 
bárdosokat. Elhessegették. És a Kaszás 
repülve rohant a földbe túrt vakond
lakások fölé, a lankás rétekre, a 
parlagon hagyott szántó földekre-me- 
zőkre, az erdők tisztására, fel a felhők 
között bujkáló hatalmas emberi agy 
találmányaihoz és szedte áldozatait 
a sok milliók között, az ellenséges 
nemzetek fiai közül. Egy-egy suhin
tására ármádiák dűltek ki. De az 
Eggyel nem birt. Aztán mégis — 
hogy-hogynem — belopódzott az egy 
hosszú életen át dolgozó Nagy Ag
gastyánhoz is. És az Élet maradt a 
porondon. A nagy és s z í v ó s  birkó
zásban a Halál győzött!.. .

Meghalt a Király!. . .
A Zörgős Váz, a kérlelhetlen Ka

szás végigszállott minden világokon 
s kajánul sipitozta mindenfelé, min
den népeknek, országoknak: Én le
győztem ! Én, a földi uralkodóknál 
is hatalmasabb, aki nem dolgozom 
seregekkel, fegyverekkel, aki csont
kezem fagyos érintésére kiütöm a 
lelket porhüvelyéből... '

És a mitsemsejtő emberek fülébe 
lopódzik a hir: »Meghalt a Király.« 
És a szívbe nyilalik . .

Meghalt a Király 1
Meghalt a Király! .. Hisz -eljö a 

vég előbb vagy utóbb mindeneknél. 
Az »Isten kegyelméből való« uralko
dók is alárendeltek a természet örök 
igazságu törvényeinek: az elmúlás
nak . És mégis! Mégis oly hihe
tetlen, oly idegen, oly szokatlanul 
lesújtó a hir.
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Meghalt a Király!
Felszisszenés, szivek-lelkek fájda

lomba borulása, gyászos és pótolha
tatlannak látszó veszteség érzete ..

Sok megpróbáltatás, nyavalya, le- 
sulytó szenvedés, egy sok munkába, 
nehéz felelőségbe fulladt hosszú em
beröltő ólom-gondjai, nehéz évtize
deién át sem őrölték meg Isten ál
dása ez az embereken. És a királyok 
is emberek. Ép ezért előbb, vagy 
utóbb az Elmúlás, a Halál rajtuk is 
diadalmaskodik.

Késői aggsága nem engedte, hogy 
seregei élén ott legyen az ágyudü- 
börgéstől hangos harci zivatarban. 
A békés csendii kastélyban csak a 
zizegő aktákból s a jelentésekből 
festődött eléje, a Békeszerető s Bé- 
kétakaró elé, a háború vérgőzös vi
lága. Most egy ugrással oda került 
seregei élére: a sok ezer életet vesztett, 
hősihalált halt s halálukban bosszút 
forraló vitézek élére.

Az öreg Király, a jó Király, a 
halott Király

Meghalt a Király!
És mig porhüvelyét népek, nemze

tek, országok, egész világ: ellenség, 
testvér- és barát egyaránt gyászos 
érzéssel telt szívvel állja körül, lelke 
vágtatva száguld a Királyok Királyá
hoz.

. . .  A gyerek-világ meséibe-ringa- 
tódzó lelkünk azt mondja, álmodja e 
késő őszi napon : Hogy egy jó öreg 
Király lelke, amivel népeit szeretetbe 
ölelte magához, egy nagy világomlás 
idején a jó Istenhez szállt fel: mert 
nem volt meg neki s a földön sen
kinek sem a hatalma, hogy megállítsa 
az emberek gyilkoló öldöklését . .

Aranysarkantyu peng az égben ; 
figyelmes lesz rá az Öreg-Isten:

— Hát te is berukkoltál, Fiam!
— Be, Fölséges menyei Atyám 1 

S alássan jelentem, nem nézhette az 
én jóságom azt a nagy gyilkolást — 
feljöttem mivel földi hatalmammal 
nem tudtam végetvetni, akárhogy 
akartam is, hogy segítséget kérjek 
itt a mennyországban

És mesélp képzeletünkbe beleka
paszkodik emberi érzésünk:

— Ez az egy halál, ami jó öreg 
Királyunk elmúlása, nem váltja-e meg 
most sok ezernek halálát, életben

maradását . . Vájjon nincs-e közel 
már a megértés, a béke, a hőn só
várgott megegyezés ..

Meghalt a Király 1 
Könnyes szemünket erős hittel 

emeljük a magasságba s bízunk benne, 
hogy mindenek nagy gyásza a mi 
dicsőséges győzelmünkbe olvad át.

És áldott lészen a halott Király 
emléke!

..Meghalt a Király!
Az őszi nap bágyadt fénye csókolja 

végig a földet . Kopasz ágak me- 
redeznek az égnek és a szél suho
gásában fájdalmasan nyögnek a hal
dokló fatörzsek ..

Itt az enyészet! De ez is múlandó 
s jő utána majd a kikelet, mint ahogy 
az öregek elmúltával jönnek a fiatalok: 

Meghalt a Király. . . Éljen az uj 
Király!

Egy szál piros búzavirág
Irta: Fábián Imre.

Eddig kék búzavirágot ismertem. 
Olyan kedves kékszinüt, amelyre 
bárha mint gyom nő is a tiszta bú
zában — haragudni nem tudunk. A 
nyár elejének édes virága, amely 
bokrétákkal ékesíti fel a íejethányó 
buzakalászokat. Piros búzavirágot 
eddig csak egyetlen-egy szálat láttam. 
Azt se a búzában, nem is nyár ele
jén, hanem szomorú levélbe téve a 
nyár legvégén.

Kovács András a második telet 
töltötte a háborúban, a második tél 
után a második tavaszt. Az első tél 
kegyetlenebb volt, de a tavasz a 
második viselte meg jobban.. Örökös 
felhő borította az eget. Nehéz ólmos 
esőcseppek áztatták a volhyniai földet 
éjjel és nappal. A lövészárok keskeny 
feneke csupa sár, oldalai csatakosak, 
vizesek. Amihez az ember nyúlt, 
mindenütt sár és a sárból facsarodó 
víz fogadta. Nyugodni egy pillanatig 
se lehetett a piszkos földön a csűrön 
vizes ruhában.

Csak egyszer ez a borzasztó felhő 
szakadna ketté, csak egyszer a jó 
Isten kék egét, fényes napj t láthatná 
ismét! fohászkodott magában jó 
Kovács András. Arra nem is gondolt,

hogy ezt a helyet itt hagyhatná, hogy 
a háború érhetne véget. Két év alatt 
úgy megszokta már a hontalanságot, 
a lövészárkot, hogy szinte el se 
tudta gondolni, hogy mindennek vége 
is lehetne valaha.

Végre azután megérte nem ugyan 
azt, hogy elszálltak vfolna a fellegek, 
hanem azt, hogy azok a nehéz, vas
tag fellegek megvékonyodtak, meg
ritkultak. Az eső elállt. Tavasz lett 
ott Volhyniában is, úgy mint egykori 
otthonában. Zöld volt az erdő, a 
mező. Gyönyörűséggel látta a lövész- 
árokból, amint szárbaindult a búza, 
meg a rozs.

Csudálatos, hogy mikor korábbi 
vágya betelt, még kellemetlenebbnek 
találta a lövészárkot Kovács András. 
Szűknek találta azt. Kapa, kasza 
helyett fegyver volt kezében a zöld 
táblák között. Kaszapengés helyett, 
puskaropogás riasztotta fel sokszor 
álmodozásából. Mindgyakrabban rajta
kapta magát, hogv otthonában él, 
lélekben benyit hajlékába, szeretteivel 
járja a rózsamezőt, a lombos erdőt. 
Nehéz volt a szive, de levelei azért 
mindebből csak annyit mondottak 
otthon : Hála Isten jól vagyok, semmi 
bajom nincsen

Egy reggelen eltűntek a szállongó 
ritka felhők is. Csudálatos szép nap 
köszöntött az ébredőkre A ragyogó 
fényes nap teljes erejével szórta 
életet lehelő áldó sugarait Most lett 
nyilvánvalóvá, hogy már nyár van, 
igazi nyári nap, amely munkára 
hivja az embert. Még sóvárgóbb 
szemekkel nézte Kovács András az 
előtte viruló életet. De nem csalnak-e 
szemei ? Alig néhány lépésnyire a 
lövészárok előtt virágot lát, amilyet 
régen nem látott: kék búzavirágot! 
Majd elnyelte a szemeivel úgy nézte. 
Mindent adott volna érte, ha meg
szerezheti. Ámde erre gondolnia sem 
lehetett, mert aki csak a fejét kiemelte 
a lövészárokból, az a halál fia volt.

Alig gvőzte várni az estét, az éj
szakát! Máskor az éjszaka, a sötét 
volt főellensége, de most ugv érezte, 
hogy az tartogatja számára a légé 
desebb örömöt.

A keze is remegett. mikor este 
kilépett a partra, elhozta a kedves 
virágot. Ádáz csatákon nem remegett

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

HANGYA
a Magy-n Gaz 'a zöv^tség fogyasztási es ér

tékesítő szövetkezetéhez
Budapest, IX, Közraktár utca 34. sz

(Sajat székhazában.) 108
A HANGYA kötelékébe jelenleg «278 szövet
kezet tartozik rmllio K évi áruforgalommal.
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az a kéz, de hát a verekedést már 
megszokta. Végre megvolt, kezében 
tartotta, azután régi helyére vitte. 
Micsoda öröm volt mindez ! Életének 
legszebb múltját tárta fel ez a kicsi 
virág. Öntudatlan, meleg szavakat 
suttogott neki: Hát ide a vér meze
jére is eljöttél* drága kis jószágom, 
itt is nekem virítasz, mint egykor, 
mikor az Ő kezei téptek le zöldelő 
kalászok között, kötöttek bokrétába, 
tűztek kalapom mellé ? ?! Itt is meg
kerestél, mint otthon, hol kis fiam 
gyermeki szilajsággal tépett rakásra ? 
Itt is láthatlak, mint mikor kicsi 
leánykám szőke fürtjeit díszítette fel 
veled? — Hol is van már az az 
első bokréta a kalap mellől ? Hova 
lettek a szép napok, mik akkor vol
tak? Megszáradtak a búzavirágok, 
miket akkor szeretteim téptek. Nyi- 
lik-e még olyan szelíd kék búzavirág 
otthon, tudnak-e még örülni szerettei 
annak ?!

Levélpapirost vett elő, miután meg- 
illetődése kissé alábbhagyott. Megírta 
élete párjának, hogy nekik küldi ezt 
az első, egyetlen búzavirágot a harc
térről, nekik: jó feleségének, kis fiá
nak, szőkefürtös leányának azokért 
a régi virágokért. Meghagyta neki, 
hogy helyette is csókolja meg gyer
mekeit. Amint ő e búzavirág révén 
reájuk gondolt, úgy gondoljanak ők 
is reá, amikor látják a kék búzavi
rágot. Isten gazdag áldása nyugodjék 
meg rajtuk!

A borítékot megcímezte, a levelet 
összehajtva a virággal együtt beletette. 
De megint elővette, nézte a virágot, 
olvasta a sorokat, mintha még mon
dani akart volna valamit.

Akkor is a virágot, a levelet nézte, 
mikor egy arra tévedt srapnel golyó 
szétpattant fejük felett, mikor annak 
egy szilánkja Kovács András szivét 
járta át s kioltotta életét. Régi he
lyén ült még s szivéből csepegett a 
vér csendesen a kék búzavirágra, a 
teleirt levélre, melybe szeretteit ke
reste.

Kovács András szive vérétől lett 
ez az egy búzavirág pirossá. Piros 
volt akkor is, mikor a jó barátok 
postára tették, piros akkor is, mikor 
a virág Kovács Andrásné kezébe 
került.

Ez a szál piros búzavirág azután 
imádságos könyvébe került, ott őrzik, 
mint drága emlékét annak, ki őket 
úgy szerette, ki odaadta életét e szép 
magyar föld lombos erdeiért, virá
gos mezeiért.

L ábaink  s z ö v é tn e k e .
Kicsoda az Istenek közt olyan, mint 

te Uram ? Kicsoda olyan, mint te, 
szentséggel dicső, félelemmel dicsé
rendő, és csudatévö?

II Mózes 15, 11.

Az Isten is nagyon felmagasztalá 
öt, és ajándékoza néki nevet, mely 
minden névnek felette vagyon, hogy 
a Jézus nevében minden térd hajoljon 
meg, mennyeieknek, földieknek és 
földalattiaknak térdei, és minden nyelv 
vallja meg, hogy Ur a Jézus Krisztus, 
az Atya Isten dicsös égere.

Filippi 2, 9—11.

Él az Ur és áldott az én kősziklám, 
magasztaltassék hát az en idvessé- 
gemnek Istene!

18. zsolt. 47-.

A názáreti Jézust, a mint fölkente 
öt az Isten Szentlélekkel és hatalom
mal, a ki szerte járt jót tevén, én 
mindeneket, akik az ördög által lei- 
gáztattak, meggyógyítván; mert Isten 
vala ő vele

Ap. csel. 10, 38.

Hel vannak kínjaid, oh halál?! Hol 
vannak fullánkjaid, oh Seol? Elrej
tetek a szánalom én előlem.

Hoseás 13, 14.

Békességet hagyok néktek, az én 
békességemet adom néktek; nem úgy 
adom én néktek, mint e világ adja. 
Ne háborodjon meg a ti szivetek, és 
ne féljen.

Ján. 14, 27.

Orczád verítékével egyed a te ke
nyeredet, miglen visszatérsz a földbe, 
mert abból vétettél, mert por vagy 
te s ismét porrá leszesz.

I. Mózes 3, 19.

A kötelesség 1 útja.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Tizennegyedik fejezet.
A Cassa Nationala.

F o ly t .  36.

Nyirkutas községnek megint szen
zációja van. A piactér hosszú sarok
házán, valamint több más házon is 
kék, sárga, piros plakátok jelentek 
meg, melyek homlokán vastag, fekete 
betűvel valósággal kiabált a cimirat: 
C assa  N a tio n a la !  A plakát magyar 
és oláh nyelven volt írva, igy tehát 
mindenki megérthette, hogy jövő va
sárnap nagy népgyülés lesz a nyir- , 
kutasi piactéren, melyen megalakítják

az úgynevezett Nemzeti ház-at, a 
Cassa Nationálát. Mit akarunk ? kér
dezte a plakát. Védem és erősítem 
a népet. Tudást adunk a leikébe, 
pénzt a zsebébe, földet adunk munkás 
keze alá, hogy ne legyen rabszolgája 
senkinek, hanem szabad, erős és 
független legyen önmaga erejével. Ne 
hiányozzék azért senkise! Ott legye
tek ti férfiak és ti asszonyok, ti is 
mindannyian eljöjjetek! De ne egye
dül, kézen fogva, vagy karotokra 
ültetve hozzátok el gyermekeiteket, 
hadd tanulják meg már most: hol 
keressék pártfogóikat és védőiket.

Sárosy László kezéből kicsúszott a 
a kilincs, mikor a jegyzőnél betette 
az ajtót.

— Olvasta, jegyző ur?. . . kérdezi 
fojtott hangon.

Az némán int fejével.
— És mit szól hozzá ?... folytatja 

a kérdést, de megérzik hangján, hogy 
alig türtőzteti magát

Az öreg jegyzőt azonban nem hozza 
ki rendes sodrából a nagy plakát. 
Pipájával bíbelődik s tempósan töm- 
ködi bele a dohányt. Fel se pillant, 
mig az ezüst kupakot rá nem pat
tintja s az első füstfelhöket szét nem 
fújja a szobában. v

—■■ Mit mondjak?... Tudtam, hogy 
igy lesz! Emlékezzék csak vissza, 
hogy megmondtam ?.. .

— Hát ezek csinálják?... kérdezi 
Sárosy s ujjával Qrünhut boltja 
felé bök.

A jegyző ráhelyesel a mondatra.
— Bizony ezek!... A földbirtokos 

kereskedő ur, a nagyságos leánya, 
meg a tekintetes Vajda Iván mérnök 
ur. Megmondtam én előre, hogy 
rosszban törik fejüket! Bele látok 
én az ilyen gazemberek veséjébe! 
Nekem is van egy kis eszem, meg 
praxisom !. ,.

Mintha megbánta volna, hogy eny- 
nyire belemelegedett, hirtelen maga 
elé kap egy aktát s ráüti a hivatalos 
bélyegzőt. Talán erősebben is kop- 
panik, mint máskor.

— És mit csinál jegyző ur?
— Én ?. . . kérdezi s bozontos 

szemöldökét két felfelé szaladó vo
nalba húzza össze. Semmit, éppen 
semmit 1.. .

— Engedi, hogy végig játszák 
gyalázatos játékukat?

A jegyző közönyösen rándít egyet 
a vállán.

— Miattam !.. .
Sárosy Lászlóban forr a vér, de 

türtőzteti magát. Még csak szemre
hányás sincs szavaiban, inkább csen
des, magyarázgató szóval folytatja:
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— Nem lenne-e egyszerűbb, gyö
kerében eltaposni az egészet? Ha 
egyszer megalakulnak s munkába 
kapnak, egyszerre erőhöz is jutnak, 
akkor azután nehéz lesz ellenük 
bármit is tenni. De ha most szétta
possuk a kigyó fészket s megsemmi- 
sitjük a kigyő tojásokat, akkor nyu
godtak lehetünk.

— Mi alapon tegyük?... veti oda 
szárazon a jegyző s mintha a leg
ártatlanabb kérdést vetné fel, moso
lyogva néz a tanító szemébe.

Ez már mégis sok volt. Sárosy 
kirúgja maga alól a széket s mér
gesen rácsap az asztalra.

— Hát a magyar állam az sem
mi?.. .  Hát nem értjük meg, mit 
jelent az az oláh, nemzetiszinü pla
kát, melyet tele nyomattak hazug
sággal és lázitó Ígérgetéssel? Talán 
bizony még a jegyző ur se érti meg, 
micsoda rabszolgaságot és micsoda 
felszabadítást Ígérgetnek? .. Talán 
bizony. ..

Tekintete rátéved a jegyzőre. Ha- 
miskás mosoly játszik annak szája 
szélén s szemhunyoritva súgja, mi 
közben kezét bizalmasan a tanító 
vállára teszi:

— No csak nem kell haragudni! 
Látja én egy szegény, eladásodott, 
mások kezében vergődő ember va
gyok, nem ugrálhatok olyan könnyen, 
hátha kitekerik a nyakamat. Hanem 
azért, — a hangja fojtott suttogássá 
válik, — mégis megtettem a magamét. 
Már elment a jelentés. Ma kedd van, 
holnapra vagy holnaputánra biztosan 
itt a gyűlés-betiltás. Hát mit szól 
hozzá ? Nyiresvölgyén adtam postára 
a jelentést, ezek semmit sem tudnak. 
Hát nem csináltam ügyesen?...

A tanító is vele nevet. Olyan jó
kedvük támad, majd kicsordul a köny- 
nyük kacagás közben. A Cassa Na
tional sírja előbb elkészült, mint a 
bölcsője.

— Hát azután miért csapott be, 
uram-bátyám ?. . .

— Miért, miért ?. . . Mondogatja 
a jegyző. Néha nekem is szükségem 
van egy kis jókedvre. Meg tudja, — 
Teszi hozzá kis gondolkodás után, — 
szeretem magát látni, mikor olyan 
igen nagyon- haragszik.

Másnap Grünhutéknál volt a tanító. 
Mostanában ritkábban járt át, mert 
kellemetlen volt neki Vajda Iván örö
kös ott léte. De azért a szive mégis 
csak átvitte néha-néha. Éppen akkor 
érkezett meg Grünhut és a mérnök. 
A vasútról jöttek s nagyon szívesen 
köszöntötték a tanitó.

Rákövetkező nap lélekszakadva ro
han az iskolaterembe a jegyző. Alig 
tud beszélni, csak egy papirost dob 
a tanitó elé. Néhány sor az egész:

* Felterjesztésére értesítem, hogy a 
Cassa Nationala alakuló gyűlése ellen 
kifogást nem támasztok, miért is az 
bejelentett napon megtartható.«

Egy ideig némán néznek egymásra. 
Azután a tanitó csendesen mondja:

— Ez volt az első csata. . .
A jegyző ökölbe szorítja kezét s 

mintha láthatatlan ellenséget fenye
getne, magasra emeli.

— Az elsőt elvesztettük! ...
Folytatjuk.

Tanítók árváiért!
Ünneplőre hangolódik a szív s a 

lélek melegebben gondolja át ember
baráti kötelességeit karácsony köze
ledtével. Istenem, mennyi ház, ahol 
karácsonyi gyertyafény sem terjeszt 
vigasztaló világosságot!. . . Távolban 
küzd, száz halállal szembe néz, aki 
nekik a legkedvesebb karácsonyi aján
dék volna. Mennyi ház, ahol sírásba 
fakad az öröm, mert lelkűk minden 
gondolata oda tér egy fakeresztes, 
egyszerű sirhoz. Azt mondod ember
társam : mennyi gyász, mennyi szo
morúság !. . . Nézd a kérdés másik 
oldalát és mondd: mennyi munka, 
mennyi kötelesség!. . .

Mi is magasabbra emeljük a szere
tet perselyét s kérjük a gyengéd szi
veket: gondoljatok hősi halált halt 
evangélikus tanítóink árváira, özve
gyeire !. . . Gondoljatok azokra a ne
héz bánattal meglátogatott hajlékokra, 
melyekben karácsony az elveszített 
boldogság emlékével csak gyászt és 
szomorúságot jelent. Jöjjetek, fogjunk 
kezet és jó szívvel, áldozatkészséggel 
segítsünk törölni az árvák, özvegyek 
könnyét.

A m últ hetekben a következő ado
m ányok érkeztek hozzánk, melyeket 
ezennel hálás szívvel nyugtázunk. 
Kováts Sándor Lébeny (35) . 5-— K
Borbás József Várpalota . . 5 — „
Csepregi Sándor a harctérről . . 4-70 „
Szebik György Lébeny . . 4-—
Tóth Géza VI. o. t. Felsőszakony 220 „
Borsos Etelka IV. o. t. „ 2 — „
Tóth József Lébeny . . .  2 — „
Kiss Géza IV. o. t. Felsőszakony 1‘— „
Kiss Irénke II. o. t. „ 1-— „
Borsos |ános III o. t. „ . 1-— „
Seebach Ágost Lébeny . . V —  ,
Özv. Kováts Istvánné Lébeny 1-— „
Id. özv. Stinner Sándorné „ 1-— „
Múltkori számban kimutatott gyűjté

sünk v o lt: . . . . 8672-04 K
Mostani gyűjtésünk 30-90 K
Eddig befolyt: 8702 94 K

Karácsonyi üzenet.
Az a megindított mozgalmunk, 

mellyel a harctéren küzdő és a kór
házakban szenvedő katonáinknak az 
itthoniak üdvözletképpen az evangé- 
liom üzenetét akarjuk elküldeni, min
dig szélesebb hulláfhokat vet. Biztos 
a reményünk immár, hogy ez évben 
is mindenütt kézről-kézre adhatják 
híveink azt az ünnepi üzenetet, mely 
Isten dicsőségét s az itthon levő em
bertársaik szeretetét hirdeti nékik.

Jelezzük, hogy a harctéren és a 
kórházakban levő összes ev. tábori 
lelkészeinknek már elküldöttük a hí
vek és gyülekezetek adományából né
kik osztályrészül jutó példányokat. 
Az itthoni kórházakba, valamint az 
ausztriai kórházakba a jövő héten 
kezdjük meg a füzetek szétküldését.

Hálát adunk a jó Istennek ki eddigi 
munkánkban megsegített s köszönetét 
mondunk gyülekezeteinknek, nőegy
leteinknek áldozatkész egyháztagjaink
nak, kik munkálkodásunkban támo
gattak.

A múlt héten a következő rende
lések érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Cikesz Sándor 32. cs. és kir. gy. hoszt 

ref. lelkésze Tábori posta 105. 400; Leik. 
hiv. Székesfehérvár 100; Ev. leik. hiv. 
Várpalota 100; Ev. nőegylet Ostffyasszonyfa 
50; Leik. hiv. Zalaistvánd 25; Ev. leik. 
hiv. Zalagalsa 20; Bókkon Erzsébet Csönge 
12; Hideg Györgyné Nemescsó 5 ; Varga 
Dénes Duka 5; Jakab Klárika Nagygeresd 
1; Halász Gizi Nagygeresd 1 példány.

Szabad rendelkezésre:
Kirnbauer Lajos Gyanafalva 100; N. N. 

Mesterháza 100; Balikó Jánosné Mihályi 
100; Simán Antalné Zalaistvánd 50; Egy 
leány Zalaszentgrót 50; Posch Zsigmondné 
és Berzsenyi Gyuláné Keszthely 50; özv. 
Kovács Jánosné Kőszegdoroszló 50; Ev. 
nőegylet Ostffyasszonyfa 50; Krajecz János 
Ujcsanálos 50; idősb. Tibola Istvánné 
Zalaistvánd 25; Krajczár Jánosné Zalaist
vánd 25 példány.

Pénzadomány:
Nádasdi gyűjtés 22-08 K, Jakab Klárika 

és Halász Gizi gyűjtése Nagygeresd 11 10 
K, Balikó Mihály ev. leik. Rábaszenttamás 
6 K, ifj. Kovács Ferencné Rábaszenttamás 
5 K, Vargyu Kálmánná Rábaszenttamás 5 
K, Tomka László Körmend 4 K, Kováts 
Kálmán Lébény 270 K, Mihátsi Pálné 
Erzsébetfalva, Fazekas Józsefné Drávaszent- 
mihály, N. N. Rábaszenttamás, Lázár Dé- 
nesné Székesfehérvár, Horváth Jánosné 
Duka, özv. Samu Istvánné Duka, Kováts 
István Lébény 2—2 K, Hideg Györgyné 
Nemescsó 1 50 K, Zugor Sándorné Szé
kesfehérvár 1-20 K, Hajdú Mihályné Szé
kesfehérvár 110 K, Vajda Ferencné, ifj. 
Pordán Jánosné, id. Pordán Jánosné, özv. 
Vajda Mihályné, Mendel Andrásné, Király 
Elekné, Németh Jánosné, Böröcz Károlyné, 
özv. Czirók Mihályné, ifj. Czirók Ferencné 
Nagyköcsk 1—1 K, özv. Vajda Elekné
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Nagyköcsk 80 f, G. A. Székesfehérvár, özv. 
Czirók Ferencné, Horváth Istvánné, Király 
Istvánné Nagyköcsk 60—60 f, Király Sán- 
dorné Nagyköcsk, özv. Sebestyén Mihályné 
Nagyköcsk 20—20 f, Simon István Székes- 
fehérvár 10 f.

Nádasdon „Karácsonyi üzenetére ada
koztak: özv. Nagy Sándorné, Nagy Vilma, 
ifj. Csapó Jánosné, ifj. Farkas Józsefné, 
Mesterházy Imréné 1—1 K, Csapó István 
60 f, Csapó Regina, özv. Csapó Sándorné, 
öreg. Kovács Józsefné, Péter Eszter, Sza- 
kály Györgyné, ifj Csapó Mihályné, Koz- 
mits Istvánné 50—50 f, ör. Farkas Józsefné 
48 f, Szakály Eszter, Szabó Józsefné, Si
mon János, Horváth Szidi, Gál Ilonka, 
Csapó Jenő, Baján Eszter, Kozmits Lujza, 
Kozmits Borcsa, Szabó Irma, Károlyi Mi
hályné, Markó Eszter, Szabó Ignácné, Tóth 
istvánné, Polgár Jánosné, Lukics Pálné, 
Jóna Józsefné, Károlyi Lajosné, Kozmits 
Györgyné, Nagy Józsefné, Tóth Jánosné, 
özv. Szabó Józsefné, Baján Jánosné, Póczek 
Sándor 40—40 f, Póczek Dezső, Szabó 
Teréz, Szabó Ferencné 30—30 f, Somogyi 
Ilka, Szabó Vilma, Gál Róza, Markó Ilonka, 
Mihályi Juli, Mihályi Sándor, Mihályi Szidi, 
Kozmits Dezső 20—20 f, Kalamár Sándor, 
Szabó Bálint, Horváth Lidi, Földes Kál
mán 10—10 f.

Nagygeresden „Karácsonyi üzenet“-re 
adakoztak: Kotsis Sándor 2 K, Krausz 
Sándorné, Várallyay Sándor, Várallyay Já
nos, Szarka Károlyné, Jakab Klárika 1—1 
K, ifj. Mesterházy Sándor 80 f, Sári József, 
Bakó Pál 50—50 f, Velekai József 40 f, 
Varga Jánosné, Ágoston Józsefné 30—30 f, 
Halász János, Sári Istvánné, Mogyorósi 
Lajos, Mór Sándor, Köncöl István, Horváth 
Ferenc 20—20 f, Pethő Jánosné 10 f.

A világháború eseményei.
Közeledik a tragédia végső kifejlete, 

a katasztrófa. Az aljasság és hitszegés 
képviselője az antantban, a nagyralátó, 
de az eszközök dolgában sem váloga
tós Románia a bünhödés stádiumába 
került. Elveszi méltó büntetését. 
Könnyű szerrel s tiltott utakon akart 
hódítani s ime odajutott, hogy végső 
szorultságában kénytelen fünek-fának 
könyörögni segítségért. A segítség 
késik s úgy látszik nem is fog meg
érkezni, mig végre bekövetkezik a 
jól megérdemelt bukás, a tragédia 
katasztrófája. Azonban e katasztrófa 
méltó büntetése, lesz áz antantnak is, 
mely lelketlen módon ugratja bele a 
kisebb népeket a háborúba s bukásuk 
után ott hagyja őket a kapufélfánál
Küzdelem az oláhok és oroszok ellen.

December első napja óta Oláhor
szágot állandó veszedelem fenyegeti. 
Vakmerő hódításra küldött seregeit 
napról napra űzik, verik, hajtják. Az 
Argesul mellett véres vereség érte 
az oláh sereget. Két nappal később 
Mackensen dunai hadserege a Pitesti- 
Qyurgyevó-vonalon a román sereg 
egyik csoportját átvetette a Neazlo-

von, amire azután bekövetkezett 
Bukaresttől északnyugatra Tarjovist 
elfoglalása. Ezzel egy időben dunai 
hadseregünk 35 ágyút, egy másik 
hadosztályunk 13 lokomotivot és sok 
sok vasúti kocsit zsákmányolt. A 
foglyok száma ugyanekkor 8000-re 
emelkedett. Az Orsovánál és Turn- 
Szeverinnél elvágott román csapatok 
a sok hajszában szétszóródtak. A 
dunai ut Orsovától Konstanzáig sza
baddá lett. Hogy pedig az orosz ki
adós segítségben ne részesíthesse az 
oláhokat, arról kellőképpen gondos
kodtak Arz és Kövess hadseregei az 
Erdős-Kárpátokban, ahol több fontos 
hegycsúcsot visszahódítottak. Sósmező 
és Tölgyes között, ahol az oroszok 
kaput akartak törni Erdélybe, hogy 
elözönöljék a magyar földet, minden 
támadásuk meghiúsult.

December 6-án hozta hírül a hi
vatalos értesítés, hogy Bukarestet, 
az oláhok fővárosát vitéz seregeink 
elfoglalták, s ugyanakkor hatalmunkba 
került Ploesti is. Ezt megelőzte a 
román front áttörése Kampolung- 
Targoviste és Qaesti között, ami 
kétségessé tette azon román sereg 
helyzetét is, mely Szinajánál állott. 
Ezen áttörés utat nyitott a mi csa
patainknak a Predeál és Bukarest 
között levő vasútvonalhoz. Ennek 
folytán az oláh fővárost nem lehetett 
tovább tartani. Bukarest birtokunkba 
került gazdagságával s erősségével 
együtt. Ploesti petróleum-telepe és 
Szinaja, a román király üdülőhelye, 
a mienk lett.

Falkenhayn hadserege nyugatról 
és észak-nyugatról közeledett a váröv 
felé. A román hadsereget csakhamar 
megtörte. Elfogott 106 tisztet és 9100 
főnyi legénységet. Az ellenség meg
adta magát s Mackensen tábornagy 
bevonult hadseregével az oláhok fő
városába. A kormány Jászvárosba 
menekült. Az Orsovánál és Turn- 
szeverinnél elvágott csapat nyolcezer 
ember huszonnyolc ágyúval az Oltnál 
dec. 6-án letette a fegyvert Bányai 
S zív ó  Sándor ezredes kezébe, aki a 
román hadüzenet óta parancsnoka 
az orsovai haderőnek.

Bukarest. Ploesti és Nyugat-Oláh- 
ország elfoglalása oly zsákmányt 
juttatott kezünkbe, hogy annak szám
bavétele hetekig eltarthat. Gabona, 
petróleum és muníció a zsákmány 
legbecsesebb része. De figyelmet ér
demel az a belső harc is, amely a 
románok veresége folytán az antant- 
hatalmak körében megindult. Az angol 
válság, a francia kamara nyugtalan
sága, az olaszok elégedetlensége, az

oroszok lanyhasága mind a román 
vereséggel áll kapcsolatban.

A nagy offenziva bukása után az 
oroszok csak kisebb támadásokkal 
nyugtalanítják József királyi herceg 
frontját, de eredményt felmutatni nem 
tudnak.

Az olaszok háborúja.
Karszt vidékén kisebb ágyu-harc 

volt, melyet főképen Kosztanjevica 
ellen indítottak az olaszok. Annál 
nagyobb háborúság indult meg az 
olasz kamarában, ahol Bosselinak 
ugyancsak meggyűlt a baja a lármás 
szociálistákkal, akik a harctér ered
ményeivel sehogy sincsenek megelé
gedve.

A nyugati harctérnek
csak a flandriai szakaszán volt némi 
harci kedv. Az Ypern mellett angol 
járóőrök megközelítettek a német 
állásokat, de visszakergették őket. 
Dec. 6-án a franciák vissza akarták 
foglalni elhódított árkaikat, de a né
metek visszaverték őket.

Az antant es a görögök.
Az athéni utcai harcokban sok an

gol és francia esett el. Világossá 
lett, hogy a görög nép megelégelte 
az antantbeliek zsarnoki uralmát és 
garázdálkodását. A görög király maga 
állott a felszabadító mozgalom élére 
s Larissyánál átvette hadseregének 
főparancsnokságát, amire nem kis 
ijedelem támadt az antant köreiben 
s kétségbeesetten gondolnak azon 
eshetőségre, hogy a görög hadsereg 
Sarrail ellen fordul s a keverék 
hadsereget hátban támadja meg. Az 
ijedelmet fokozza Radoszlavov bolgár 
miniszter azon kijelentése, hogy Ro
mánia után Sarrail hadseregének 
megsemmisítése következik. Majd ak
kor megleckéztetik az álnok Veni- 
zeloszt is.
Oroszország készülődése a háborúra.

A Nordd. Alig. Ztg. írja: Orosz
ország akarta a háborút. Az 1914. 
év egész nyarát, sőt tavaszát is há
borús előkészületekkel töltötte. Egy
mást érte a sok ellenőrző szemle, 
lósorozás és az élelmiszer- és hadi- 
szerbevásárlás. A kémek fokozottabb 
munkát fejtettek ki, az útlevelek ke
zelését megszigorították, sok idegen 
honost kiutasítottak s folytonosan 
sorozták a hadköteleseket. A polgár- 
mesterek már márciusban utasítást 
kaptak, hogy a szezonmunkások út
levelébe ne Írják bele, hogy az illető 
tartálékos katona. Ezek az útlevelek



1916. december 17.

csak julius végéig jogosítottak föl a 
visszatérésre. Az aranypénzt 1913 
óta tervszerűen bevonták a forga
lomból. 1914 tavaszán pedig meg
kezdték a keleti Oroszországban és 
Szibériában levő csapatok rendszeres 
áthelyezését Lengyelországba. A vas
utak rendkívüli megterheléséből, a 
kocsik torlódásából és az érintett

HARANQSZŐ.

vasúti vonalakon fölhalmozott szén
készletből a háború kitörése előtt 
hetekkel, sőt hónapokkal előbb meg 
lehetett állapítani, hogy csapatmoz
dulatok mennek végbe. A szibériai 
és a kaukázusi hadtest 1914. szep
temberében már harcra készen állt 
a Visztulánál. A csapatok összevo
nása és a háborús készülődések

fokozása julius elsején már a láz 
hőfokáig jutott. A megadott szabad
ságot visszavonták, újabb szabadságot 
senkinek sem adtak. A csapatok álta
lában korán tértek vissza fölszerelési 
helyükről. Némely helyen azonban 
mégis torlódás történt.

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Mivel lapunkat korábban zárjuk, du

nántúli püspökbeiktatásról szóló tudó
sításunkat lapunk következő számában 
közöljük. •

Lelkészbeiktatás. Szép és szivet-lelket 
megkapó ünnepség köreben iktatták hiva
talába ifj. Stráner Vilmost, a kaposszekcsöi 
gyülekezet megválasztott fiatal lelkészét. 
Isten áldását kérjük az Ur szolgájának 
munkálkodására.

Szegény iskolás gyermekekért. A
váczi ág. h. ev. gyülekezet december 10-én 
d. u. ádventi vallásos estélyt tartott a 
templomban. Az estélyen több szép sza
valat, kar- és szólóének gyönyörködtette 
a híveket; Kaczián János budapesti egy
házmegyei ev esperes pedig „Női vonások“ 
cim alatt felolvasást tartott, amely mind
végig lekötötte a hallgatóság figyelmét. Az 
estély végével szegény iskolások karácsonya 
javára offertórium volt.

Katonák karácsonyára. A rábaszent- 
andrási ev. gyülekezet szép bizonyságát 
adta meleg, érző szívből fakadó áldozat- 
készségének azáltal, hogy 129 20 koronát 
küldött be a hadsegélyző hivatalhoz kato
nák karácsonyára Ebből Sobor gyűjtött 
64 50 kor.-t, Rábaszentandrás pedig 64 70 
koronát.

Ifjúsági ünnepély. A pozsonyi ev. líce
um ifjúsága szép szavalatokkal, énekekkel 
és zenével teljes müsoru ünnepélyt rende
zett, amelyen Gaál Andor Vili. o. t. szép 
ünnepi beszédben emlékezett meg dr. 
Králik Lajosról.

Tárnokréti A buzgó tárnokréti gyüle
kezetben újabban a következő adományo
zások történtek : a nőegylet részére : özv. 
Doktor Andrásné, ifj. Takács Sándorné, 
Buga Lászlóné, ifj. Buga Györgyné 25—25 
kor. Templomi célra: f  Polgár Sándorné 
100 kor.; özv. Doktor Andrásné 200 kor.; 
Buga János 40 kor.; Horváth Béla a harc
térről 20 kor. A buzgó hívek egy erdélyi 
menekült lelkésznek 31 kor.-t gyűjtöttek. 
Isten áldása nyugodjék meg áz áldozatkész 
gyülekezeti tagokon 1

Adomány. A várpalotai evang. gyüle
kezetnek egyik buzgó ifjú tagja : irj. Borbás 
József, ki mint örvezető már hosszú idő 
óta van a harctéren s ki gyülekezetét is 
már több Ízben felkereste adományaival, 
legutóbb a tanítók árvái részére küldött a 
„Harangszó“ szerkesztőjéhez 5 kor. ado
mányt. Az árvák Istené áldja és oltalmazza 
a jó szivü adományozót.

Csite Károly uj könyve. Uj könyvet 
Írtam. Háborús vonatkozu, vallásos irányú 
uj történetek sorakoznak a könyvemben, 
melyek alkalmas szórakoztató, lelket ne
mesitő olvasmányul szolgálnak úgy a fel
nőtt népnek, mint a gyermekeknek. A könyv 
ára 2 korona lesz, de csak az esetben 
adhatom ki, ha legalább is lesz annyi elő
fizetésre jelentkező hűséges olvasóm, a 
mennyinek előfizetése fedezi a drága nyom
tatási költséget. Tehát aki megóhajtja a 
könyvemet szerezni, szíveskedjék előzőleg 
egy levelezőlapon értesíteni.

Sivár, szomorúsággal teljes most a ma
gyar nép élete, legyen tehát szabad hinnem, 
hogy a „Harangszó“ olvasói, akik szere
tettel olvassák munkáimat és megtehetik, 
nem vonják meg nagyrabecsült előfizeté
süket annak a munkájától, aki hűségesen 
igyekezett eddig és a jövőben is igyekezni 
fog egy kis lelki táplálékkal szolgálni né
kik és egy kis vigaszt, vidámságot is 
igyekszik tölteni a szomorúsággal telt po
harukba Ennek reményében maradtam 
Körmend (Vas megye) 1916. december hó
ban, kiváló tisztelettel: Csite Károly.

I t thonról .
A király Budapesten. A király kedden 

reggel udvari külőnvonatta! Budapestre 
utazott. Délelőtt a magyar országgyűlés 
főrendiházának és képviselőházának hódo
latát fogadta

A koronázás. A koronázás időpontját 
végleg megái lapították. E szerint december 
30-án lesz Budán. A koronázási dombhoz 
minden vármegye küld földet.

A volt trónörökös és az állom áspa
rancsnok. Az elmúlt télén történt egyik 
észak-magyarországi vasútállomáson, hogy 
az állomás katonai parancsnokánál egy 
fiatal hadnagy jelentkezett, s a forstriftos 
gehorsam bemutatkozás után valami kérést 
terjesztett elő. Az állomásparancsnok fő
hadnagynak azonban történetesen sok dolga 
volt, és egy kis türelmet kért:

— Várj egy kicsit kérlek, még csak el 
kell itt valamit intéznem, — azzal belete
metkezett az aktákba A hadnagy várt öt 
percig, várt tiz percig, akkor újra előlépett, 
de a főhadnagy megelőzte:

— Mindjárt, kérlek, mindjárt kész leszek, 
ülj csak Te addig, ott van egy szék. . .

A várakozás újabb percei után megint 
megpróbálkozott a hadnagy a megszólalás
sal, persze ezúttal is sikertelenül, mert a 
fühadnagy ismét megelőzte :

— Csak maradj még ülve, még egy pár 
perc, tudod, ennek a trónörökösnek sincs 
jobb dolga, mint folyton utazgatni Bécsbe 
és vissza, meg ide és oda, s e miatt olyan 
tömérdek dolgunk van, hogy alig tudom, 
hol áll a fejem . . .

Ekkor közbevágott a hadnagy :
— Éppen e miatt szeretnék összekötte

tést kapni, ugyanis a trónörökös sógora 
vagyok, Prinz von Parma . . .  — mutatkozott 
be újólag

— No én is jó helyen beszéltem, — 
gondolta magában a főhadnagy, s nem 
minden aggodalom nélkül tekintett a trón
örökös legközelebbi átutazása elé. Végül 
.is közönséges halandó sohasem tudhatja, 
hogy a nagy urak mikor haragszanak meg ? 
De azért nem lett semmi baj, sőt amikor 
Károly Ferenc József királyi herceg átuta
zott a zs—i állomáson, leszállt a kocsijából, 
odalépett a főhadnagyhoz s nagy ámulatára 
igen barátságosan beszélgetett vele. És 
csak bucsuzáskor említette meg az esetet:

— Hallom, hogy sok dolga van miattam, 
de higyje el, nem szórakozásból utazom, 
engem is a kötelesség hiv . . . no Isten 
áldja meg, és nem haragudjon rám a sok 
dologért, — tette aztán hozzá kissé gúnyos, 
de jóindulatú mosollyal.

Karácsonyi csomagpk a táborba. A 
karácsony táján nagymértékben növekedő 
csomag-postaforgalom akadálytalan lebo
nyolítása, főképpen a táborba küldendő 
csomagokra való tekintettel, szükségessé 
teszi a közönség kioktatását a csomagok 
elküldésére nézve. Tábori postával küldött 
csomagnak nem szabad az öt kilogramot 
és a 60 centiméteres terjedelmet meghalad
nia. A csomagolás olyan erős legyen, hogy 
bármilyen időjárási viszonyoknak is ellen
álljon. Legcélszerűbb a viaszkos vászon, a 
vízhatlan vászon és a faláda. A csomagot 
erősen kell becsomagolni, a ládát jól be
szögezni. A cim olvashatóságára, helyessé
gére és teljességére gondosan kell ügyelni. 
Arra is kell ügyelni, hogy a címet magára 
a burkolatra Írják, mert csak akkor nem 
eshet le róla. A csomagra a föladó nevét 
is és a tábori postajelvényt is rá kell Írni. 
Ajánlatos a címet magába a küldeménybe 
is beletenni, hogy szükség esetén kéznél 
legyen. Tábori postai csomagba nem sza
bad romló élelmiszert, semmiféle folyadékot, 
benzinnel töltött tüzszerszámot, gyújtót és 
benzint küldeni, utóbbit még bádogedény
ben sem Illetékes helyről nyomatékosan 
figyelmeztetik a közönséget, hogy saját ér
dekében ne tegyen a csomagokba semmi
féle tárgyat sem, a mely a szállításból ki
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van tiltva. A tábori postacsomagért meg 
kell fizetni a szállítási dijat, még pedig a 
föladásnál. Minden csomagért 80 fillér szál
lítási dijat kell fizetni, a mit levélbélyegben 
kell a szállítólevélre ragasztani.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház ismét megkezdte gyű

léseit. Eddig az indemnitást tárgyalta Ka
rácsony előtt még a királyi hitlevelet és a 
koronázási intézkedéseket tárgyalják le, 
azután szünet lesz.

A n a g y v i l á g b ó l .
Nagy robbanás egy angol lövőszer

gyárban. Észak-Angliában egy állami gyár
ban történt robbanásnál 26 munkásnő meg
halt és 30 megsebesült.

Tízezer kiló zsír elkobozása. Az uj- 
csernovici pályaudvaron Konrád György 
utazó raktárában tízezer kiló zsírt koboztak 
el. A zsírból egy vasúti kocsira valót éppen 
Horn Ernő reichenbergi utazónak akartak 
szappankészítés végett elszállítani. Konrád 
ellen bűnvádi eljárás indult meg.

A H a ra n g szó  p er se ly e .
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 648 kor. 91 fill.

Rothfuchs Jánosné Tokaj 2 K, Rásó 
Mihály ev. leik. Alsószeli, Tóth József 
Lébeny (123), özv. Wénesz Mártonná Lé- 
beny, Tóth József (kövecses) Lébeny, 
Schmidshofer István Lébeny 1—1 K, See- 
bach Ágost Lébeny 50 f.

Összesen: 65641 K.

Hadi árv ák n ak : Csepregi Sándor a 
harctérről 3 K.

Hadifoglyoknak: Gecsei F.-né, Magyar 
Józsefné Tárnokréti 1—1 K.

Vak katonák részére befolyt: Erdéli 
Mihály Tárnokréti 16 K, Szűcs György 
Sárszentlőrincz 10 K, Kiss Karolin Alsóság 
3 K, Matajsz István Külső-Mezőhegyes 2 K.

Rokkant katonák részére befolyt:
özv. Balog Sándorné Meszlen 10 K, Kiss 
Karolin Alsóság, Buga Jánosné Tárnokréti, 
ifj. Kovács Jánosné Tárnokréti 2—2 K.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik o tt a legfőbb kincs 
Tanyát a  sátán ütö tt ott,
De Isten  nem lel hajlékot.

December 17. vasárnap, Ezsajás 60, 1—6. 
„ 18. hétfő, Galat. 4, 4—7.
„ 19. kedd, János 1, 1—5.
„ 20. szerda, „ 1, 6—14.
„ 21. csüt., Luk. 1, 46—55.
„ 22. péntek, Ezsajás 4, 1—6.
„ 23. szombat, Phil. 4, 4—7.

A reformáció négyszázados jubileuma 
esztendejének Igazán méltó emléke lesz

a most megjelent

1 9 1 7 - i k  é v i
KÉPES LUTHER NAPTÁR,
amelynek most már tényleg egyetlen 
magyar és magyarul tudó evang. 
családból sem szabad hiányoznia.

Ennek a nevezetes évfolyamnak a kia
dása is azon a reményen alapult, hogy 
nem lesz olyan magyar és magyarul tudó 
evang. hívőnk, aki az 1917-ik évi jubileumi 
„Luther Naptár“-t meg ne vegye. Ezért a 
kiadók a Naptár árát a mostani arányta
lanul magas papiros árak és nyomatási 
költségek mellett is rendkívül kis összeg
ben állapították meg.

Az 1917. évi Luther Naptár bolti ára 
csak 90 fillér. Postai szállítással a feltéte
lek a következők: 1—10 példány franko 
küldéssel darabonként 1 korona, legalább 
19 példány eladása esetén franko küldéssel 
darabonként 90 fillér. 20 példányon felül 
történő elárusitás esetén franko küldéssel 
á 90 fillér ár mellett 10 °/o engedmény jár. 
200 példányon felül történő elárusitásnál 
még külön árusítási dij is jár.

A kik még megrendeléseiket nem küldöt
ték be, siessenek, mert az 1917. évi jubile
umi Luther naptár előre láthatóan nagyon 
kelendő lesz s a készlet hamar elfogyhat.

Kapható az evang. lelkészi és tanítói 
hivataloknál, illetve megrendelhető a „Luther 
Araptór“szerkesztőségénél. Sopron. Paprét 2.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

Utravaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai m onda
tokat, énekverseket tartalm az az esz

tendő m inden napjára.

A könyv ára VÜSZODkíiléSlieil I kor. 20 fill. 
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában 

T együk ezt a könyvet m in
den este a sz ta lu n k ra ! 
Küldjük a tá b o rb a !

Ajánlkozás.
Egy négy polgárit jeles eredmény

nyel végzett 16 éves leányka ajánl
kozik úri családhoz házi munkára, 
esetleg gyermekek mellé, azok tanítása 
céljából. Ajánlatok kéretnek a kiadó 
hivatalba. s_ x

K arácsonyi ajándékul
legalkalmasabb ifjúsági és vallásos 

könyvek:
P ósa  L a jo s :  Arany liget. (Versek.) 
D in g h a  B éla  d r . : Hol volt, hol 

nem volt. .  . (Mesék.)
A lbert J ó zse f: Túl az óperencián.

(Mesék.)
H am vas J ó z se f: Mesés történetek.

(Ifjúsági elbeszélések.)
B orsos Is tvá n : A gályarabok tör

ténete. (Egyháztörténeti munka.) 
D r. M a szn y ik  E n dre: Képek az 

ókori keresztyén egyházi tör
ténetéből.

G yu rá tz  Ferenc: Hősök kora. 
G a g yh y  D én es: Mária nővér. (Kis

regény.) #
B a b a y  K á lm án  • Nádfödeles házak

alatt. (Falusi történetek.)
S trán er V ilm os: A biblia az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.) 
F arkas M ih á lyn é: Történetek az 

életből. (Elbeszélések felnőttek
nek.)

K a p i B é la : Boldogság könyve.
(Jellemképző munka.)

Egy-egy kötet díszkötésben 1 80 K- 
Portóra példányonként 30 fillér kül
dendő. Megrendelhető W ellisdi B éla  
könyvkereskedésében Szentgotthárd.

H irdetés.

li-

A kemenesmagasi-i ág. hitv. ev. 
egyházközség elemi iskolájához he
lyettes tanítót keres. Kötelessége az ( 
I—111. osztály tanítása, javadalma j 
havi 100 K, bútorozott szoba, fűtéssel 
és világítással. Pályázhatnak okleve
les óvónők is.

Egy K Ö N Y V K E R E S K E D Ő  
és egy B E T Ű S Z E D Ő  tanuló 
felvétetik W e l l i s c h  B é l á n á l  
Szentgotthárdon.

K illdjünfe K a rá c so n y i üze~ 
netet a  táborba és kórházakba. 
Á ra :  1 d rb  1 0  fill., 5 0  drb  3  K  
70 fill., ÍOO drb  7 korona.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  4 2  szám ra  k ö z v e tle n  k ü ld é s s e l  3 k o r o n a  60 fillér, csoportos küldéssel 3 korona. —  A z e lő f iz e té s i d í j a k ,  k é z ir a to k  é s  m in d e n 
n e m ű  m e g k e r e s é s e k  a  s z e r k e s z tő s é g  c ím é re  tKÖRMÉND-re (V a s v á rm e g y e )  k ü ld e n d ő k . —  E lő f iz e té s t e l f o g a d  m in d e n  e v a n g .  le lk é s z  é s  ta n ító .
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KAPI.
A „Harangszó“ kedves olvasóinak ajánlva.

Itt á l l s z ,  ifjan m é g ,  a m a g a s l a t o n ,

Isten  é s  b iz a lo m  e m e l t  id e ;

P ü n k ö s d i  tű z  lo b o g  a z  a jk a d o n ,

M é z k é n t  c s o r o g v á n  ró la  a z  Ige. 

H a r a n g s z ó  k o n d u l .  H alld ,  h ív  I s t e n e d :  

H e v é t ,  e r e jé t  d ic s ő í t e n e d .

R ád  b ízv a  i m m á r  E g y h á z u n k  hajó ja ,

N e  f é l j ! H a j ó n k a t  a z  Ur J é z u s  óvja .

E rő s  kar, s z ik la  hit, lé lek ,  s z e l íd ,

B ö l c s  e l m e ,  s z e r e te t ,  v a s a k a r a t :

S  h a jó n k ,  K o r m á n y o s ,  c é l h o z  k ö ze l i t ,

S  a g y ő z ő  p á lm á j a  el n e m  m a r a d .

H a a toll ir, ajk írást  m a g y a r á z ,

R e n d e t  tar tasz ,  m i n t  a l e lk e s  G yurátz ,

S  m i n t  férfi á l lsz ,  d a g á ly o n  é s  a p á ly o n :  

Él a jó  Isterr, h o g y  T é g e d  m e g á ld j o n .

M ig  igy  e s d ü n k :  á ld jo n  m e g  I s te n ü n k ,  

S z e m e d b e n  d r á g a  g y ö n g y  k e z d  r e z g e n i .  

S z é p  le lk e d  tü k re  ez .  Mi i s m e r ü n k ,  

I s m e r n e k  T é g e d  a nyáj ezre i .

H o z z á d  bár p á s z to r  s  nyáj b iz a lm a  n a g y ,  

T e a z  I s t e n n e k  v á la sz to t t ja  v a g y .

' M u n k á lv a  m i  T e v é le d ,  T e  m i v é l ü n k :

M e z ő k ö n  g a z d a g  a r a tá s t  r e m é lü n k .
s An t h b  k a r o ly .

Karácsonyi hangok.
A régi karácsonyi történet ujul meg ma is szomorú

ságtól sötét világunkban. Csillagfényes lesz fejünk felett 
az ég s mennyei angyal-kar énekével teljesedik be a le
vegő: > Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, 

| a földön békesség, az, emberekhez jó akarat.» Ezek az 
j igazi karácsonyi hangok. Dicsőség Istennek, a földön 

békesség, az emberekhez jó akarat. Az egész karácsonyi 
ünnep és annak gondolata azt nagy a békességet hiideti 
minékiink, melyet Istennek az emberekhez való jóakarata 
teremtett meg s melyért dicséretet mondanunk, legszen
tebb karácsonyi kötelességünk.
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De vájjon van-e csak egyetlen haj
lék hazánkban, amely a régi kará
csonyi boldogsággal tudja megszen
telni vagy megünnepelni karácsony 
ünnepét? Van-e csak egyetlen szív, 
amely a régi, mindent elfelejtő öröm
mel tudja körülvenni a karácsonyfát?

Mintha az örömnek ize veszett 
volna s mintha a régi szép kará
csonyi képből erőszakos kézzel ki
szedték volna a legszebb színeket. 
Szürke, nehéz bánat ereszkedik az 
emberek lelkére s mikor az élők bol
dog karácsony kívánással egymás felé 
nyújtják kezüket, többet gondolnak 
a föld alatt pihenőkre! A hős fiúra, 
aki kiejtette kezéből nehéz csaták os
troma után a fegyvert; a hős férjre, 
akit immár hasztalan vár haza a hit
vesi szeretet; a hős apára, akiért 
csendes zokogással mondja el imád
ságát karácsony estéjén az árvaság
ban maradt gyermek.

De talán éppen a mostani nehéz 
idő szomorúságában Isten tanító sza
vát találjuk meg, mellyel újra meg 
újra arra figyelmeztet bennünket, hogy 
karácsony örömét ne merítsük ki a 
mi földi életünk derűs vonásaiban, 
hanem ereszkedjünk karácsony jelen
tésének a mélységébe s találjuk meg 
annak boldogságát abban a bizonyos
ságban, hogy Krisztus adatott miné- 
künk, ki Isten békességét, jó akaratát, 
atyai kegyelmét s lelkünk életét hozza 
magával.

Maga Krisztus is ezt a tanítást 
hirdette. Sohasem Ígérte, hogy meg
változtatja a bűnös emberi természe
tet s tiszta isteni erényekkel ékeskedő 
földi életet teremt e világban. »Nem 
azért jötterg,, hogy békességet bocsás
sák, hanem fegyvert«, mondja egv 
helyen (Máté 10, 34.) A karácsonyi 
békességnél tehát nem arra a külső 
békességre kell gondolnunk, amelyet 
most a fegyverek zaja, ágyuk rémes 
dörgése, haldoklók hörgése, milliók 
fájó zokogása felver és elnémít, ha
nem arra a másik benső békességre, 
melyet megváltó Krisztusunk taní
tása a mi lelki életünk középpont
jába helyez. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk azt, hogy a benső bé
kesség soha nem jár egymagában. 
Az mindig eredmény. Eredmény az 
Istenben való hitnek, annak a benső 
életközösségnek, mit Istennel terem
tünk. Pál apostolnál is azt olvassuk: 
»Megigazulván a hit által békességünk 
vagyon Istennel a mi Urunk a Jézus 
Krisztus által.« (Róm. 5, 1.) Avagy 
az efezusi levél oly világosan és oly 
könnyen érthetően határozza meg az 
igazi békesség fogalmát amikor azt
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mondja: »Jézus a mi békességünk.« 
(Ef. 2, 14.) Ha tehát ezt az igazi 
békességet lelkünk kincsévé akarjuk 
tenni, higyjünk az Istenben s higyjük, 
hogy az ő atyai irgalmassága bizto
sította a mi számunkra a Krisztus
ban bűneink váltságát. De ne legyünk 
ennek a kegyelemnek egyszerű várói, 
kik ölbenyugasztott kézzel, elaltatott 
lelkiismerettel tétlenül és tehetetlenül 
áldogálnak a piacon hivalkodók so
rában ; hanem legyünk a Krisztus 
követői, akik a szeretetben őt követ
jük, a kereszthordozásunkban az ő 
türelmét mutatjuk s -imádságunkban 
az ő hitével és az ő alázatosságával 
közeledünk Istenhez.

Ha könnyező szemekkel állsz is a 
karácsonyfa mellett s ha reszkető aj
kad imádságát szótagokra tördeli is 
a nehéz fájdalom, emeld fel lelkedet 
Istenhez. S ha magad körött nem ta
lálsz is békességet s ha lelkedben 
tombol is a világháború zivatarának 
továbbható hullámverése, ne vond 
azért kétségbe karácsony boldogságá
nak teljességét, hanem inkább annál- 
inkább érezd Isten kegyelmének a 
nagyságát s annál inkább áldd őt, 
ki eljött, hogy a legdrágább kará
csonyi ajándékot hozza el számodra : 
lelked békességét, az örök életed bi
zonyosságát.

Éva néni korsója.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

A faluvégi meredek domboldalon, 
sürü bokrokkal szegélyezett, völgybe 
vezető utón egy töpörödött anyóka 
csoszog lefelé. Kezében üres, ósdi 
cserépkorsó. Vízért megy a kútra. A 
magas dombon fekvő faluban nincs 
másnak kútja, mint csak az uraság
nak. Az egész falu népe ide a völgybe 
jár vízért. Ide hajtják reggel, délben 
és este marháikat is itatóra.

Beletellik félóra is mire letud a 
kutig vánszorogni az öreg néni. És 
mikor oda ér, legnagyobb szeren 
csétlenségére senkit sem talál a kutnál, 
aki segítségére lehetne a gémeskut 
vedre felhúzásában.

Megpróbálkozik az öreg néni a 
veder felhúzásával. Minden erejét 
összeszedve kapaszkodik reszkető 
kezével a vedernyélbe. De haj, egy 
arasznyira sem tudja a telt vedret 
kiemelni a vízből.

Most elkezdi rázni a vedernyélt, 
hogy a v í z  egy része kilocsogjon 
belőle. Tán ha félig lesz vízzel, akkor 
megtud birkózni vele ? Ezzel el is ér 
annyit, hogy egy méternyi távolságra

fel tudja huzni nagy sokára, de ak
kor már teljesen elhagyja ereje; 
kicsúszik kezéből s a veder vissza
zuhan a vízbe.

Kimerültén liheg az öreg néni. 
Erre-arra tekintget, hogy nem jön-e 
valaki vízért? Nem jő biz’ senki. 
Kénytelen ismét megpróbálkozni a 
felhúzással. Ámde a veder ismét tele 
merült vízzel. Nem képes a csordul
tig telt vedret a vízből sem kiemelni.

— Hagyja csak, néném asszony, 
majd felhúzom é n ! — szólalt meg 
háta mögött egy mély férfihang.

Ijedt rezzenéssel tekintett hátra az 
öreg néni. Egy magas, szakállas ur 
állt ott s oly jóságos tekintete volt, 
mint ahogy az apostolokat rajzolják. 
Kezében különböző, ottani, völgyben 
nyíló virágot tartott, gyökerestől ki
ásva.

— Oh, galambom, jó uram, kö
szönöm, ezerszer köszönöm ezt a 
nagy jóságát! Én biz’ nem tudom 
máskép meghálálni, minthogy azt 
mondom: áldja meg érte a jó Isten !
— hálálkodott Éva néni, s tele tölté 
korsóját friss vízzel.

— Szívesen tettem, nénémasszony 
és köszönettel fogadom, ha megkínál 
a korsójából! — szólt az idegen ur.

— Tessék, édes jó uram, tessék!
— nyújtotta át Éva néni a korsóját.

— Fölséges jó víz  ! — mondta az 
idegen nagyot hajtva a korsóból.

A kis Cser Mariska érkezett erre. 
a kúthoz. Ö is egy cserépkorsót ho
zott magával.

— Jó napot adjon Isten ! — kö
szönt illedelmesen s a kutfához állt 
vizet meríteni.

— Várj, kis hugocskám, a te szá
modra is húzok fel vizet! — szólt 
a jóságos arcú idegen ur s még egy 
veder vizet húzott fel, melyből Ma
riska is megtöltötte a korsóját.

Köszönetét rebegve búcsúzott el az 
öreg néni és a Mariska az idegen 
úrtól, aki tovább keresgélte a bokrok 
mellett a ritka virágokat.

Alig mennek pár lépést fölfelé a 
meredek dombon, az öreg néni ful
ladozni kezd, nem bírja felvinni a 
korsót.

— Oh, oh, édes jó Istenem, miért 
is nem -szólítod már magadhoz az 
ilyen tehetetlen öreget! — sóhajtott 
fájdalmasan.

— Várjon csak, Éva néni, felviszem 
a dombon a maga korsóját is. Előbb 
felszaladok a mienkkel s aztán érte 
jövök a maga korsójáért i s ; — szólt 
a kis Mariska s oly fürgén iramodott 
fölfelé, hogy Éva néni megcsóválta 
a fejét.

1916. december 24.
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— Hej, mikor volt az az idő, 
mikor még az én lábam is oly köny- 
nyü volt!

Pár perc múlva visszajött Mariska 
Éva néni korsójáért is. Az öreg néni 
lassan baktatott utána. A domboldal 
fele utján letette Mariska az öreg 
néni korsóját, hogy félre csúszott fej
kendőjét megigazíthassa. S ime amint 
földre eresztette a régi cserépjószágot, 
kilyukadt a feneke, mert egy éles 
kavicsra találta tenni. Pár pillanat 
múlva kicsorgott belőle minden csepp 
v í z .

Rémülten tekintett maga körül Ma
riska. Nagy ragyogó kék szemét el
borította a köny.

— Lássa, lássa, néni, milyen nagy 
baj történt! Kilyukadt a korsó! — 
szólt siró hangon a még egy fél do- 
básnyira felfelé kapaszkodó Éva né
nihez.

— Kilyukadt?!... Oh, oh, elha
gyott ez az egyetlen régi ivó-jószá
gom is !. . .  Miben viszek ezután haza 
vizet ?! — szólt fájdalomtól rezgő 
hangon az öreg néni s az ő szeméből 
is megeredt a köny.

— Mi az a nagy baj ? — kérdezte 
az az idegen ur, aki vizet merített 
számukra, előbujva a bokrok közül.

— Vége a korsómnak: kilyukadt 
a feneke!

— Hadd lám, megnézem én is ! 
— szólt az ur s átvette Mariskától. 
Körül forgatva vizsgálta minden ol
dalról a lyukas korsót.

— Mondhatom, érdekes portéka. . 
Tudja mit néném asszony? Adja el 
nekem ezt a korsót! — szólt az öreg 
nénihez.

— Ne tréfáljon velem jó uram ! 
Mit csinálna ezzel a törött jószággal!? 
Hisz’ még akkor sem kellene magá
nak, ha nem volna lyukas.

— Nem tréfálok, néném asszony. 
Tessék érte ez a pénz: Tiz korona. 
Elég lesz érte ?

— Ugyan, édes jó uram, hisz uj 
korában sem volt az ára húsz fillér 
sem ! Kap azért a temérdek pénzért 
akár egy szekér ilyen fajta uj korsót.

— Tessék, csak vegye át tőlem 
érte azt a pénzt. Nekem megéri ez 
a korsó. Hanem most nem vihetem 
magammal, azért arra kérem, tegye 
el otthon, majd egyszer, amikor te

hetem, érte jövök, — szólt az ur s 
Éva néni reszkető kezébe tette a tiz 
koronás bankjegyet s azonkívül Ma
riskának is egy fényes ezüst pénzt 
nyomott kicsike markába.

— Nesze, lányom neked is. Más
kor is csak légy jó szívvel, szeretettel, 
segítséggel az öregek és gyámoltala
nok iránt Isten áldjon meg és Isten 
áldja magát is néném asszony! — 
búcsúzott tőlük a jóságos idegen ur.

— A jó Isten áldja meg minden 
lépését! mondogatta az öreg Éva 
néni, mindaddig, mig csak einem tűnt 
szemük elől az idegen. S otthon szek
rényére helyezve a korsót, úgy vi
gyázott reá, mint a legnagyobb, leg- 
féltetebb kincsre. Várta — várta, mikor 
jő meg érte jogos tulajdonosa.

Évek után évek múltak, sok szo
morúsággal, kevés örömmel s Éva 
néni mind görnyedtebben ült öreg 
rokkája mellett s mind hasztalan várta 
amaz idegen urat, nem jött el a kor
sójáért.

— Ki vigyáz reá, kire hagyhatnám, 
ha meghalok ? ! — töprengett magá
ban az agg néni, meg-megállitva az 
örökké pergő rokkakereket.

És csakugyan nem érte meg azt, 
hogy eljött volna korsójáért az idegen 
ur. Mielőtt azonban elszólitotta volna 
a mindenható, Mariska édes anyjára 
hagyta a korsót, hogy vigyázzon reá 
addig, mig megjön érte a tulajdonosa.

Kapi Bélát, a dunántúli evangélikus 
egyházkerület uj püspökét december 
14-én iktatták be hivatalába Szom
bathelyen.

Már kilenc óra tájban nagy élénk
ség uralkodott a templom körül és 
mire 10 óra felé járt az idő, zsúfo
lásig megteltek a templom padsorai.

A gyülekezet éneke és Németh Pál 
somogyi esperes imája után Berzsenyi 
Jenő dr. egyházkerületi felügyelő 
megnyitotta az egyházkerületi rend
kívüli közgyűlést. A távozó püspök, 
Qyurátz Ferenc érdemeinek méltatá
sával kezdte megnyitó beszédét, akinek 
nyugalmában hosszantartó egészséget 
kiván. Távozásával fontos feladat

hárult az egyházkerületre, amelynek 
az ő helyét kellett betöltenie. A leg
nagyobb nyugalommal, a legnagyobb 
békében és csendben leszavaztak az 
összes gyülekezetek és a szavazatra 
jogosított tanintézetek. Többen voltak 
a hivatottak a püspöki méltóságra, 
de amint a természeti világban a 
közeleső kis halom elfödi a távoli 
magas hegyet, igy jutottak szavaza
tokhoz saját szükebb körükben azok, 
akik külön-külön is méltóak lettek 
volna a püspöki méltóságra. Aki 
mégis sziklaszilárd jellemével, apostoli 
buzgóságával és rátermettségével ki
tűnik soraikból, az Kapi Béla kör
mendi lelkész volt. (Lelkes éljenezés.) 
Az ő beiktatására gyűlt most össze 
az egyházkerület. Ez alkalommal 
üdvözli Scholtz Gusztáv bányakerü
leti püspököt, a felekezetek képvise
lőit. Vasvármegye főispánját, a meg
jelent vendégeket és híveket.

Ajkay Béla egyházkerületi főjegyző 
felolvassa a kiküldött szavazatszedő 
küldöttség jelentését. Berzsenyi Jenő * 
felügyelő régi szokás szerint felkéri 
az egyházkerületet, hogy egy küldött
ség menjen az újonnan megválasztott 
püspökért. A küldöttség tagjai dr. 
Zergényi Jenő elnöklete alatt Dukai 
Takách Ferenc, Hegyeshalmi Fischer 
Gyula, Bancsó Antal,| Scholtz Ödön, 
Farkas Elemér és Krug Lajos. Mig 
a püspök a küldöttséggel megérkezett, 
a női énekkar Károlyi Sándorné szak
avatott vezetése alatt, Takács Man
cika pompás szólójával Kapi Béla 
édesatyjának, Kapi Gyulának 51. 
zsoltár cimü magasztosan zengő, 
gyönyörű müvét énekelte el gyönyö
rűen és hatással.

Berzsenyi Jenő az oltár elé lépő 
püspököt hagyományos szokás sze
rint megkérdezte, hogy elfogadja-e a 
püspökséget, mire a püspök igy vá
laszolt : Isten segítségével elfogadom !

Ezután Vargha Gyula vönöcki es
peres intézett gyónó-beszédet a püs
pökhöz.

— E szent asztalnál — úgymond 
— az életnek kenyere és az életnek 
itala van számodra feltéve. Az Ur 
Jézussal egyesülsz itt, de ne feledd 
el itt az Urnák oltáránál, hogy csak 
szegény, bűnös, gyarló ember vagy, 
ne feledd el, hogy csak a bűnbánó

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.) 109
A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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lelkeknek nyujtatik kegyelem. Az es
peres azután imádkozott és kiszol
gáltatta a püspöknek a szent vacsorát. 
Ez alatt a női énekkar »A Krisztus 
ártatlan bárány« kezdetű XVI. szá
zadbeli éneket adta elő.

Majd Scholtz Gusztáv bányakerü
leti püspök lépett az oltár elé, jobbján 
Scholtz Ödön ágfalvai lelkésszel, 
balján Beyer Teofil felsőlövői espe
ressel. A püspök többek között a 
következőket mondotta:

— Még tombol a vihar, a csata
zaj dübörgése még rémit imitt-amott 
a határon, még nem szűnt meg a 
háború és az áldott békesség ideje 
még nem következett el, még nem 
szűnt meg a kimondhatatlan szenve
dések fölötti fájdalma szivünknek, 
mégis Isten kegyelméből csendes, szép, 
szent örömnek napja jött reánk e mai 
napon. Reád, tisztelt egyházkerület, 
aki újonnan választott püspöködet 
üdvözlőd és reád, kedves testvér, aki 
e nagytekintélyű kerületnek élére szán
dékozol lépni.

— Midőn, kedves testvérem, a te 
elődöd távozásával megüresedett az 
ő méltósága, a mi szivünk keserű 
fájdalommal telt el. Midőn a sok 
méltó, érdemes férfiú mellett a vá
lasztó egyházközségek te melléd áll
tak, kedves testvérem, ezzel kifejezésre 
juttatták, hogy téged találtak a leg
méltóbbnak, hogy benned remélik 
fölfedezni azt a férfiút, aki az anya- 
Szentegyház hajóját a legbiztosabban 
tudja vezetni a boldogulás révpartjára. 
Körülötted a lelkipásztorok nemes 
gárdája, akik csak rád várnak, mint 
vezérre, hogy előttük járván, mint 
primus interpares egyesült erővel, 
szeretettel és hittel építsétek az Is
tennek országát a földön.

Végül a nevelésügyre hivta fel az 
uj püspök figyelmét és felhívta, hogy 
az előirt alkotmányos esküt tegye le. 
Az eskümintát Scholtz Ödön ágfalvai 
lelkész olvasta föl.

— Az egyházkerület törvényesen 
megválasztott püspökévé ezzel fel
avatlak — szólt az avató püspök. 
Ezután Scholtz Gusztáv megáldotta 
a fölszentelt püspököt, majd pedig 
az esperesek áldották meg sorrend
ben.

Ezután Kapi Béla püspök imádsá
got mondott, a melyben kérte műkö
désére az Isten áldását és első áldását 
adta a gyülekezetre.

Berzsenyi Jenő egyházkerületi fel
ügyelő üdvözölte az uj püspököt.

Midőn tizenkét évvel ezelőtt — 
úgymond — a dömöiki templomból, 
ahol mint segéd-lelkész működött,

távozott, ö megmondta, hogy olyan 
pozícióban fogja viszontlátni, ahol 
munkájának területe tágul, s ime 
most, mint püspököt üdvözölheti. Az 
egyházkerület kimondta a szót, hogy 
kit tart legméltóbbnak a püspöki 
méltóság betöltésére.

Ezután Kapi Béla mindvégig lelkes 
éljenezés kíséretében tartotta meg 
hatalmas szárnyalásu székfoglaló be
szédét, amelyből kivonatosan közöl
jük az alábbiakat:

Az eskü letétele után megemléke
zett a volt püspökökről, köztük Gyu- 
rátz Ferencről, akinek két évtizedet 
meghaladó nemes tartalmú munkás
sága biztosítja a helyet a z . egyház- 
kerület építői között. Személyét — 
mondotta — örökzöldként öleli a 
szeretet. Emlékét munkálkodásának 
megmaradó értéke őrzi. Nincs jelen, 
de lelke melege körülveszi és áldást 
kérő imádságát akkor is lelke felett 
érzi, ha áldó keze nem érintheti is 
homlokát.

Püspöké választásában nemcsak az 
emberek bizalmát és elhivatását, ha
nem Isten rendelését is látja, ami 
erőt ad és felemel. Köszönetét mond 
az egyházkerület bizalmáért.

Programmját abban fejezi ki, hogy 
minden erővel mindent el fog követni, 
hogy az igazi egyház a maga boldo
gító valóságában minél teljesebben 
megvalósuljon. Lelkiismeretes hűség
gel vigyáz, hogy Isten igéje tisztán 
és igazán hirdettessék, természetesen 
a lelkiismereti szabadság elnyomása 
nélkül. Vigyáz, hogy a szentségek az 
evangélium rendelésének megfelelően 
szolgáltassanak ki, mert ez a kettő 
elegendő az egyház egységéhez. Ez 
a protestantizmus nagy elve, amely 
az ember egyéniségének kifejlésére 
és megerősödésére lehetőséget nyújt. 
El kell ismernünk egyéni meggyőző
dések, tudományos irányok jogosságát.

Az egyház munkája alkalmazkodási 
képességet követel. Ez azonban nem 
az elvek meggyöngitését, hanem a 
változott viszonyokkal való számolást 
követeli. A helyes alkalmazkodást 
lehetővé teszi a protestáns egyház 
lényege, mely nem merül ki sem 
szervezeti, sem dugmatikai megköve- 
sülésben.

Kijelenti, hogy az egyház törvényeit 
megtartja és megtartatja. Foglalkozik 
az iskolaüggyel, a tanítóképzéssel, 
mely utóbbit az egyházzal kívánja 
szerves viszonyba hozni. Súlyt kíván 
helyezni az evangélikus kántorkép
zésre, törekszik a leánynevelő intézet 

j  fölvirágoztatására. A népiskolák kér- 
I désében a felekezeti jelleg megóvá

sának alapján áll. — Szeretettel ka
rolja fel a lelkészi kar ügyeit, tanárok 
és tisztviselők érdekeit. Az evangéli
kus tanítót egyházi tisztviselőnek 
tartja.

A hagyományok alapján törekszik, 
hogy az egyházkerület a rárótt fel
adatok teljesítésével méltóképpen il
leszkedjék bele az egyetemes egy
házba.

A más vallásfelekezetekkel szem
ben a megértő szeretet alapjára he
lyezkedik. Védi és megőrzi a maga 
meggyőződését s tiszteletben tartja a 
másét, nem kerget álmadozó gondo
latot és nem hiszi, hogy a választó 
korlátokat romba döntheti a közös 
vallási gondolatok kultusza. A más 
vallásfelekezetekkel szemben megáll 
egyházi téren a megbecsülés állás
pontján. Nemzeti, társadalmi, kultu
rális és szociálpolitikai téren pedig 
megragadja az együttmunkálkodásnak 
a kötelesség által megnyitott s a meg
becsülés által lehetővé tett alkalmait. 
Vannak közös oltárok, közös eszmé
nyek, melyeket egyesitett erővel vé
deni, megvalósítani szent kötelesség. 
Egy az a földi ország, melynek er
kölcsét védjük, jövendőjét épitjük és 
egy az a láthatatlan lelki ország, 
amelynek lélekben építésére az Isten 
elhívta.

Az államban a jog, törvény, kép
viselőjét látja és szolgálja. Hazafiui 
meggyőződését nem teszi politikai 
eszközzé s hivatala tekintélyét nem 
állítja önző érdekek szolgálatába. Fi
gyelemmel kiséri a társadalmi élet 
hullámzását, a szociális élet alakulá
sát igyekszik, hogy a szociális mun
kában az egyház munkaereje, indítása 
és irányitó lelkeknek lüktetése ne 
hiányozzék.

Ezután a különböző felekezetek, 
intézmények, testületek képviselői je
lentek meg az uj püspök előtt, akiknek 
üdvözlő szavaira az uj püspök vá
laszolt.

A tisztelgő küldöttségek fogadása 
után felolvasták az érkezett üdvözlő 
táviratokat, amelyek közül fölemlítjük 
az alábbiakat: Jankovich Béla köz- 
oktatásügyi miniszter, Gyurátz Ferenc 
püspök, Geduly Henrik püspök, Tü
dős István ref. püspök, Dókus Ernő 
ref. főgondnok, Németh István ref. 
püspök, Darányi Ignác volt földmű
velésügyi miniszter, Szentiványi Ár
pád, Zsigmondy Jenő főrendiházi tag, 
dr. Zsilinszky Mihály nyug. államtit
kár, dr. Vargha Gábor, dr. Gueth 
Gyula és dr. Antal Géza orszképvi- 
selők, Gyürky Pál, Sopronvármegye 
törvényhatósága részéről Simonyi
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Hajas Antal alispán, Baán Endre I 
főispán, Zala- és Somogyvármegyék I 
alispánjai, Sipeki Balázs Béla zalai 
főispán, a körmendi, kemenesmagasii 
szentgotthárdi, várpalotai, vágődi stb. 
ev. gyülekezetek stb. stb.

A püspökavatást a rendkívüli köz
gyűlés bezárása fejezte be. Az ün
nepség után Berzsenyi Jenő felügyelő 
bejelentette, hogy a püspökbeiktatás 
tényéről hivatalosan értesít! a kor
mányt.

Végül elhatározta a közgyűlés, hogy 
a püspökavatáson elhangzott beszé
deket, valamint Kapi püspök imáját 
kinyomatja a dunántúli egyházkerület 
hívei számára.

Békeajánlat.
Ausztria és Magyarország, Német

ország, Bulgária és Törökország bé
keajánlatot tettek az ellenségnek, mely 
ajánlatnak szószerinti tartalma a kö
vetkező :

A világ nagy részét immár közel 
két és fél éve dúlja a legrettenetesebb 
háború, a melyet valaha ismert a 
történelem. Ez a katasztrófa, a melyet 
a közös ezer esztendős civilizáció 
köteléke sem volt képes föltartóztatni, 
az emberiség legértékesebb javait tá
madja meg: rombadöntéssel fenyegeti 
azt. a szellemi és anyagi haladást, a 
mely a XX. század hajnalán Euró
pának büszkesége volt.

Ebben a küzdelemben Ausztria és 
Magyarország és szövetségesei: Né
metország, Bulgária és Törökország 
bebizonyították legyőzhetetlen erejü
ket. Számban és hadiszer tekintetében 
fölényes ellenfeleikkel szemben hatal
mas sikereket értek el. Soraik ren
dületlenül állanak meg az ellenséges 
hadak folyton megújuló rohamaival 
szemben. A Balkánon bekövetkezett 
legutolsó támadás gyorsan és győze
delmesen leveretett. Ez utolsó esemé
nyek igazolják, hogy a háborúnak 
további folytatása nem törheti meg 
ellentálló erejüket. Ellenkezőleg az 
egész helyzet további sikerek remé
nyére jogosít.

Létüknek és szabad nemzeti fejlő
désüknek védelmére kellett a négy 
szövetséges hatalomnak fegyvert ra
gadnia. Seregeiknek dicsőséges tettei 
sem változtatták iheg küzdelmüknek 
ezt a jellegét. Egy percre sem vesz
tették szem elől, hogy a többi nem
zetek jogainak tisztelete saját jogaikkal 
és jogos érdekükkel ellentétben nem

I áll. Nem akarják szétzúzni, vagy 
I megsemmisíteni ellenségeiket.

Katonai és gazdasági erejük tuda
tában, készen arra, hogy ha kell, a 
végsőig folytassák a rájuk erőszakolt 
küzdelmet, egyszersmind azonban át
hatva attól az óhajtól, hogy a további 
vérontásnak elejét vegyék és véget 
vessenek a háború borzalmainak, a 
négy szövetséges hatalom a béketár
gyalások mielőbbi fölvételére tesz 
javaslatot. Meggyőződésük szerint 
azok a javaslatok, a melyeket ezekre 
a tárgyalásokra magukkal hoznának 
és a melyek népeik becsületét, létét 
és fejlődési szabadságát kívánják biz
tosítani, alkalmas alapot nyújtanának 
az állandó béke helyreállítására.

Ha a békének és engesztelődésnek 
ez ajánlata ellenére tovább folynék 
a küzdelem, a szövetséges négy ha
talom el van tökélve, hogy azt győ
zedelmes befejezéséig fogja folytatni. 
A felelősség azonban az emb riség 
és a történelem előtt ünnepiesen el
hárítják magukról.

Királyunk hadseregparancsa.
Hadseregem és hajóhadam kato

náihoz !
Isten' kegyelme és segítsége s az 

a vitézség és kitartás, a melyet hu 
szövetségeseinkkel egyetemben tanú
sítottatok, oly helyzetet teremtett, a 
melyben végleges győzelmünkhöz 
többé kétség nem férhet.

Abban a törekvésben, hogy a ne
héz időkben férfiasán kitartó népek
nek a béke áldásait visszaszerezzük, 
Én és felkölt szövetségeseim kísérletet 
tettünk a tisztes béke létrehozására.

Imádkozom a Mindenhatóhoz, vajha 
áldása kisérné ezt a lépést. De biztos 
vagyok abban is, hogy Ti változatlan 
hősiességgel fogtok továbbra is küz
deni, a mig a békét meg nem kötjük, 
vagy a mig az ellenséget döntően 
meg nem veritek.

Kelt Bécsben, 1916. dec. 12-én.
Károly.

Vilmos császár napiparancsa.
Katonák! A győzelem érzésében, 

a melyet vitézségetekkel vívtatok ki, 
Én és a hűséges szövetséges államok 
uralkodói békeajánlatot tettünk az 
ellenségnek.

Hogy elérjük-e vele a kívánt célt, 
arról nem beszélhetünk most. Nektek 
Isten segítségével továbbra is helyt 
kell állanatok az ellenséggel szemben, 
hogy megverjétek!

Nagy főhadiszállás, 1916. dec. 12.
Vilmos I. R.

Karácsonyi ima.
Irta : GYŰRIK SÁNDOR, a győri cv. szeretethúzban 

ápolt sebesült katona.

Kegyelmes, szent Isten, k i vagy fönn az égbe’, 
Tekints le irgalmas szemekkel a földre! 
Töröld le könnyeit árvák s özvegyeknek, 
Hozsánna, hozsánna az Üdvözítőnek!

Jézus lejött kozzánk, hogy minket megváltson, 
S  harmadszor virradt ránk ily gyászos kará

csony . . .
Bán és nagyravágyás pusztítja a földet. 
Hozsánna, hozsánna az Üdvözítőnek!

Újszülött Jézusunk, esedezve kérünk, 
Bocsásd meg minekünk a mi sok nagy vétkünk. 
Ne hagyd elpusztulni szegény magyar néped, 
Hozsánna, hozsánna az Üdvözítőnek!

Odakünn ki védi országunk határát,
Segéld és őrizd meg elhagyott családját,
Ne hullassák azt a sok keserű könnyet. . . 
Hozsánna, hozsánna az Üdvözítőnek!

Akik dúló harcban harcmezön elestek, 
Tenálad jó  Atyánk, szebb hazát kerestek, 
Adj nékik pihenést, vedd hozzád lelkűket, 
Hozsánna, hozsánna az Üdvözítőnek!

Őrizd a foglyokat, segéld őket haza,
Ne szállja csüggedés sziveiket soha. . . 
Hadd mondhassák ők is, ha majd visszajőnek: 

I Hozsánna, hozsánna az Üdvözítőnek!

Arra kérünk Atyánk, halld meg néped szavát, 
Küldd el minél előbb a béke angyalát, 
Esedezve kérünk add meg kérésünket. 
Hozsánna, hozsánna az Üdvözítőnek!

Amen.

A kötelesség  útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizennegyedik fejezet.

A Cassa Nationala.
Folyt. :i7

Elérkezett a Cassa Nationala ala
kuló gyűlésének ideje. Már kora 
reggel benépesedett a község, minden 
felől nemzeti viseletbe öltözött olá
hok érkeztek, zsíros, gyűrött kalapjuk 
alól hullámosán hullt vállukra fénye
sen gyűrűző hajuk. Ellepték az ut
cákat, letelepedtek az árnyas fák 
tövébe, s hangos lármázással betöl
tötték a korcsmák ivóját. Mikor 
elérkezett a gyűlés ideje, beláthatatlan 
embertömegből tarkállott az egész 
piac.

Sárosy László a jegyzővel együtt 
az ablak-függöny mögül nézte a nagy 
tömeget Szivére, mint valami mázsás 

| súlyú sziklakő, nehéz aggodalom 
nehezedext. Micsoda embertömeg!
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Micsoda hatalom ! Most először jutott 
eszébe, micsoda erő rejtőzködik az 
embertömegben. A gáton keresztül
csapó vizáradat jutott eszébe, mely 
szenyes hullámaival mindent elsöpör 
és maga alá temet

A gyűlés kezdete előtt megjelent 
a néptömegben Qrünhut, Vajda Iván 
s ott járt köztük nevető mosolyával 
Lonci kisasszony is. Széles oláh 
nemzeti szinü kokárda virított a 
keblén. Ezt már nem tudta elviselni. 
Leeresztette a függönyt s azt mondta 
a jegyzőnek:

— Gyerünk az udvari szobába!
A Cassa Nationala hamar meg

mutatta hatalmát. Szinte érthetetlen 
gyorsasággal behálózta az egész fa
lut s vele együtt a messze vidéket 
is. Néhány hét alatt tekintélyes nagy 
épületet emeltek. Egyik része tágas 
terem volt, ebben felolvasásokat, szini 
előadásokat tartottak, mellette könyv
társzoba és olvasó szoba volt, itt 
meg könyveket meg újságokat talált, 
aki ilyesmit keresett, (igaz, hogy 
nagyon kevesen tolakodtak körülök 
ebben a szobában!) az épület másik 
részén pedig tágas fogyasztási boltot 
helyeztek el, mellette pedig egy több 
szobából álló takarékpénztárt rendez
tek be. Igazán alig telt bele négy-öt 
hétnél több, készen állt az épület s 
homlokán arany betűkkel ragyogott 
a név : Cassa Nationala !

Munkásságuk is lázas sietséggel 
folyt. Felolvasásokat és összejövete
leket tartottak. De mig Sárosy László 
inkább a komoly, ismeretterjesztő 
kérdéseket tárgyalta s arra törekedett, 
hogy hallgatói minél többet tanuljanak, 
addig a Cassa Nationala a szóra
koztatásra helyezte a fő súlyt. Sike
rült is elérnie, hogy a magyar isko
la-terem mind jobban kiürült s az 
oláhok terme mind jobban megtelt.

Sokszor a keserűség fojtogatta. 
Éjjel, nappal dolgozott, mindent el
követett, hogy szépet, értékeset nyújt
son, hiába. Talán már régen elcsüg
gedt volna, ha nincsen mellette az 
édesanyja.

— Ne busulj, fiam, lesz ez még 
máskép is !. . . Ne csüggedj el, nagy 
dolog sohasem születik egy óra 
a la tt! ...  Kitartás! ..

A legközelebbi felolvasás előtt Sá
rosy László bejárta a falut s meg
zörgette a magyar családok ajtaját. 
Ekkor tudta meg, hogy 'a  Cassa 
Nationalában ugyan akkor színdara
bot játszanak s á magyarok közül is 
sokan oda mennek. Az ő előadásán 
nagyon kevesen voltak, annál többen 
a másikon.

— Az a kérdés, — mondta este 
az édesanyja, mikor fáradtan üldö
gélő fiára tekintett, — mit akarsz 
tulajdonképpen ? Ha hiúság dolgozik 
benned s az van megsértve, akkor 
azt mondom : veszítettél, hadd abba 
a küzdelmet! De- ha magasabb do
logért dolgozol, ha a magyarok sorsa 
aggaszt s a magyarság jövendőjéért 
munkálkodsz, akkor nem szabad 
csüggedned s nem szabad munkádat 
abba hagynod! . .

— Ezt már egyszer megbeszéltük, 
anyám, feleli Sárosy s azt hittem, 
nem is kételkedsz már bennem!

— Nem kételkedem benned, mondja 
Sárosyné, s hosszan,- szeretettel néz 
fiára.

A felolvasásokat nem hagyta abba 
Sárosy, hanem inkább még több 
gondot fordított rájuk. A szomszéd 
városból néha-néha egy-egy tanárt, 
lelkészt megnyert az ügynek s azok 
is segítségére voltak. Némelykor egy- 
egy zeneszámmal gazdagította a kü
lönben egyszerű műsort, sőt egyszer 
színdarabot tanított be. A siker óri
ási volt. Egyáltalában észrevette, 
hogy nem szabad a népet tétlenség
ben hagyni. Alihelyt szerephez juttat
ják, azonnal jobb kedvvel vesz részt 
mindenben. Megpróbálkozott egy da
lárda összeállításával is.

Egy félesztendő múlva a Cassa 
Nationala másik munkálkodási ága 
is teljes erejében lépett fel. Ugyanazt 
tették, amit Sárosy akart tenni, de 
aminek végrehajtására gyenge volt. 
Hatalmas szervezettel összeírták azo
kat, kik valamelyik takaréknak vagy 
banknak tartoznak s egyszerűen ki
fizették az illető adósságát. Persze 
csak ha magyar takarékból vette fel 
kölcsönét. Ugyan annyi, vagy még 
kevesebb kamatot számítottak neki 
s a költségeket is ők fedezték. így 
azután lassanként az eladósodott oláh 
gazdák mind a Cassa Nationala zse
bében voltak.

Nem elégedtek azonban meg az 
oláhok anyagi védelmével, hanem 
inkább a magyarok elhóditására tö
rekedtek. Akkor voltak igazán bol
dogok, ha vérbeli magyaroknak ad
hattak pénzt. Csodálatos nagy hitelt 
nyitottak. Néhány hold földre olyan 
nagy kölcsönt adtak, hogy az egyszerű 
embernek szeme-szája elállt a cso
dálkozástól. Negyedév elteltével azu
tán úgy felsrófolták a kamatot, hogy 
szegény adós füle gombja se látszott 
ki belőle. A vége persze az volt, 
hogy övék lett a föld. Ez volt azután 
a teljes, az igazi öröm mámor.

Vajda Iván is mindinkább merész 
lett. Régi, finom modorát levetette s 
olyan hánya-veti hetykén járt, mintha 
legalább is a fél falu az övé lenne.

— Tudja-e paedagogus ur, kér
dezte egy Ízben gúnyolódva, hány 
féle föld van a világon.

— Persze tudom, felelt Sárosy 
komolyan. Fekete televény föld, agya
gos föld. . .

— Haha! nevetett közbe a mérnök. 
Dehogy is, dehogy is ! Oláh föld van, 
meg magyar. Más nincsen. És tudja, 
az úgy lesz, hogy mindegyik a mienk 
lesz és akkor más nem le sz l.. .

A tanító nem felelt, hanem egyik 
nap bement a vármegye székvárosába.

( F o ly ta t ju k .)

A világháború eseményei.
Közel van szent karácsony, a békes

ség, az emberekhez való jóakarat 
ünnepe. És ime, mintha angyalok 
éneke hozta volna közénk, megszólalt 
a dühöngő harcok mezején a rég 
nem hallott hang: legyen békesség! 
A mi táborunkból repült magasba a 
béke galambja oly időben, amikor 
harctéri sikereink elvitázhatatlanok, 
amikor ellenségeink már a teljes bu
kás szélén állanak. Mi ajánlunk békét 
a teljes győzelem előestéjén, jeléül 
annak, hogy mi nem hóditani akar
tunk, amidőn a világháhoru vesze
delmes viharába belementünk, hanem 
szent kötelességünknek ismertük biz
tosítani mindazt, amivel bennünket 
az ég Ura megáldott s ami hazánk 
további boldogulásához s békés fej
lődéséhez okvetlenül szükséges. Lehet, 
hogy az antantbeliek a végveszedelem 
előestéjén is azt mondják: »Mi a 
végső kimerülésig akarunk harcolni, 
nekünk béke nem kell!« Erre a mi 
békeangyalunk azt fogja mondani: 
»Disci et salvavi animam meam, 
hadd szóljon ismét az az ágyú!«

Harc az oláhok és oroszok ellen.
Könnyű prédára leselkedő becstelen 

szomszédunk, ugyancsak belekerült 
a csávába. Nem elég az a megsem
misítő szerencsétlenség, mely Romá
niát méltó büntetésképpen érte, léha 
vezetői körében mindinkább lábrakap 
a visszavonás, a meghasonlás s a 
hebehurgya kapkodás. Ferdinánd ki
rály átkozza Bratianut, ez pedig a 
királyra igyekezik hárítani a háborúba 
való szerencsétlen beavatkozás ódi
umát. A királyné azt hirdeti, amit 
Lloyd-George és Briand prédikál: a 
háborút folytatni kell az utolsó em
berig !

■£



1916. december 24. HARANQSZO.

December 10-én Románia veszte
sége foglyokban és halottakban már 
felét tette a román hadsereg eredeti 
létszámának. És az a föld, mely di
adalmas hadaink előnyomulása kö
vetkeztében az oláhok kezén maradt, 
napról-napra összébb zsugorodik A 
bolgár csapatok december első nap
jaiban átkeltek Sziiisztriánál, majd 
Csernavodánál a Dunán s délkelet 
felől kezdették meg hódittí munkáju
kat. Az ellenkező oldalon Falkenhayn 
és Mackensen seregei folytatják győ
zedelmes utjokat kelet felé. Nem ál
lítja meg őket sem a menekülő ellen
ség utrombolása, sem a sűrű esőzés, 
sem az átázott talaj. A segítségükre 
küldött orosz csapatok pedig versenyt 
futnak ezekkel.

Mackensen dec. 12-én megtörte a 
Jalomica mentén a román és orosz 
utócsapatok ellenállását és megindult 
Buzeu felé, a kettős sinpáru ploesti- 
buzeui vasutat lefoglalta, az ellenséget 
visszavonulásra kényszeritette, majd | 
két nappal később Buzeut is hatal- I 
mába kerítette. A román-orosz sereg 
züllött állapotban menekült a Szeret 
felé. De fényes győzelmünknél is fon
tosabb az, hogy az oláhországi gazdag 
zsákmánnyal biztosítottuk gazdasági 
helyzetünket és az, hogy Romániában 
Oroszországot is megvertük.

Az oroszok segédkezése általában 
keveset használt az üldözött romá
noknak. József kir. herceg csapatai 
súlyos vereséget okoztak nekik. Kir- 
libaba és Dornavatra között. Nagy 
erővel támadtak az oroszok dec. 10-én 
a Tatárszorosnál, a Bisztrica-szaka-

szon, a gyergyói havasokban s a 
Trotusul-völgynek mindakét oldalán. 
Kövess és Arz csodákat müveitek a 
rendelkezésükre álló csapatokkal e 
vadregényes s alig járható helyeken. 
Részben nekik köszönhetjük oláhor
szági fényes diadalainkat. Az orosz 
támadásokat mindenütt véresen visz- 
szaverték.

Romániának augusztus végén mint
egy hétszázezer katonája volt. Ma 
alig van kétszáznegyvenezer gyenge, 
hiányos felszereléssel. Nyolcszáz tá
bori ágyújából elvettünk tőle többet 
négyszáznál. Arzenáljait elvesztette 
Fegyvert csak Oroszországtól kap
hatna, de annak sincs fölöslege. 
Háromezer kilométer hosszú vasut- 
jából kétezerét lefoglaltunk, százhar
minc lokomotivja kezünkben van. 
Románia már nem önálló katonai 
hatalom. A román hadsereg az orosz 
hadsereg kiegészítő része. Vezérkara 
Szaharov vezérkarába tartozik.

Az olasz harctér.
Az olaszok mindkevesebbet törőd

nek a harctérrel. Kamarai vitáikból • 
kiérzik, hogy belefáradtak a háborúba 
s megelégelték azt a vaskényszerü- 
séget, mellyel Anglia szövetségeseit 
a hadviselés gályarabjáivá tette. Hő- 
fer jelentésének szinte állandó mon
data lett: »Az olasz harctéren lénye
ges esemény nem történt.«

A nyugati harctéren
a szokott tüzérségi harcon kívül más 
alig fordult elő. De annál zajosabb J 
volt a küzdelem a francia kamarában, |

melynek szélső baloldaláról elkesere
dett küzdelem indult meg Briand és 
kormánya ellen. A francia fővezér, 
Joffre generalisszimusz belefáradt az 
eredménytelen és céltalan küzdelembe. 
A kormány is teljesen átformálódott 
Lelohadt a harci kedv. Csak a fran
cia és angol lapok tartják kötelessé
güknek, hogy háborút indítsanak 
békeajánlatunk ellen. Jó, hogy nem 
ők mondják ki a döntő szót. A meg
szállott terület lakosai nagy tömegek
ben özönlenek azon plakátokhoz, 
melyek a német császár békeajánla
táról szólnak. Megindulva olvassák 
azok nagylelkű tartalmát. Egy öreg 
francia anya, akinek két fia harcol a 
hadseregben, hangosan ezt mondta 
a körülötte állóknak: »Ha Vilmos 
császár végre meghozza nekünk a 
békét, akkor én leszek az első fran
cia nő aki a piacon nyilvánosan azt 
fogom kiáltani, hogy éljen Vilmos 
császár, aki a világnak a békét és 
siró anyáknak szegény fiaikat visz- 
szaadta !<

Macedóniában
az egyesült francia és szerb csapatok 
Dobromir és Makova között támadó
lag léptek fel, de eredménytelenül. 
Sarrail sietteti hadműveleteit, hogy a 
görögök meg ne előzzék s valamit 
Románián is segítsen, ügy látszik 
azonban mind a két terve tárgyta
lanná lett. Románia bukása Sarrailt 
is veszedelembe sodorja és Görögor
szág támadását is magával hozhatja.

321  _

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Olvasóinknak, munkatársainknak s 

lapunk barátainak Istentől megáldott, 
békességet és erőt hozó karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

Nemes ösvényeken című tetszetős k i
állítású ifjúsági könyv jelent meg a kará
csonyi könyvpiacon Raffay Sándor szer
kesztésében. Versek, történeti és háborús 
elbeszélések, a serdültebb ifjúság lelki vi
lágát nemes ösvényekre irányitó építő cik
kek váltogatják egymást a gazdagon és 
szépen illusztrált kötetben. A mű célját és 
tartalmát a cim találóan fejezi k i : valóban 
nemes ösvényeken járnak azok a hősök, 
akikről a történetek szólnak és azok az 
irók is, akik a mű tartalmát megírták. Két
ségtelen, hogy e mű hézagpótló az ifjúsági

[ irodalomban A csinosan kiállított kötet 
Hornyánszky Viktor műintézetét dicséri, a 
rajzokat pedig Schneider Iván készítette. 
Ára 5 korona. Kapható Hornyánszkynál 
(V. Akadémia-utca 4.) és minden könyv- 
kereskedésben

I t thonról .
„ A király a hadigyámolitás védője.
0  felsége Károly István királyi herceghez 
intézett legfelsőbb kéziratban tudatja, hogy 
átvette a monarkia mindkét államában a 
hadigyámolitás ügyének védőségét.

A király a magyar gazdákhoz. Az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
közgyűlésén és a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetségének naggyülésén egy- 
begyült gazdák hódoló táviratára a követ
kező válasz érkezett Bujanovics Sándorhoz, 
az OMGE. elnökéhez :

Ő császári és apostoli királyi felsége az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
közgyűlésén és a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetsége nagygyűlésén egybe- 
gyült gazdák és gazdatársadalmi testületek 
méltóságod által tolmácsolt hódolatát élénk 
megelégedéssel fogadta és a trónralépés 
alkalmából kifejezésre juttatott lelkes sze- 
rencsekivánatokért és ragaszkodásért a 
magyar gazdaközönségnek legkegyelmeseb
ben szives köszönetét küldeni méltóztatik. 
Legfelsőbb parancsra Nagy báró.

A román gabona-zsákmány. Az 1916. 
évi román termésnek körülbelül 50 százaléka 
a központi hatalmak kezébe került. A zsák
mányolt termés ötven millió hektoliter 
búzából, kilenc millió hektoliter rozsból, 
hét és fél millió hektoliter árpából, nyolc 
és fél millió hektoliter tengeriből áll.

Hatvan millió hadijótékonyság cél
jára. Az elhunyt Ferenc József király
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magánvagyonából hatvan millió koronát 
hagyott a háború sebesültjeinek, rokkant- 
jainak, az elesettek özvegyeinek és árváinak. 
Agg királyunk ezen végrendelkezése igazán 
királyi szívből fakadt; hálásan emlékezett 
meg azokról, akik birodalmai épségének, 
ősi neve fényének védelmében szenvedtek 
és azokról, akik férjet és apát gyászolnak 
s két ország nagyszerű küzdelmében. A 
sebesültekről és rokkantakról, a hadiözve
gyekről és árvákról gondoskodni magának 
az államnak erkölcsi kötelessége De az 
állam csak fogyatékosán felelhet meg nehéz 
tisztének, ha az egységes és tettre kész 
társadalom nem siet segítségére. A feje
delmi hagyaték sok milliójával ha nem is 
oldja meg a nagy problémát, de megköny- 
nyiti megoldását. Es egyben messze elra
gyogó példaadás is attól, aki a gondolkodás 
emelkedettségében, az érzés tisztaságában, 
a cselekvés lovagiasságában mindenkor 
megcsodált példánk volt.

Nagy robbanás a félixdorfi puska
porgyárban. Bécstől néhány kilométerre 
lévő félixdorfi puskaporgyárban robbanás 
történt, amelynek a körülbelül 80 épületből 
amelyekből a gyár áll, tizenegy áldozatául 
esett. Ezek megsemmisültek, mások köny- 
nyebben megrongálódtak. Félixdorf község
ben a rázkódtatás következtében nagyobb 
épületkárok konstatálhatok; házfedelek so
dortattak el, mennyezetek beszakadtak és 
igen sok ablak összezuzódott.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház az indemnitás meg

szavazása után a királyi két levelet tárgyalta 
le, majd a koronázás előkészítését vette 
munkálatba.

A n a g y v i l á g b ó l .
Német munkások és alkalmazottak 

hazafias határozata. A különböző szak
mabeli alkalmazottak kötelékének német 
szakszervezete gyűlésén a következő hatá
rozatot hozta:

Négymillió szervezett munkás és alkalma
zott december 12-én összegyűlt képviselői 
kijelentik, hogy a háború és a hazafias 
segítőszolgálat folytatásában és keresztül
vitelében egész erejükkel közreműködni 
kívánnak. A munkások és alkalmazottak j 
szervezeteiben képviselt néprétegek egysé- 1 
gesen elhatározták, hogy minden erejüket I 
országuk szolgálatának szentelik, hogy 
Németország ellenségeinek megsemmisítő 
terve eredménytelen maradjon. A birodalmi 
gyűléstől és a hadihivataltól jogos törek
véseik hatásos támogatását várják a mun
kások és alkalmazottak, továbbá jobb 
munkabért és munkaföltételeket, végül 
pedig az egyesülési jog biztosítását. Kö
vetelik az élelmiszeruzsora kiirtását és a 
meglévő élelmiszerek arányosabb elosztását, 
hogy a dolgozó nép megfelelhessen a vele 
szemben támasztott követeléseknek.

Tanulók a mezei munkában. Ausztriá
ban és az összes hadviselő államokban 
fölmerült már az a kérdés, miként lehetne 
az iskolai nagy vakációt akként beosztani, j 
hogy a tanulók a könyebb mezőgazdasági j 
munkában foglalkoztathatók legyenek. Ausz- j 
triában ezt úgy vélik megoldhatónak, ha 
a kéthónapos nyári vakáció ezentúl két 
hónap helyett csak egy hónap lenne. I

Húsz márka helyett húszezer márka 
pénzbüntetés. Németországban nem járnak 
úgy térdig rózsában az árdrágítók, mint 
némely más országban. A bíróságok, kü
lönösen a felsőbbek, sűrűn gondoskodnak 
arról, hogy az árdrágítók tövisbe is lépje
nek, amikor a profit után szaladnak. Most 
egy Friedrich Ferenc nevű fémárugyáros 
járta meg a felsőbírósággal, amely eddig 
példátlanul álló szigorúsággal változtatta 
meg az álsóbiróság ítéletét. Az alsóbiróság 
ugyanis a maximális ár túllépése miatt 
húsz márka pénzbüntetésre ítélte Fried- 
richet, akinek büntetését most a felsőbíró
ság, ahová az Ítéletet az ügyész megfelleb
bezte, húszezer márkára emelte fel.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.:

H o l b ib l ia  a  h á z b a n  n in c s ,
H iá n y z ik  o t t  a  l e g f ő b b  k in c s  
T a n y á t  a  s á t á n  ü tö t t  o tt ,
D e I s te n  n e m  le l  h a j lé k o t .

December 24. vasárnap, Phil. 4, 4—7.
„ 25. hétfő, Luk. 2, 1—14.
„ 26. kedd, „ 2, 15—20.
„ 27. szerda, „ 2,25—38.
„ 28. csüt., I. János 1, 1—4.
„ 29. péntek, Titus 2, 11—14.
„ 30. szombat, Zsidó 1. 1, 1—12.

A reformáció négyszázados jubileuma 
esztendejének igazán méltó emléke lesz

a most megjelent

1 9 1 7 - i k  é v i
K É P E S  L U T H E R  N A P T Á R ,
amelynek most már tényleg egyetlen 
magyar és magyarul tudó evang. 
családból sem szabad hiányoznia.

Ennek a nevezetes évfolyamnak a kia
dása is azon a reményen alapult, hogy 
nem lesz olyan magyar és magyarul tudó 
evang. hivönk, aki az 1917-ik évi jubileumi 
„Luther Naptár"-t meg ne vegye. Ezért a 
kiadók a Naptár árát a mostani arányta
lanul magas papiros árak és nyomatási 
költségek mellett is rendkívül kis összeg
ben állapították meg.

Az 1917. évi Luther Naptár bolti ára 
csak 90 fillér. Postai szállítással a feltéte
lek a következők: 1—10 példány franko 
küldéssel darabonként 1 korona, legalább 
19 példány eladása esetén franko küldéssel 
darabonként 90 fillér. 20 példányon felül 
történő elárusitás esetén franko küldéssel 
á 90 fillér ár mellett 10 %  engedmény jár. 
200 példányon felül történő elárusitásnál 
még külön árusítási dij is jár.

A kik még megrendeléseiket nem küldöt
ték be, siessenek, mert az 1917. évi jubile
umi Luther naptár előre láthatóan nagyon 
kelendő lesz s a készlet hamar elfogyhat.

Kapható az evang. lelkészi és tanítói 
hivataloknál, illetve megrendelhető a „ Luther 
Naptár" sze rkesztőségénél. Sopron. Paprét 2.

Újévi a jándékul
legalkalmasabb ifjúsági és vallásos 

könyvek:
Pósa Lajos: Arany liget. (Versek.) 
Dingha Béla dr. :  Hol volt, hol 

nem volt. . . (Mesék.)
Albert József: Túl az óperencián.

(Mesék)
Hamvas József: Mesés történetek.

(Ifjúsági elbeszélések.)
Borsos István :  A gályarabok tör

ténete. (Egyháztörténeti munka.) 
Dr. Masznyik Endre: Képek az 

ókori keresztyén egyház tör
ténetéből.

Gyurátz Ferenc: Hősök kora. 
Gagyhy Dénes: Mária nővér. (Kis

regény.)
Babay Kálmán • Nádfödeles házak 

alatt. (Falusi történetek.)
Stráner Vilmos: A biblia az élet 

könyve. (Ismeretterjesztő.)
Farkas Mihály né: Történetek az 

életből. (Elbeszélések felnőttek
nek.)

Kapi Béla: Boldogság könyve.
(Jellemképző munka.)

Egy-egy kötet díszkötésben 1 80 K- 
Portóra példányonként 30 fillér kül
dendő. Megrendelhető Wellisch Béla 
könyvkereskedésében Szentgotthárd.

Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

U travaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára vásZOnKÖlÉSlieil I kor. 20 fill.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában 

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra I 
Küldjük a táborba!

Ajánlkozás.
Egy négy polgárit jeles eredmény

nyel végzett 16 éves leányka ajánl
kozik úri családhoz házi munkára, 
esetleg gyermekek mellé, azok tanítása 
céljából. Ajánlatok kéretnek a kiadó 

1 hivatalba. 6—x
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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