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Dallama : M int a szép híves patakra.

Uramisten, sziklaszálunk,
Te örök, Te szent, Te nagy! 
Énekünkbe Hozzád szállunk, 
Erősségünk csak te vagy.
Isten, oh mi Istenünk, • 
Intéseddel légy velünk:
Ez az élet bár múlandó,
A szeretet maradandó.

Add, Atyánk, hogy égjen bennünk 
| •' Az ember s honszeretet,
i S ha tovább kell még szenvednünk,

Á llj ő rt fejünk felett.
Isten, oh mi Istenünk,

1 Oltalmaddal légy velünk,
Add áldásod a hazára,

. S a magyarok kirá lyára i

Áldd meg Isten kedvesinket, 
Buslakodók seregét 
És vezérelj haza minket,
Hol szebb a föld, szebb az ég. 
Isten, oh mi Istenünk,

Vigaszoddal légy velünk:
Földön, égben életet nyer,
Ki honáért-hal meg, ha kell.

tJj reménység, légy köszöntve 
: Ujesztendö reggelén!
• vUrunk, hálán iá t  kiöntve,
! Áldunk eljövetelén.
; Isten, oh mi Istenünk, 
j Jóságoddal légy velünk!

Szállj fohászunk fel az égbe: 
Szállj le angyal: áldott béke!

SÁNTHA KÁRO LY.

Jubileumi esztendő.
Nagy időben nagy esztendő küszö

bére léptünk. Naggyá teszik'ezt az 
időt a világháború eseményei s ne
künk evangélikusoknak enélkül is nagy 
esztendőnk volna a reformáció négy
száz éves évfordulója. A népek nagy 
próbája mellett minket ez az esztendő 
még külön is nagy próba elé állít. 
Nemcsak hazánk nemzeti ereje és 
élete van mérlegre vetve, hanem 
megméretik most evang. egyházunk

valláserkölcsi ereje és élete is. A ket
tős próbában ki kell tűnni rólunk 
mint magyarokról és mint evangéli
kusokról: mik vagyunk, mennyitérünk, 
milyen sors és hely illet meg bennün
ket a jövőben. Méltóknak kel! len
nünk az elődökhöz s jobb jövőt kell 
készítenünk az utódok, számára.

Ki kell most fejteni magunkból min
den lehetőséget; munkába kell állí
tani minden jó szándékot, minden 
jóra való készséget és tehetséget. A 
legkisebb is úgy tegye erejét a töb
biekéhez, mintha épen az billentené 
javunkra a mérleget. Isten minden
kinek adott valami kegyelmi ajándé
kot ; egyiknek ezt, másiknak amazt, 
egyiknek kisebb, másiknak nagyobb 
mértékkel; de akárhogyan osztotta 
el, minden ajándékát mindenkinek 
haszonra adta, hogy azzal híven sá
fárkodjunk. (1. Kor. 12, 4 — 11. Pét. 
4, 10.) Vizsgálja meg kiki, ő rá mi
lyen kegyelmi ajándékokat bízott az 
Úr és hogyan használhat velük az 
emberiségnek és Isten országának 
legtöbbet.

A reformáció jubileumi esztendejé
ben gondoljuk végig a reformátorok 
küzdelmét, evangélikus egyházunk és



2 HARANQSZÓ. 1911. január 1.

apáink századokig tartó szenvedését 
s végül a lelki világosság győzelmét, 
hogy belássuk milyen nagy kincsek
nek kell azoknak lenni, amelyekért a 
legnemesebb lelkek akartak és tudtak 
szenvedni, börtönre, gályarabságra 
menni, vértanusággal meghalni és 
belássuk, milyen nagy kegyelmi aján
dék az evarigéliom híveként születni, 
nevelkedni és mindazoknak a kincsek
nek őrzője és sáfára lenni. Aki ezt 
fel tudja fogni, hálás szívvel ünnepli 
a reformáció emlékét és háláját tet
tekben is megmutatja.

Úgy egyetemes egyházunk, mint 
egyházkerületeink s egyes gyülekeze
teink évek óta készülnek erre az ün
nepre. Vannak szép terveik; szeret
nék ennek az esztendőnek emlékét 
valami maradandó alkotással meg
örökíteni. Egyik helyen templom, is
kola, árvaház, diakonissza-otthon, 
vagy más szeretet-intézmény funda- 
mentomát rakják le, ha a háború 
miatt egyelőre nem is kőben, legalább 
alaptőkékben; másutt általában az 
egyház anyagi erősítésére és jövőjé
nek biztosítására, vagy az ifjúság 
gondozására, a lelki élet építésére 
gyűjtögetnek egyházfentartási, konfir
mációi, vallásos iratok terjesztésére, 
vagy más hasonló célra szolgáló ala
pokat és alapítványokat.

De nem elég, hogy a jubileum csak 
az egyházaknak, vagy a hivek egy- 
részének emlékünnepe legyen. Jubi
láljon, vagyis szenteljen örömünnepet 
kivétel nélkül minden család és min
den szív , még pedig ne csak egy na
pon és ne csak az ünnepen való 
megjelenésével.

Már most, az esztendő kezdetén 
tegye fel magában mindegyikünk még 
a gyermekek is, hogy amennyire te
hetségünktől telik, pénzbeli áldozatot 
is hozzunk egyházunk javára.

Mi most élő családok kisebb vagy 
nagyobb alapítvánnyal Írjuk be ne
vünket egyházunk jóltevői közé. Csak 
komolyan tegyük fel ez magunkban 
és komolyan törekedjünk rá, Isten 
reménységünkön felül hozzá segít a 
kivitelhez.

De még ez sem elég. Legyen jubi
leum az egész esztendő, sőt ettől 
kezdve egész életünk. Úgy is az az 
egyik legnagyobb bajunk, hogy nem 
tudjuk felfogni, mennyit köszönhetünk 
az evangéliomriak s ezért nem is tu
dunk rajta hálás szivvel örülni s érte 
és benne örömmel élni, munkálkodni. 
Ömöljön hát el beszédünkön, maga- 
viseletünkön minden cselekedetünkön 
az evangéliom nemes bizalommal tel

jes és másokat is nemesitő, bizalom
mal eltöltő öröme.

Most ez a felhívás mintha nemis 
volna helyén va ló ; sőt a reformáció 
örömünnepe sem illenék a néhéz idők 
szenvedéséhez és gyászához! De 
hogy egyik nem zárja ki a másikat, 
arra épen a legjobb keresztyének 
mutattak példát. Mikor az apostolokat 
a jeruzsálemi tanács megostoroztatia, 
testük ugyan szenved és nyög a fáj
dalmak alatt, mégis örömmel men
nek el a tanács e lő l; azon örülnek 
nagy belső örömmel, hogy Isten mél
tóknak tartja őket arra, hogy Krisz
tusért szenvedhetnek. (Apóst. 5, 41.) 
Pál apostol a macedóniai keresztyén
ekről azt írja: »hogy a nyomorúság 
sok próbái közt is bőséges az ő örö
mük.« (II. Kor. 8, 2 ) S magának a 
nagy apostolnak egész élete is arról 
tanúskodik, hogy szenvedhet a test 
akármennyit, a léleknek örömét senki 
és serhmi el nem rabolhatja. Mikor 
a nyomorúság, az üldöztetés és szinte 
tiportatás olyan nagy rajta, hogy 
testében Krisztus halálos kínjait érzi, 
akkor is emelt fővel és emelkedett 
lélekkel vallja: »Azért nem csügge
dünk ; sőt ha ami külső (test szerint 
való) emberünk megromol is, a belső 
(lélek szerint való) mindazáltal nap- 
ról-napra ujul.« (II. Kor. 4, 8— 16.) 
Az evang. egyház egyik legnagyobb 
alakja s a legnagyobb prot. árvaház 
alapitója Francke H. Ágost is, miután 
Isten hozzá való kegyelméről meg
bizonyosodott ezt a vallomást teszi: 
»Eltűnt szivemnek minden nyugtalan
sága és szomorúsága és az örömnek 
egész áradata ömlött lelkembe. Ez 
volt megtérésem órája . .  Ettől kezdve 
állandóan Isten felé fordultam és nem 
sokra becsültem a tekintélyt, előme
netelt, gazdagságot, jó napokat . . 
Ekkor tudtam meg, mi különbség 
van Isten fiai és a világ között, mert 
a világ csakhamar elkezdett gyűlölni 
és üldözni.« Az üldözés annyira ment, 
hogy lelkészi állásától is megfosztot
ták, de belső örömét el nem vehették 
és örömmel végzett jó munkáját meg 
nem gátolhatták.

Így legyen ez az esztendő a sok 
megpróbáltatás között is az isteni 
kegyelem megismerésének és az 
említett nagy keresztyénekéhez ha
sonló örömnek esztendeje, sőt min
denhalálig hálásan és munkásán ju
biláló életnek kezdete. Ha a világ 
ellenünk fordul, mi forduljunk állan
dóan Isten felé; ha külső emberünk 
megromol, csak belső emberünk újul
jon és épüljön a jóban napról-napra ; 
ha megostoroztatunk csak az ostor

csapásokban is ismerjük meg Isten 
szent célra szolgáló kegyelmét, akkor 
a nyomorúság sok próbái közt is 
bőséges lesz a mi örömünk. Ha ezt 
megtesszük, példánk lassanként hoz
zánk tartozóinkat, barátainkat is Isten 
felé fordítja s lelki örömünk átárad 
az ő lelkűkbe és életükbe is. Ennél 
nagyobb kincset nem adhatunk nekik 
s a világgal sem tehetünk nagyobb 
jót, mintha Istenhez fordult, evangé- 
lmi örömet árasztó embereket neve
lünk számára.

Rakjunk hát le fundamentomokat 
a jubileumi esztendőben, de legelőször 
magunkat és házunkat állítsuk az 
egyetlen biztos fundamentomra: a 
Krisztusban nyilván valóvá lett ke
gyelemre ; építsünk, javítsunk kőből 
való épületeket, de még inkább ma
gunk épüljünk fel mint élő kövek 
Isten házává; (1. Pét. 2, 5.) Írjuk be 
nevünket az alapítók arany könyvébe, 
de még nagyobb gondunk az legyen, 
hogy az életkönyvéből ki ne marad
junk ; hozzunk áldozatot egyházunk
ért, de legnagyobb és legméltóbb 
áldozatul szenteljük Istennek megtérő, 
becsületes munkában eltöltendő, ne- 
csak evangélikusnak nevezett, hanem 
valósággal az evangéliomhoz szabott, 
igaz keresztyén életünket.

azm.

Búcsúszó.
Egyházkerületem bizalma a püspöki 

állásba emelt s kötelességemmé tette, 
hogy munkaerőm teljességét hivatá
som betöltésére fordítsam. Ez a kö
rülmény arra kényszerit, hogy az én 
kedves lapomtól, a Harangszótól meg
váljak. Nem tagadom: nehezemre 
esik a válás, mert a lapot sok-sok 
munka, nehéz küzködés, mások szeme 
előtt nem is látható fáradozás na
gyon hozzáolvasztotta szivemhez. 
Magasztos feladatait éppen úgy át- 
érzem, mint mikor első számát állí
tottam össze. Szükségéről is éppen 
úgy megvagyok győződve, mint mikor 
először kopogtattam be vele evan
gélikus családjaink ajtaján. De a vá
lásnak meg kell történnie, tehát meg
történik.

Szeretettel és hálával búcsúzom. 
Köszönöm olvasóim táborának kitar
tását, ragaszkodását, sokszor felém 
csendülő elismerését és biztatását.



1917. január 1. HARANGSZO. 3.

Köszönöm lelkész- és tanitó test
véreim fáradhatatlan támogatását. 
Tudom, hogy mit jelent az ő munká
juk lapunk életében és sohasem fe
lejtkezem el róla.

Köszönöm munkatársaim támoga
tását. Ök biztosították a lap változa
tosságát és tartalmasságát. És mind
ezt teljesen érdek nélkül, önzetlenül, 
a nemes cél érdekében tették. A jó 
Isten áldja meg őket jó lelkűkért 1

Mulasztást követnék el, ha nem 
gondolnék azokra a derék munka
társaimra, kik a szedőszekrény, a 
nyomda-gép, a csomagoló asztal mel
lett dolgoztak velem s biztosították 
a lap szép kiállítását és pontos meg
jelenését. Meleg kézszoritással és há
lás köszönettel búcsúzom tőlük is.

Búcsuzásomat megkönnyíti az, hogy 
kipróbált, jó kezekbe tehetem le a 
Harangszó jövendőjét. Az uj szerkesz
tők iró keze, meg a lelke is jó. Isten 
kegyelme bizonyára megáldja becsü
letes igyekezetü ember-törekvésüket.

Én pedig arra kérek mindenkit: 
tartsanak meg szives emlékezetükben 
s az irántam tanúsított szeretetüket 
vigyék át az uj szerkesztőkre is. Mert 
a mi Harangszónknak élnie, fejlődnie, 
erősödnie ke ll!

Kapi Béla.

A kisdiák cipője.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

Húsz évvel ezelőtt az iskola év 
elején, a nagy diák vándorlás idején 
ősz hajú, görnyedt hátú, kopott ruhás 
ányóka fürkésző, kék szemű kis diák-< 
kai szállott le a városi állomáson.

— Megérkeztünk, fiam. Itt tanult 
szegény boldogult édes apád és nagy
apád is. Az utunk gondterhesebb ré
sze azonban még hátra van: hol ta
lálunk neked való, megfelelő s olcsó 
szállás- és ellátási helyet a városban ?

A kijárat előtt megszólította az 
öreg nénit egy hasonló kopott ruhás 
anyóka:

— Van-e már lakása a kis fiúnak, 
édes asszonyság?

— Nincs még, lelkem, most hozom 
először felsőbb iskolába az árva kis 
unokámat. Tanitó volt a megboldo
gult édes apja és nagyapja, az én 
boldogult jó uram is s igen szeret
ném, ha Isten engedné, hogy ebből 
is tanitó lehetne, — mondta a kis fiú 
nagyanyja.

— Adnék én neki szállást és ellá
tást, ha nem vetnék meg a szegény
ségemet. Jó csendes, nyugalmas helye 
lesz nálam !

— Igen szívesen adom kigyelmed- 
hez kis unokámat, ha elfogadja any- 
nyiért, amennyit tudok érte fizetni. 
Mert szegény vagyok, csak havi tizen
négy korona nyugdijat kapok magam 
után, unokám után pedig négyet 
Összesen tizennyolc koronát s azt 
szántam a kis unokám teljes ellátá
sára. Magam úgyis csak abból élek, 
amit kötögetéssel tudok keresni.

— Én meg nem kívánom, hogy az 
összes nyugdiját nekem fizesse. Tizen
hat koronával is megelégszem, ter
mészetesen, ha a kis fiú is megelég
szik az én szegénységemmel.

— Oh, hála légyen a jó Istennek, 
hogy össze vezérelt kigyelmeddel! — 
hálálkodott az öreg tanitóné boldogan.

Városvégi kicsi hajlék utolsó kis 
szobácskája fogadta lakóul a kis diá
kot, mégis oly boldog volt benne. 
Hűséges gondozója volt a csupa szív
vel, jósággal megáldott Sára néni, 
aki ép úgy mint a nagyanyó, kötö
getéssel kereste meg a mindennapi 
sovány kenyerét.

A hosszú téli estéken az asztal 
egyik végében Gabi, a kis diák ta
nulta leckéjét, az asztal túlsó végé
nél pedig Sára néni kötögetett. Gyak
ran megtörtént vele, hogy elszunnyadt 
az asztalra borulva s kötése kihullt 
kezéből.

Sokszor órahosszat aludt igy és 
egyszer azt álmodta, hogy egy kis 
angyal szállt le hozzá s vele szem
ben az asztalnál csodálatos gyorsa
sággal kötötte tovább az ő haris
nyáját.

Mikor nagysokára felébredt, a kö
tése mellette feküdt az asztalon s 
nagy meglepetéssel, csodalattal azt 
tapasztalta, hogy a harisnyaszár fél

arasznyival nagyobbodott azóta, hogy 
abba hagyta kötését. És azután is 
rohamosan növekedett a harisnya, 
még pedig akkor, mikor egyéb dolga 
miatt, avagy a szokott elszunnyadása 
következtében kikerült kezéből.

Azt hitte a jámbor lélek, hogy 
csakugyan valami csoda történik vele, 
mig rájött a dolog nyitjára. Egy alka
lommal a szokott késő esti elszuny- 
nyadása igen rövid ideig tartott. 
Amint felébredt, önkénytelenül az 
asztal szélére nyúlt kötéséért, de keze 
nem találta ott, hová helyezte. Erre 
fürkészőleg tekintett föl, ime Gabi 
kezében volt a kötése s oly szaporán 
forgatta kezében a kötőtűket, hogy 
gyönyörűség volt nézni.

— Jézusom! hát magácska köti az 
én harisnyámat ?! No még ilyent so
hasem láttam, soha nem hallottam! 
Ilyen diák nincs több a világon! Az
tán hol tanult meg ilyen szépen kötni?

Gabi kissé elpirult s aztán moso
lyogva mondta:

— Nagyanyótól tanultam, neki is 
mindig segítettem kötni. Ha a néni 
venne számomra kötőtűket, még töb
bet is segíthetnék. Tanulás mellett is 
könnyen lehet kötn i.. .

— Veszek, édesem, veszek! S amit 
köt, annak az árát magácskának 
adom. Nem kívánhatom én azt, hogy 
nekem dolgozzék.

Attól fogva versenyt kötöttek es- 
ténkint az agg Sára asszony és a 
kis diák s a versenyt tovább bírta 
Gabi, melynek eredménye az lett, 
hogy a következő hét végén egy szép 
ezüst pengő ütötte a markát.

A kis diák kék szeme ragyogott a 
boldogságtól. Megírta azonnal nagy- 
anyónak a nagy eseményt, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a következő hó 
elsején két koronával kevesebbet küld
jön kosztpénzre s ha Isten engedi, 
tán ezntán is tud valamit keresni.

Sára néni jóvoltából csakugyan 
keresett azután is a kis diák. Nem 
múlt el teljesen két hét, ismét két 
koronát hozott számára munkadijul.

— Tessék édesem a második szép 
keresete! Jól teszi, ha ezért megtal- 
paltatja a cipőjét. Láttam reggel, hogy 
lyukas a talpa.

— Köszönöm, kedves néni a pénzt 
és a gondoskodást. . .  Hanem nem

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.) 110

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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is tudom hogyan viszem el a cipész
hez, miután csak ez az egy pár ci
pőm van ?! — töpreng a kis diák.

— Elviszem én, édes fiam, csak 
vesse le a lábáról. Húzza fel addig 
az én papucsomat. Majd megkérem 
a májsztert, talpalja meg reggelre, 
hogy elmehessen az iskolába, -— 
biztatta Sári néni a kis diákját. S 
aztán elbaktatott a lyukas cipőkkel 
Kotor májszter ur műhelyébe. Ámde 
nem járt szerencsével az útja. A mű
helyt már üresen találta. Elmúlt hat 
óra s azontúl nem dolgoznak a se
gédek. Kotor májszter ur pedig egy
általán nem dolgozik. Jobban szeret 
ő korcsma asztalok mellett politizálni.

Szegény Sára néni vándorolt a kis 
cipőkkel, bekopogtatott még öt műhely 
ajtaján, de hasztalan volt minden ké
relme, hogy szánják meg szegény kis 
diákját, talpalják meg még az estén, 
avagy kora reggel egyetlen cipőjét, 
hogy ne kelljen neki elmulasztani az 
óráit.

— Hohó. majd éppen neki teszünk 
kivételt! Miért tanul, ha olyan sze
gény ördög? Legyen cipész tanonc, 
akkor mezítláb is járhat, — mondták 
gúnyosan az öreg néninek.

— Ezek után egy szegény foltozó 
vargához állított be az öreg néni. 
No, itt nem hogy elutasították volna, 
sőt inkább örömmel fogadták.

— Nyugodt lehet, kedves asszony
ság, reggeli hét órára teljesen készen 
lesz a cipő. Legyen inkább máskor 
is szerencsénk, becsületes munkával 
szolgálok, — biztatta az öreg varga.

Másnap reggel a kitűzött határidőre- 
pontosan megjelent az öreg néni a 
vargánál, ámde legnagyobb megdöb
benésére a cipő nem volt készen, 
sőt még el sem kezdte a varga a 
talpalást.

— Röstellem, szégyenlem a dolgot, 
édes asszonyság, — mentegetőzött a 
szegény varga —- de nem tehetek 
róla. Őszintén megvallom hogy azért 
nem csinálhattam meg eddig, mert 
nem volt bőrtalpam, a pénzemet pe
dig elveszítettem.

— Igaz, igaz, elveszítettük a pén
zünket ! — bizonyította a hitestársa.

— Én is ép úgy elveszítettem 
enyémet, még mielőtt hozzá jutottam 
volna, —  gondolta Sára néni magá
ban, miközben szomorúan csóválta 
galambősz fejét. Kifizette aztán a 
talpalás árát előre, noszolva a var
gát, hogy vásároljon azonnal bőrtal
pat, készítse el arra a cipőt, mire a 
kis diáknak iskolába kell menni.

— Kilenc órára okvetlen elkészí
tem s elviszem a kedves asszonyság

lakására, — mondta az öreg varga 
boldogan mosolyogva a kapott pénz
nek.

— Oh, későn Lsz akkor! Nyolc 
órakor kezdődik a diákok tanórája! 
Szegény gyermek, hogy kétségbe esik 
miatta! mondta Sári néni mélyen 
megszomorodva s busán baktatott 
haza.

— Tudja mit, lelkem? Maradjon 
ma egész nap itthon. S holnap azt 
mondja a tanár urnák, hogy beteg 
volt, azért nem mehetett ma iskolába, 
— tanácsolta otthon a megrémült 
kis diákjának.

— Jaj én nem merek . . nem tu
dok olyat hazudni! Inkább megmon
dom az igazat! — tiltakozott Gabi 
tiszta szívvel, lélekkel a tanács ellen.

— Úgy, úgy, ne is hazudjék ! Leg
jobb az igaz, egyenes ut Bocsásson 
meg a rossz tanácsomért! .A0I S tán 
úgy lehetne a bajon segíteni, hogy 
most délelőttre fel húzná az én ci
pőmet. Eljárok addig én papucsban 
is, — mondta az öreg néni megha
tottam

A kis diák kapva-kapott az aján
laton : fölhúzta Sára néni nagy cipőjét, 
de alig lépett benne kettőt, lemaradt 
az egyik cipő a lábáról.

Ezek után bús megadással ült a 
kis diák tanuláshoz. S íra néni elbal
lagott ismét hazulról, hogy megnézi, 
mennyire haladt a varga a cipő tal- 
palással. Ámde először mégsem a 
foltozó vargához, hanem egy nagy 
emeletes palota kapuján ment be. 
Nem árulta el senkinek, hogy mi 
keresni valója volt ott, csak az volt 
látható, hogy egy jóságos arcú úrral 
jött ki a kapun, aki valami biztató 
szót mondott neki, mikor elköszönt 
tőle.

Kilenc óra múlt, mikor a kis cipő 
talpalva haza került. A következő 
percben már egy kis diák iramodott 
tova az utcán s csörgött róla a ve
rejték, mikor belépett az iskola te
rembe, hol már a második tanóra 
folyt javában.

— Tanár ur, kérem szépen! — 
állt meg elszántan, de erősen dobogó 
szívvel az osztályfőnök előtt, — nem 
jöhettem eddig, mert. .

- -  Jól van, fiam — szakította félbe 
a tanító ur szavait, — rendben van 
már az ügyed, igazoltam mulasztott 
órádat. Ülj csak helyedre édes fiam !

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HARAWGSZORA.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Pajtások.
Szülőföldjüktől együtt váltak el,
Együtt siratgatják a kis fa lu t :
— Nem látjuk azt, pajtás, m i már soha, 
Igen megnyúlt hátunk mögött az ut. 
Számit reánk, számíthat is hazánk:
Meg tesszük érte mind, amit bírunk ; 
Csak az gyötör, ha sebben elbukunk, 
Hazánktól messze más fö ld  lesz sírunk.

Orosz mezőkön véres harc után 
F.l-elnézik a csillagos eget:
— Nézd, pajtás, it t  is ép az a tejút, 
Göncöl, kaszás is ép úgy fénylenek, 
Velünk jön hát az Isten mindenütt, 
Sorsunk, utunk akármi helyre visz. 
Takarja bár testünket it t  a föld,
Haza talál a lelkünk innen is.

SZALAY MIHÁLY.

Karácsonyi üzenet.
A karácsonyi ünnepek elmúltával 

hálás szívvel emlékezünk meg azok
ról, kik áldozatkészségükkel és lelkes 
közreműködésükkel lehetővé tették 
ama szép tervünk megvalósítását, 
hogy az evangéliom karácsonyi üze
nete minél több evangélikus katona
testvérünk kezébe elkerüljön. Isten 
szent nevében, tőlünk telhetőleg, hű
ségesen végeztük munkánkat s Isten
től kérjük, hogy azt az ő áldásával 
tegye eredményessé !

Mielőtt a gondjainkra bízott pél
dányok felosztásáról beszámolnánk, 
alább közöljük az utolsó rendelők 
névsorát:

Saját rendelkezésre:
Ev. lelkészi hivatal Rákoskeresztúr 400, 

Ev. leik. hív Kenieneshögyész, Ev. Nőegy
let Gvőrujfalu, Ev. nőegylet Gyékényes 
100—100; Leik. hiv. Nagybarátfalu, Ev. 
gyülekezet Pórládony, Dr. Makray László 
Baja. Pfeiffer Ferenc Baja, Esp. hivatal 
Homokbödöge 50—50; Adakozás Kapolcs- 
ról 6 ; Papp Jolán Ajka, özv.- Borbás.Józsefné 
Váczszentlászló, Romhányi János Feldpost 
88., Király Gizella Kisfalud 5—5; Kókay 
István Tábori posta 397., ifj. Kókay Mihály 
Feldpost 90, Molnár Zsigmond Tábori 
posta 371 , Molnár János Tábori posta 211., 
Fiiszár József Muraszombat 1—1 példány.

Szabad rendelkezésre:
Karsay Idi Beled, özv. Borbás József né 

Váczszentlászló 100—100; Héra Erzsébet 
Czák, Ev. gyülekezet Pórládony, Papp Jolán 
Ajka, özv. Szabó Lászlóné Sopronnémeti, 
Székely András Egyházasdengeleg, övz. 
Stéef lsívánné Rácalmás, Varga József De- 
vecser, Ev. nőegylet Nemesládony 50 -50;  
Sax Ferenc Győr, Vitálisz Károlyné Szom
bathely 25—25 példány.

Pénzadomány:
Adakozás Kapolcsról 16 80 K, Adakozás 

■Nagybarátfaluról 15'40 K, Gyűl. offertórium 
adom. Felsőőr 10 K, Isk. gyermekek gyüj-
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tése Felsőőr, Fiiszár József Muraszombat 
4—4 K, özv. Takách Samuné Répczelak 3 
K, ifj. Frankovits Mariska Zalaszentgrót, 
Jobbágyi Irén és Erzsi Zalaszentgrót, ifj. 
Máté Gézáné Gércze, Molnár Zsigmondné 
Vág, Nagy Sándor Czelldömölk, Király G i
zella Kisfalud, Novák János Körmend 2—2 
K, Kókay Mihály Pestszentlőrincz P40 K, 
Nagy Józsefné Merse, Pintér Jánosné M i
hályi 1— 1 K.

Kapolcsróí a „Karácsonyi üzenetére 
adakoztak a következők : Dobosy Károlyné 
2 K, Lelkész, Szabados Gyuláné, Antal 
Vincéné, Ev. egyház Vigánt, Sándor István, 
Sandy Józsefné, Poór Benjáminné 1 — 1 K, 
Takách Kálmánná 60 f, Novák Sándorné, 
Poór Sándor, Riill Ernőné, Söveg Pál, 
Poór Imre, Szüts István, Hegyi Ferencné, 
Sándor, Gyuláné 50—50 f, Dezső János, 
Oszkó Árpádné, Poór Károly, Gazdag Gá
bor 40—40 f, Varga Kálmán, Varga Bálint, 
Nagy Klára, Dómján lmréné 20—20 f, 
Sándor Irma, Hegyi József, Győrfv Erzsi, 
Vajda Lajosné, Szabó Klára, ifj. Hermán 
Jánosné, Gyurtsek Józsefné, Mezriczky 
Kálmánná 10—10 f.

Karácsonyi üzenetre adakoztak: Vajda 
Károlyné Ménfő, Czeiter Erzsi Ménfő, 
Pintér Erzsébet Ménfő, Balics Istvánná 
Ménfő, Czeiter Teréz Kisbaráthegy, Németh 
Lina és Jolán Nagybarátfalu, Horválh Lina 
és Jolán Kisbarathegy 2—2 K, Németh 
Mihályné Ménfő 1T0 K, özv. Salakta Ist
vánná Ménfő, Borsodi Teréz Kisbaráthegy, 
Nagy Mári Nagybaráthegy, özv. Tar |ánosné 
Nagybarátfalu 1—1 K.

A gondjainkra bízott példányokat 
a következő címekre küldöttük e l:

1. K. u. K. Militär-Seelsorge Wien 3000
2. 22 csomag ev. tábori lelkészi

hivatalnak á 100 példány . < 2200
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 W ie n .............................  2500

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, C ilii 
40—40 p é l d ....................................360

7. Ev. lelkészi h ivatal: Rimaszom
bat, Lőcse, Szatmárnémeti, Sza
badka, 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. Feldkurat 
Póla, Winkelmann K. u K. Feld
kurat Klagenfurt, Péter Boda K. u.
K. Feldkurat Trient 50—50 péld. 150 

10. Ev. lelkészi hív. Szentgotthárd, 
Lajtaujfalu, Balf, Alsólendva, 
Muraszombat 20—20 péld. . . 100

Összesen 10.120
Isten áldását kérjük mindazokra, 

kik minket nemes célú munkánkban 
lelkesedéssel, áldozatkészséggel tá
mogattak !

Zsozsóka.
ii.

Térdenállva kérem :
Hárítson el Isten keze minden rosszat 
A földről, hol drága poraid nyugosznak 

Itt e messzeségben 
Ismerős szeleknek fuvallatát érzem ; 
Sírodtól ez is, az is hirthozó,
Hogy tubarózsáid barnálló szirmára 
Már csöndesen szállingózik a hó.

Hogy azóta a nap is, kicsi virágom 
Kopár szirteken, tar lombkoronákon 
Régi biborfényét bontja-bontogatja. 

Betolt szabadsággal
Bérces székelyföldnek minden taípalatja. 
Elárvult, megtépett kunyhóinak romját 
Üszkéből immár a boldog enyhületnek 
Mosolyba szivárgó könnyei kutatják.

Mig túl kék hegyeken 
Sírodra szövődik tovább a takaró: — _ 
Itt a mi szivünkre hull, csendben hull a hó. 
Örökös szép béke zsolozsmái zengenek 

Fönn a csillagokban; —  
Imádkozd le nékünk kicsi fehér lelkem 

. . . aranyos halottam.
Somboryné P. Margit.

A kötelesség1 útja.
Elbeszélés. Irta : K ap i Béla.

Tizennegyedik fejezet.

A Cassa Nationala.
Folyt. 38

Sárosy László már egy órája vá
rakozik a főispán előszobájában, de 
csak nenF kerül rá a sor. Ismeretlen 
urak járnak ki-be, némelyik akta cso
mót szorongat a hóna alatt, mások 
meg csak látogatóba jönnek. Az ab
laknál elhelyezett Íróasztal mellett 
görnyed egy írnok, az és a megye 
huszár intézik a bebocsátást.

— Egy pillanatig méltóztassék a 
fogadószobában várakozni, azonnal 
fogad a méltóságos ur.

— Bocsánat, most éppen a királyi 
tanácsos ur van benn.

— Nem lehet, kérem a pénzügy
igazgató referál!. . .

— Mit akar? A főispán nem ér 
rá ilyen kicsiny históriákkal foglal
kozni. Adja be írásban, majd elintézik.

— Jöjjön holnap ma már késő van. 
Sárosy László szorongva, néha

szégyenkezve, néha felháborodva lesi 
az ajtót. A közeli templomból ide 
hallatszik a déli harangszó. Az Írnok 
is összeszedelőzködik s magára veszi 
a kabátját. * Csak a megye-huszár 
marad a helyén. Egyszerre nyílik az

ajtó s egy borotvált fiatal ember ki
dugja a fejét.

— A főispán ur várja a nyirku- 
tasi tanító urat.

Sárosy László felsóhajt: tehát
mégis!

Mikor Sárosy László egy óra múlva 
kilépett a vármegyeház kapuján, arca 
tűzben égett a keblét valami kimond
hatatlan, önérzetes boldogság dagaszt 
tóttá. Büszkén gondolta végig egész 
beszélgetésüket. Maga előtt látja a 
főispán éles vonásu fejét, amint szi
gorú tekintettel hallgatja a nyirkutasi 
állapotok leírását. Néha csudálkozva, 
majd haragosan ráncolja homlokát s 
hirtelen néhány sort vet az előtte 
heverő kis jegyzőkönyvbe. Mikor 
Vajda Iván és Grünhut személyéről 
volt szó, nagyot ütött öklével az 
asztalra.

— Lehetetlen! Hiszen legjobb in
formációim vannak! Vajda mérnököt 
egy kormánypárti képviselő ajánlja, 
igaz ugyan, hogy az is oláh hírében 
áll, de mégis annyi összeköttetése 
van a kormánnyal!. ..

— Qrünhut? — mondta néhány 
pillanat múlva, — az is lehetetlen ! 
Talán egy féléve sincs 1000 forintot 
hozott nekem magyar kulturális cé
lokra.

Sárosy meggondolva válaszolt.
— Ha Méltóságod mondja, bizo

nyára úgy van. Én azonban csak azt 
mondhatom, amit közvetlenül látok 
és tapasztalok. Senki leikébe nem 
láthatok, vádolni jogom nincs, de 
amit mondtam, kötelességem volt 
elmondani.

A főispán barátságosan búcsúzott. 
Melegen megszorította a tanító kezét 
s arra kérte, legyen ezután is a ma
gyarság ügyének lelkes munkása. A 
hangja élesebben csendült, mikor igy 
szólt ne csak munkása hanem védő
je ! . . Ne felejtse el fiatal barátom, 
sokszor a vártán álló őr nagyobb 
szolgálatot tesz az ügynek, mint a 
legnagyobb hadvezér. Arra is meg
kérte, hogy jöjjön be többször s szá
moljon be ezután is mindenről.

Már a külső folyosó ajtónál volt, 
mikor hirtelen visszahívta a főispán. 
Mögöttük behúzta az ajtót s csendes 
fojtott hangon igy szólt:

— Még azt akarom mondani, hogy 
a kormány nem lesz hálátlan tanító 
úrral szemben. Ha szükséges : anyagi 
támogatásra is számíthat. Tudom, 
hogy a Cassa Nationala fő erőssége 
a pénz és a szellemi erő. Hát mi is 
megadunk mindent. Forduljon hozzám

| bizalommal s lesz pénz, lesz hatalmi 
I támogatás, lesz minden!
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Sárosy László azt sem tudja, hogyan 
került ki a vármegye-házról. Arca 
sugárzik, mint egy diadalmas had
vezéré. Fiatal lelkesedése csodálatos 
győzelmekről álmodozik. Nagynak, 
erősnek látja a maroknyi magyarsá
got, látja, hogy hogyan szabadul ki 
az oláh pénz és oláh földbirtok gyil
kos öleléséből, hogyan gázol keresztül 
a rossz szokásokkal megrakott osto
baságokon. De csöndes titokban, — 
minek is tagadná, — lábai alatt látja 
Grünhut földbirtokost, meg különösen 
Vajda Iván mérnönöt, minden csat
lósával egyben. Sőt egy meleg érzés 
hullám megint közelebb viszi Lonci 
nevét a szivéhez. Hirtelen megráz- 
kódik ! Nem, az lehetetlenség ! Az az 
oláh dal, az az oláh ének, az nem 
lehet színjáték!

A délutánt együtt tölti Tömböly 
Pistával. Az is azt sem tudja, hova 
legyen a csodálkozástól, annyira 
másnak látja.

— Sokszor eszembe jutsz, pajtás, 
ott tengődni, abban az elhagyott fé
szekben ! . . . Krumplin élni, nyomo
rúságos fizetésen tengődni! . . .

Sárosy László szeméből világit a 
lélek tüze. Fejét megrázza s erősen 
megszorítja barátja kezét:

— Ha újra kezdhetném az élete
met, megint itt kezdeném. Mert nin
csen hatalmasabb dolog, mint ma
gunkat elfelejtve,"'magunkat odaadva, 
a népért dolgozni!

— Hálátlan,| veti oda Tömböly 
Pista.

— Mindegy! Nem is kell a hála.
— Megkövez, kiüldöz a faluból! . . .
— Lehet, de megmarad a lélek 

munkája. Az elhintett mag kikel és 
szárba hajt. Én leszek-e az, ki ár
nyékában pihen, gyümölcsét élvezi, 
egészen mindegy! A lényeg az, hogy 
a mag kikel s a gyümölcs megérik! . . .

Folytatjuk.

Szerkesztő-változás.
A »Harangszó« megalapítóját és 

eddigi szerkesztőjét a közbizalom na
gyobb és fontosabb munkatérre: a 
dunántúli egyházkerület püspöki szé
kébe hívta el. Kapi Béla neve ösz- 
szeforrott a »Harangszó« nevével. 
Olvasói, akik nemes irányú, nemes 
hangú írásaiból kezdedtől fogva annyi 
jóra való indítást és igaz gyönyörű
séget merítettek, szives szeretettel, 
mély tisztelettel és a legmelegebb 
áldás ‘ kívánással kisérik őt vezéri 
állásába. Ezt a szeretetet, tiszteletet 
és áldást bőségesen megérdemelte,

mert nemcsak kiváló irói tehetségét, 
sok drága idejét áldozta evang. né
pünk irott szóval való nevelésére és 
szórakoztatására s az evangélikus 
öntudat és hitélet erősítésére, hanem 
— amit csak kevesen tudunk, — 
nagy anyagi áldozatot is hozott a lap 
kiadásával. Noha elég széles körben 
lett a Harangszó közkedvelt olvas
mánya népünknek, a nyomda költsé
gek . folytonos emelkedése mellett a 
rendkívül csekélyre szabott előfizetési 
dijak közelről sem tudták a kiadáso
kat fedezni.

A lap szerkesztését és kiadását a 
mostani számmal abban a tudatban 
vesszük át, hogy ezt mint hézag pótló 
vállalatot még áldozatok árán is kö
telességünk fentartani. Evang. népün
ket megfelelő lelki táplálék nélkül 
nem hagyhatjuk, annál kevésbé, mert 
népünk épen a lap eddigi tömeges 
rendelésével maga megmutatta, hogy 
az ilyen tápláléknak szükségét érzi. 
De meg egyházi életünkön is sok 
helyen megismerszik már a Harang
szó ébresztő, erősítő, hitre nevelő 
hatása.

Érezzük feladatunk nehézségét és 
felelősségét; de bízunk .Isten és hit- 
sorsosaink segítségében, hogy a lapot 
eddigi színvonalán megtarthatjuk an
nál inkább, mert az eddigi szerkesz
tőnek Ígéretére is támaszkodhatunk. 
Tanácsával, tollával, lelkének mele
gével lapunk mellett áll ezután is.

A lap iránya nem változik. Jó ba
rátja kiván lenni népünknek s buzgó 
munkása egyházunknak és hazánknak. 
Ez az évfolyam jubileumi évfolyam 
is akar lenni s amennyire lehet, mi
nél több reformációra vonatkozó ol
vasmányt is közlünk.

De liogy a várakozásnak minél 
jobban megfelelhessünk, bizalommal 
kérjük a lelkész testvérek tanítók és 
hivek, valamint az eddigi és újabb 
munkatársak szives támogatását. A 
gyülekezetek körében előforduló ese
ményekről is kérünk minél több ér- 
tesuést, hadd legyen lapunk a hivek 
között összekötő kapocs és hadd buz- 
duljunk fel kölcsönösen egymás hite 
és nemes példája által.

Az előfizetési feltételek a régiek 
maradnak, vagyis csoportos küldéssel 
3 kor., közvetlen küldéssel 3 kor. 
60 fiillér. A szives megrendeléseket 
minél előbb kérjük a címlapon meg
jelölt helyre küldeni.

1917. január 1.
Tisztelettel

a »Harangszó« szerkesztői.

A világháború eseményei.
A lefolyt héten nagy és fontos 

események nem fordultak elő a harc
téren. De annál meglepőbb dolgok 
tűntek fel a diplomácia mezején. A 
középponti hatalmak békeajánlata 
forrongásba hozta az antantbeliek 
táborát. Egész héten át tárgyalták 
többé-kevésbbé izgatott hangon a 
középpontiak humánus javaslatát.
Elül jártak az ajánlat leszólásában 
Lloyd-George és Briand, példájukat  ̂
követte Sonnino. No, majd népeik 
máskép Ítélik meg a helyzetet s más- 
dép fogadják az emberszeretet kará
csonyünnepi ajánlatát. Ennek előké
szítésére szolgál Wilson amerikai 
elnöknek valamennyi hadviselő állam 
kormányához intézett s dec. 22-én 
közzétett békejegyzéke, mely kimondja, 
hogy »azok a feltételek, amelyekhez 
a hadviselők szükség szerint kényte
lenek ragaszkodni, nem állanak oly 
távol egymástól, mint hisszük.« W il
son szerint a béke már közel van, 
csak hadd induljon meg az előzetes 
tárgyalás.

Az alkudozások ez érdekfeszitő 
tusájában mondott le Burián báró 
külügyminiszteri állásáról s foglalta 
el megüresedett helyét volt bukaresti 
követünk, Czernin Gróf. Burián bárót • 
a király közös pénzügzminiszterré 
nevezte ki.

Az oláhországi, harcok.
Romániában a harctérnek különös 

újdonsága nincs. Csapataink akadály 
nélkül haladnak előre, az egyik orosz 
lap szerint a »gyorsvonattempójában.«
Az oláhok sorra feladják megerősített 
állásaikat s menekülve vonulnak 
vissza. Az oroszok itt-ott, főképpen 
a Dobrudzsában segítik őket, de 
minden eredmény nélkül. Mackensen 
egyik serege a hét elején átlépte a 
Buzeu folyót, a másik, a dunai had
sereg, északkeleti irányban haladt ^ 
előre. A visszavonuló orosz-román 
csapatok egy része Mackensen két 
serege és a Duna közé szorult s 
onnan csak nagy veszteség árán 
szabadulhatott s folytathatta vissza
vonulását. Falkenhayn hadserege Bra- 
ila felé nyomult, hogy útját állja a 
visszavonuló orosz erőknek, melyek 
a román hadak visszahúzódásánál 
segédkeztek.

Az oroszok támadólag nem igen 
léptek fel. Offenzivájuk csak teher
mentesítő offenziva akart lenni. A 
mi gyors előnyomulásunkkal szemben 
a románok és oroszok még gyorsab
ban vonultak vissza. Küencszáz orosz



1917. január I. HARANOSZO.

fogságba került. Ütközet ilyenformán 
nem igen fordult elő. Ez az állapot 
napokig eltartott. December 20-dika 
táján megújultak az erősebb küzdel
mek. Dobrudzsa védelmét teljesen 
Szaharov vette át. De híában volt 
minden erőlködése. Szövetségeseink, 
Ludendorfnak dec. 23-án kelt jelentése 
szerint »rohammal elfoglaltak több 
orosz utóvédőállást és az Alsó-Duna 
mentén megszállották Tulcseát. A 
Duna Szent-Qyörgy-ága mellett lévő 
Tulcsea elfoglalása után veszedelem 
fenyegeti a Duna balpartján Galacot 
és Brailát, amelytől a bolgár és török 
csapatok alig 20 kilométerre vannak. 
A Mackensen-hadsereg most már 
Oroszország kapuin kopogtat. Közel 
vagyunk az oláh háború végéhez és 
dicsőséges befejezéséhez. A szövet
séges csapatoknak már csak erős 
ellenséges utóvédekkel van dolguk. 
Az ellenség főereje visszavonult az 
Izmael-Reni-Galacvonalon levő védő
állásokba. Az ellenség a két napi

harcban 1885 foglyot és több gép
fegyvert veszített.

Az olaszok háborújáról
kevés mondanivalónk van. A taliánok 
belefáradtak a sok céltalan harcba. 
Most pihennek. Annál harciasabbá 
vált az olasz kamara. Sonninót tá
madták minden oldalról. Harcias han
gon követelték békejavaslatunk tár
gyalását. A javaslat elutasítását ha
zaárulásnak mondták.

A nyugati harctér.
A németek azzal kezdették meg a 

lefolyt hetet, hogy Zillebeketől délke
letre az angolok második vonaláig 
előretörtek. Viszont a franciák a né
meteket Verduntől északkeletre be
szorították a második állássorba. A 
francia jelentés szerint 9000 fogoly 
került a franciák kezére. A németek 
katonái helyzete oly kitűnő minden 
harctéren, hogy némi vereséget köny- 
nyen megbirnak.

7

Kopánhágából írják : A Somme- 
csata véget ért. A támadás kudarcát 
a német védelem győzelmének kell 
tekintenünk. Az antant-hatalmak az 
1916. év telén és tavaszán kiképzett 
tartalékaikat nagyobbára elvesztették. 
A Somme-támadás kudarcának logi
kus következménye az, hogy Joffret 
eltávolították a legfelső hadvezető
ségből. Az Aisne mellett nem győzött. 
A Champagneban, Arras vidékén, 
Woevreben és a Somme mellett meg
ismételt áttörő kísérletei kudarcot 
vallottak. Ezzel a taktikával nem le
het a németeket Franciaországból 
kiverni. Érthető tehát, hogy helyét 
uj ember foglalja el, lehetőleg uj 
módszerrel. Majd elválik, hogy Ni- 
velle tábornok-e az az ember.

Az olasz fronton
még mindig csend van. Annál éle
sebbé válik a hang az olasz kama
rában, ahol mind hangosabb szóval 
kívánják a békejavaslat tárgyalását

Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Olvasóinknak, munkatársainknak s 

lapunk jóakaró barátainak Istentől 
megáldott, Isten erejével elhordozott 
uj esztendőt kívánunk.

___ .____

Alapítványok. A gyékényesi egyházköz
ség javára özv. Petróczi Mihályné elhunyt 
férje emlékére 500 K, Kovács György pedig 
elhunyt felesége és menye emlékére 100 
K alapítványt adott.

Uj gyülekezeti felügyelő. Az örihodosi 
gyülekezet felügyelőjévé: Dr. Berta Benő 
kir. járásbirót választotta meg Szentgött- 
hárdról. Az uj felügyelő a volt lébényi 
lelkésznek, néhai Berta Dávidnak a fia. 
Isten áldása nyugodjék meg a lelkes felü
gyelőnek egyházépitő munkásságán.

Tanítók árváiért. A harctéren elesett 
evang. tanítók árvái és özvegyei javára 
megindított mozgalmunk még most is 
adakozásra készteti áldozatkész híveinket. 
Újabban a következő adományok érkeztek :

Halász Jánosné Nemesleányfalu 15 K, 
Dómján Ferenc Sármellék 6 40 K, Bősze 
Istvánná Sobor 5 K, Cseri Ferenc ev. tan. 
Gérce 218 K, Ev. isk. gyermekek gyűjtése 
Gérce 2 12 K, Takács Istvánné Döröske 2 
K, Mihátsi Pálné Erzsébetfalva 1 K.

Volt szerkesztőnk ezt a gyűjtést 8672 
kor. 04 fill. összeggel lezárta s újból kö
szönetét mond az adakozóknak, hogy fel
vetett nemes eszmét pártolni szíveskedtek. 
Egyszersmind itt jelzi, hogy a befolyt 
összeget az egyházker. tanítói elnökségéhez 
teszi át az elszámolással együtt.

Kapolcsról a tüdőbeteg katonákat gyó
gyító József kir. herceg Szanatórium egye
sület részére a következő adományok ér
keztek : a Lelkész, Krausz Erzsiké, Ev. 
egyház Vigant, Söveg Pál, Poór Imre, özv. 
Balogh Kálmánná, Pál Pál Petend, Záboji 
Gyuláné, Dobosy Károlyné 2 —2 K, Sándor 
János, Krausz Béláné, Takách Kálmán, 
Oszkó Árpádné, Szabados Gyula, Kovács 
Sándor, Nagy Józsefné, Antal Vincéné, 
Rüll Ernöné, Pintér Károly, Sándor István, 
Szaller Boldizsárné, Böczy Lajos, Kovács 
Ágnes, Sandy Józsefné, Poór Benjáminná 
1 — 1 K, Ritlop Miklósné, Varga Jánosné, 
Győrfy Lajosné, Takács János, Dezső Pálné 
60—60 f, Krausz Jakabné, Kohn Márkusné, 
Vörös Károlyné, Novák Sándorné, Poór 
Sándorné, Poór Károlyné, Szüts István, 
Dezső Eszter, Göntér Dénes, Hegyi Fe- 
rencné, Sándor Gyuláné, Zöld Istvánné, 
özv. Szabó Jánosné, Szabó Sándorné Ka- 
polcsi 50—50 f, Sándor Sándorné, Hegyi 
Áronné, Hegyi József, Vajda Lajosné«« K i
rály Lajosné, Dobosi Imréné, Gáspár Gusz- 
távné, Szabó Lukácsné, Vörös Klára, Mez- 
riczky Ferencné, Dómján Ferencné, Gazdag 
Gábor, Molnár Irma, Kántor Ábrahámné, 
Szalay Károlyné 40—40 f, Kovács Andrásné, 
Oszkó Pál, Doniján Pálné, Nagy illésné, 
Nagy Imréné, Murai Sándorné, Weisz Mór, 
Kálmán János, Ráday Mária 30—30 f, 
Tegyi Józsefné, Hoffman Károlyné, Dezső 
János. Molnár Imre, Badits János, Németh 
Jánosné, Nagy Pál, ifjú Hermán Jánosné, 
Gyurtsek Józsefné, Biró Györgyné, Horváth 
Sándorné, Mezriczky Kálmánné, Szaffner 
Kálmánné, id. Páli Andrásné, ifjabb Páli 
Andrásné 20 —20 f. Halvax János, Kelemen 
Ferenc 10—10 f Összesen 56 40 K.

I t tho nr ó l .

A király anyja. Károly király anyja, 
Mária Jozefa, aki a csöndes szász udvarból 
került Bécsbe, 1908 október havában Ra- 
guzában időzött. A magyar kereskedők és 
iparosok ugyanekkor tanulmányutat tettek 
Boszniában és Hercegovinában s visszajö- 
vet, ellátogattak Raguzába is, ahol ők is az 
Imperial fogadóba szállottak, ahol a főher
cegasszony lakott. A közös étteremben 
ebédelt, ahol a magyarok felállással üdvö
zölték. Aztán egy hatalmas virágbokrétát 
csináltattak s az udvarmesteri hivatalban 
bejelentették, hogy tisztelegni óhajtanak a 
főhercegnőnél. Mária Jozefa értésükre adta, 
hogy szívesen fogadja őket. A magyarok 
erre bevonultak a főhercegnő lakosztályába 
s Thék Endre gyáros magyarul lelkes üd
vözlő beszédet mondott és átadta a gyö
nyörű virágbokrétát, amely széles nemzeti- 
szinü szalaggal volt átkötve. Mária Jozefa 
kedves mosollyal vette át a bokrétát és 
igy szó lt:

— Nagyon fáj neken, hogy az önök 
szép nyelvét nem beszélem, de neveltem 
önöknek két olyan fiút, akik ép úgy be
szélnek magyarul, mint önök. Majd eljön 
az idő, amikor ezt (és a kezében tartott 
bokrétára mutatott) ők fogják önöknek 
megköszönni.

Isten akaratából ez az idő sokkal ha
marabb elérkezett, semmint gondolni lehe
tett volna. Azóta elsőszülött fiából Magyar- 
ország királya lett, aki megígérte, hogy az 
esztendő nagy részét magyar fővárosában 
fogja tölteni. És a király, aki közöttünk 
él, szeretni fogja a magyar nemzetet.
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Budapesten a királyi család. IV. Ká
roly király, a királyné, Ottó királyi herceg, 
trónörökös egész udvartartásukkal a koro
názásra december 27-én Budapestre érkez
tek. A királyi családot Budapestre érkezé
sük alkalmával hivatalosan a főváros fo
gadta. A királyi családnak szépséges be
vonulása egy meleg ölelkezés volt a magyar 
király és a magyar nép között.

Lehet a hadifoglyoknak táviratozni.
A hadifoglyokkal való távforgalom a ma
gyar-orosz viszonylatban újra életbe lépett. 
Ezen viszonylatban egy szó dija 64 fillér, 
válaszfizetés kiköthető, s a táviratokat 
egyelőre csak német vagy francia nyelven 
lehet szerkeszteni.

Darányi a háborús mezőgazdaság 
kérdéseiről „Karácsonyi gondolatok“ cím
mel Darányi Ignácnak, a Magyar Gazda- 
szövetség elnökének a Szövetség hivatalos 
lapjában ünnepi cikke jelent meg. Megálla
pítja mindenekelőtt, hogy a főkérdés a 
termelés biztosítása. A gabonaárakat az 
aránytalanul fokozódott termelési költsé
gekkel összhangba kell hozni, még pedig 
most, nem pedig az utolsó pillanatban. 
Másik feltétele a termelés biztosításának 
az iparcikkek árának maximálása. A ter
melés további biztosítéka a központok 
szigorú ellenőrzése és felügyelet alá vétele. 
A cikk további folyamán hangsúlyozza 
Darányi, hogy a gazdára nézve nem érvé
nyesül az egyenlő elbánás. Foglalkozván 
az erdélyi betöréssel, sürgeti a visszatele
pítés gyakorlati intését és ehez kapcsolja 
azt a kijelentését, hogy ha pedig a béke 
áldása elkövetkezik, akkor minden magyar 
kormánynak első, becsületbeli kötelessége 
hogy az erdélyi birtokpolitikának, fájdalom, 
elejtett fonalát felvegye és azt a nehéz és 
kényes kérdést, mint a magyar állam fen- 
maradásának életföltételét nemcsak áldo
zatkészen és okosan, de bátran is megoldja.

A H arangszó perselye.
A HARANGSZÓ-nak kórházakba, sebe

sült és beteg katonák részére ingyenes 
küldésére eddig befolyt 656 kor. 41 fill.

Hantó Erzsiké Bük 4 K, Vitálisz Ká- 
rolyné Szombathely 3-50 K, id. Németh 
Mihály Lébény, Kováts Kálmán Lébény 
2—2 K, Ritter József Felsőőr, ifj. Máté 
Gézáné Gérce 1—1 K, özv. Csépi Pálné 
Pécs 50 f.

Összesen: 670 41 K.

Vak katonák részére befolyt: Benkö 
Istvánná Cseh, Gecsényi Ferencné Szil
sárkány 10—10 K, özv. Takó Sámuelné 
Csempeszkopács 6 K, özv. Szabó Jánosné 
Sárszentlőrinc, ifj. Varga Józsefné Sár- 
szentlőrinc 5—5 K, Jobbágyi Irén és Erzsi 
Zalaszentgrót 2 K.

Hadi árváknak : Papp Jolán Ajka 5 K.

Hadifoglyoknak : ifj. Varga Györgyné 
Bezi 2 K.

Erdélyi menekülteknek: Benkő Ist
vánná Cseh 10 K, ifj. Máté Gézáné Gér- 
cze 1 K.

Olvassátok a bibliát
Zsolt. 119., 105.:

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

1. hétfő, 121. Zsoltár.
2. kedd, János jelenések 4.
3. szerda, „ „ 5.
4. csüt., „ „ 6.
5. péntek, ,. „ 7.
6. szombat, 117 Zsoltár.

A rtfnrmra nwszázaíos jubileuma 
tszleiÉjmk igazan méltó emléke lesz

a most megjelent

1917-ik évi
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 fillé r 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.
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Egy ház asztaláról, egy katona zse
béből se hiányozzék ez a könyv:

Utravaló az élet 
kenyeréből.

Rövid áhitatosságokat, bibliai monda
tokat, énekverseket tartalmaz az esz

tendő minden napjára.
A könyv ára VteöllMtéSlM I kor. 20 fii!. 
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában 

Tegyük ezt a könyvet min
den este asztalunkra 1 
Küldjük a táborbal

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

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

bérmentve. ' 3
Számtalan elismerő bizonyítvány.

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 kiadd 
hivatalba. - 7—x

Szalóky Zsigmond
s z o b r á s z  é s  U ő l ' n r n g ó  

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

Gránit-, syenit-, márvány- és homokkő

sírkő  rtik tá ra .
Mindenféle kőfaragó- és szobrászmunkát 
u. m.: kriptát, sírfedelet, utikeresztet stb., 
továbbá épületmunkát és javítást készít 

jutányos áron. 21

Betüszedö-tapuló
felvétetik W E L U S C H  B É L A  
könyvnyom dájában Szentgott- 
"  hárdon.  ------------ —

Nyomatott Wellisch Béla villamtizemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Döntés az égben.
Aranyfelhön aranytrónján az Ú r ;
Előtte tiszta, fényes angyalok ;
Nyugodt, mennybéli béke mindenütt ; 
Szelíd fényt szórnak szét a csillagok.

De hirtelen az egyik sark felöl 
Sötét felhő tolakszik-, tevnyosul ;
Felhő-e, vagy ormótlan szörnyeteg ? 
Megindul s vágtat zúgva, zordonul. 
A m erre jő , az ég tompán hörög,
Nap elsötétül, csillag elvakul;
Az angyalok zokogni kezdenek 
S bús, elborult orcával vár az Úr.

i
A trón előtt a felhő megpihen 
S leszáll a harc félelmes szelleme ; 
Ruhája, arca, roppant pallosa 
Sötét, megalvadt vérrel van tele.
Kifent kaszával jő  a csont Halál,
Kaján Gyülőlség, tébolyult Harag,
Sápadt Nyomor, Betegség, Gond, Csapás, 
Kik arra jók, hogy folyton ártsanak. 
Mögöttük áll a hervadt arcú Gyász,
Kisirt szemével fájón néz körül, 

i Testvérük ö, de más : ö könnyet ont,
* Hol többi társa rombol és örül.

És szól a Harc : Uram , te rendeléd :
A föld ha tőled végleg elhajol,

Ha m ar ezerre egy igaz Se jut,
Munkába állni rajtunk lesz a sor.
Óránk ütött. Az em ber elfásult,
Nyiltan tagadja lelkét, Is ten ét;
A por s a bűn lett néki drága kincs,
A szép, a jó  lábbal tiport szemét.
Hát itt vagyunk, munkára szomjazunk.
Vér mossa lábunk, füstbe vész utunk ; 
Külön dolgoztak eddig társaim,
De most, csak ints, mind együtt indulunk I

Riadt sikoltás kél a trón körül, 
Megrázkodik belé a széles ég*;
Az angyalok térdükre omlanak :
Ne adj parancsot, ó Uram , ne még I 
Várj pár n ap o t: igen nagy bár a bűn, 
A mértéket tán még sem éri fel.
Utána nézünk és ha tévedünk,
Ám jö jjön , aminek történni kell I

Számolnak éjt-nap, nincs egy perc szünet, 
Sürgős az ügy, megállni nem szabad. 
Olvasnak ezret, kettőt, sőt tizet,
M ig itt-ott végre egy-egy jó  akad.

Busán jelentik: nincs már, nincs re m é n y i. . .  
Az Ú r szemében erre könny rem eg:
A zord csapatnak vérző szívvel int:
Betelt időtök . . . Vége . . . m enjetek I

SZA LA Y M IH Á LY .

Kegyelem és békesség.
Pál apostol csaknem minden levele 

elején ezekkel a szavakkal köszönti 
a keresztyén gyülekezeteket és híve
ket: »Kegyelem néktek és békesség 
Istentől,fä  mi Atyánktól és az Ur 
Jézus Krisztustól.« A legtöbb lelkész 
is ezzel a köszöntéssel áll ünnepna
ponként gyülekezete elé.

Az apostol s a lelkész nem üres 
szólásforma kedvéért veszi ajkára 
ezt a köszöntést, hogy épen mondjon 
valamit, hanem abban a biztos meg
győződésben, hogy ezzel kíván hívei
nek a lehető legjobbat és legnagyobbat.

A kettő közül az emberek rendesen 
a békességet becsülik többre; a ke
gyelemről jórészt megfeledkeznek. A 
békességnél meg többnyire csak a 
külső békességre gondolnak. Hogy 
milyen drága ez is, most tudjuk leg
jobban felfogni, mikor minden felől 
háborúság vesz bennünket körü l; 
mikor hazánk, nemzetünk, családunk, 
életünk olyan, mint a hullámoktól 
ostromolt sziget, amely, ha egészben 
nem merül is el, sőt sziklaként szi
lárdan megáll és győzedelmeskedik 
az őrjöngő habok mégis le-leszakita-
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nak egy-egy darabot, el-elsodornak 
egy-egy fát, virágot. Ki tudná meg
mondani, győzve is mennyit vesztet
tünk, mennyit elrabolt tőlünk embe
rekben, egészségben, pénzbeli és 
pénzzel föl nem mérhető szellemi 
javakban ez a nehéz idő. Minden 
szív és minden család maga érzi 
legjobban, mennyijébe került a bé
kesség hiánya és mit tudna adni, ha 
megvehetné rajta az áldott békes
séget.

Pál azonban nemcsak külső békes- 
ségre gondol és nem azt tartja leg
fontosabbnak. Mikor például a Filip- 
pibelieket köszönti, magának sincs 
külsőleg békessége, mert levelét a 
római fogságból irja, amelyből élve 
ki sem szabadulhatott. Ezenkívül is 
örökös harc, fáradság, szenvedés az 
élete. A II. Korinthusi levél 11. és 
12. részében maga mondja el, meny
nyit szenvedett emberektől, természeti 
elemektől és beteges testétől. Mégis 
mikor másoknak békességet kiván, 
úgy kívánja azt, mint aki maga an
nak birtokában van.

A békesség tehát nem azt jelenti, 
hogy minden kedvünk szerint történ
jék, mert az uzsorásnak a tisztes
ségtelen haszon, az irigynek mások 
szerencsétlensége van kedvére, de 
békességről náluk szó sem lehet. 
Különben is készen kell lennünk, 
hogy a szerencse szerencsétlenségre, 
a jókedv bánatra fordul s békessé
günket minduntalan megronthatja. 
Nem is az az igazi békesség, ha 
senkivel össze nem ütközünk. Sőt 
akárhányszor csak úgy tud lelkünk 
megnyugodni, ha az igazságért, a jó 
ügyért, az elhagyottakért keményen 
szembe szállunk a gonoszokkal és 
haragjukat, sőt gyűlöletüket is vonjuk 
magunkra. Nem is az a békesség, 
ha mentek vagyunk betegségtől. Az 
erős testben is lakhatik nyugtalan 
lelkiismeret.

Az igazi békesség a léleknek bé
kessége. Olyan belső tulajdonság, 
amelyet nem zavarhatnak meg a 
külső körülmények, ellenkezőleg a 
lélekből kiáradva ez diadalmaskodik 
a külső körülményeken. Jézus bé
kessége ez, aki nyugodtan tud aludni, 
mikor a hajó már-már elmerül s 
amint felébresztik, békessége kiárad 
a tajtékzó habokra s azok csöndesen 
egymásra simulnak. Az ö békessége, 
aki mig teste a kereszten vonaglik, 
megbékélt szívvel imádkozik ellensé
geiért és lelkét nyugodtan Isten ke
zébe ajánlja. Pál békessége ez, aki 
zúgolódás helyett dicsekedni és örülni 
tud a háborúságokban. Luther békes

sége, aki az ellenséges indulatu csá
szár, fejedelmek és főpapok előtt 
bátran vallást tesz Krisztusról: »Itt 
állok, nem tehetek másként!« Látszik 
rajta az öröm, hogy vallást tehet és 
az elszántság, hogy kész az egész 
világ háborúságát magára venni, csak 
lelkének békessége megmaradjon

Nem külső, hanem igen is mélyen 
fekvő belső békességről van itt szó. 
Valami olyan forrásról, amelyből a 
külsőleg ostromolt ember mindig uj, 
meg uj készletet merít a küzdelemre. 
Valami olyan rejtett menedékről, 
ahová a harcból vissza lehet húzódni 
és uj erőre kapni

A tengeralattjáró hajó, ha vihar 
éri utol, lemerül a mélybe, ahová 
nem ér le a vihar ereje és csöndes
ségben vár, mig elmúlik a veszedelem. 
De jó volna most, ha még a háború 
előtt lett volna ilyen belső békessé
günk, vagy legalább most tudnánk 
azt megszerezni, hogy abba vonulhat
nánk és nyugodtan várhatnánk, mig 
felettünk elinalnak a viharok.

De ne higyjük, hogy ez a békesség 
a halottnak érzéketlensége, vagy a 
semmitérő ember közönyössége és 
tétlensége. Épen Jézusról, Pálról, 
Lutherről tudjuk, hogy legérzékenyeb
bek voltak jó és rossz iránt és egész 
életük tevékeny munka, sőt .szakadat
lan kemény harc volt a rossz ellen 
a jóért. Épen ez a békesség hajtja 
őket, hogy azt másokkkal is megis
mertessék és lelkűkbe átplántálják. 
Nekik a tétlenség a legnagyobb be
tegség. Pál azt mondja: Jaj nekem, 
ha nem prédikálom az evangéliomot! 
És minden igazi nagy embernek jaj, 
ha feladatát nem teljesítheti, ha lel
kének nemes tartalmát, gazdag bé
kességét mások javára ki nem önt
heti. Az igazi békesség tehát nem 
akadálya a munkának, hanem bizo
nyos határozottsága, szilárd biztos
sága, nemes egyenessége gondolko
dásnak, az érzésnek, a cselekedetnek, 
magaviseletnek és egész életnek.

Ézt azonban, mint minden nagy 
dolgot nem lehet könnyen megsze
rezni, sőt a maga erejéből soha 
senkinek sem sikerül. Ez csak Isten 
kegyelmi ajándéka lehet. De nem 
egészen ingyen. Imádkozni kell érte. 
törekedni kell utána, tusakodni kell 
elnyeréséért. Isten csak igy adja meg 
és tőle mégis ingyen ajándék lesz, 
mert nem azért kapjuk, mintha érde
mesek volnánk rá, hanem tiszta 
kegyelemből.

É szerint a kegyelem nem hogy 
mögötte állna a békességnek, hanem 
előbbre való annál. Pál apostol p l
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tudja mit mond: »kegyelem néktek« 
és csak azután »békesség« és pedig 
Istentől, mint »Atyától«, de nemcsak 
tőle, hanem a »Jézus Krisztustól« is. 
Luther példájából érthetjük ezt meg 
legjobban. Akármit tett, akármennyire 
gyötörte magát szerzetes korában, 
lelke mindig nyugtalan maradt, de 
mikor megbizonyosodott arról, hogy 
ha hisz a Krisztusban, annak érde
méért Isten, mint szerető Atya ke
gyelmébe fogadja, attól kezdve visz- 
szatért lelkibékessége, nyugodt és 
bátor lett Isten és emberek előtt. A 
régi, gyötrődő, nyugtalan szerzetes 
biztos hitü, rettenthetetlen reformá
torrá, tehát egészen uj emberré cse
rélődött. Isten egy újabb korban 
kiválasztott apostola azt mondja: 
»Tapasztalatból mondom, hogy az 
igazi keresztyénségnek ez a summája 
higyj a Jézus Krisztusban és üdvö
zölsz ; ezzel a hittel öröm és bizalom 
költözik az ember leikébe. Istent 
Atyának látjuk és a félelmet kirekesztő 
szeretettel együtt uj életnedv és élet
erő lép be lelkűnkbe, amely által 
Jézus Krisztusban, ami Urunkban uj 
teremtmények leszünk.«

Nagy megnyugvás öröm és bizalom 
is az, ha érezzük, hogy Isten szerető 
Atyánk, és érjen akármi, kegyelme 
mindig velünk van. Velünk a jó na
pokban, de velünk a rósz napokban 
is. Sőt épen ott kezdődik az ő ke
gyelme, ahol a mi erőnk véget ér. 
Amit nem tudunk megtenni mi, vég
hez viszi az isteni kegyelem. Ahol 
gyönge a gyermek, még mindig erős 
lehet az atya és a gyöngeséget erővé 
változtathatja. Sok mindenről azt 
hittük a háború előtt, nem tudnánk 
elbírni, Isten kegyelméből mégis el
bírtuk.

Ismerjük el azért mindenkor: »Isten 
kegyelméből vagyok, ami vagyok!« 
és ne felejtsük el, hogy a kegyelem 
előtte jár a békességnek.

szm.

A koronázás nagy napja.
1916 december 30-án lépett ural

kodói jogainak és hatalmának teljes
ségébe IV. Károly magyar király. 
Hosszú századok hagyományos fényé
vel tette fel a magyar nemzet királya 
fejére István király koronáját és mi
alatt az ágyuk dörögtek, a harangok 
zúgtak a király esküt tett, hogy az 
ország alkotmányát, törvényeit, régi 
jó szokásait megtartja és megtartatja. 
Aztán a világ mind a négy tája felé
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sújtott a kardjával annak jeléül, hogy 
az ország területét, szabadságát min
den ellenség ellen megvédelmezi.

Hogy ez a fenséges ünnep az ősi 
magyar pompának minden ragyogá
sával, a Budára sereglett százezrek 
milyen örömujjongása között zajlott 
le, azt alig lehet elgondolni. Ez szinte 
a mesével határos.

IV. Károly királylyal és Zita király
néval az ifjúság és szépség költözött 
az ősi magyar trónra. Mi hisszük, 
érezzük és bízunk benne, hogy az 
ifjúsággal és szépséggel jóság, erő 
igazságosság és szeretet párosul. 
Meg vagyunk győződve, hogy IV. 
Károly alkotmányos fejedelme lesz a 
magyar nemzetnek, igazságos és jó 
királya a szenvedő, bizakodó, hű ma
gyar népnek, hűséges támasza a 
magyarhoni evangélikus keresztyén 
anyaszentegyháznak.

A koronázó országgyűlés.
A koronázás magasztos ünnepsé

gének elsejével: a koronázó ország
gyűléssel kezdődött a történelmi je
lentőségű nap. Pont fél hét óra volt 
mikor 21 ágyulövés közepette a fő
rendiház és a képviselőház elnöke az 
»országgyűlés együttes ülését« meg
nyitotta. Először Jósika Samu báró 
szólalt föl, aki elmondta, hogy örömmel 
ésl elkesedéssel szivükben ültek össze 
a koronázó nap reggelén, hogy ősi 
hagyományokon és törvényeken ala
puló koronázást végrehajtsák. Mire 
Szász Károly felkérte az országgülés 
tagjait, hogy a koronázó főtemplomba 
testületileg vonuljanak föl.

A felvonulás.
A főrendek és képviselők ezután 

kocsira ültek és bevonultak a Mátyás 
templomba.

Az utcákon megszámlálhatatlan 
néptömeg hullámzott. Oly óriási nép
tömeg vonult át Budára, hogy lehe
tetlenség volt az előbbrejutás és csak 
2 — 3 percben lehetett egy-egy lépést 
tenni előre. A templom 8 órakor már 
teljesen megtelt.

Megjelenik a királyi pár.
Fél kilenc órakor megjelent a király 

lovastábornoki skarlátpiros egyenru
hában. Arcán a legnagyobb megihle-

tődés látszott, kucsmáját a kezében 
tartotta. Utána jött a királyné teljesen 
fehérben. Az oltárral szemben elhe
lyezett két bársonyszékhez siettek. 
Itt elhelyezkedvén imádkoztak. Az 
imádkozás után a király az oltárhoz 
lépett és akkor megkezdődött a tulaj- 
donképeni koronázás.

A koronázás.
Az élesen megvilágított oltárnál 

álló királynak jobbját először is a her
cegprímás megkente olajjal. Utána egy 
kis idő múlva a király vállára borítják 
István király palástját. A király pa
lástban, a királyné fehér ruhában egy
más mellett letérdeltek és újból imád
koztak. Erre a hercegprímás István 
király kardjával fölövezte a királyt. 
Csakhamar meg is villant a kard, a 
király három vágást tett az oltár előtt. 
E pillanatban hatalmas dördülés hal
latszott odakünn, a katonaság sortü- 
zet adott. A király ismét letérdelt az 
oltárnál. Az oltár előtt ekkor tűnt fel 
Tisza István gróf alakja. Lassan in
dult fölfelé a lépcsőn és a herceg
prímással együtt a király fejére emelte 
a koronát. A koronázási jelvények 
átadása következett, majd a király 
teljes koronázási ornátusban lassan 
egyenletes lépésekkel jött lefelé az 
oltárlépcsőn, fején a tompafényü arany
koronával, egész alakja a palástba 
burkolva Az oltártól jobbra a trónu
son elfoglalta helyét. Két újabb éles 
dörrenés rázta meg a levegőt, megint 
sortüzet adott a katonaság. A haran
gok megkondultak, ünnepélyes zúgá
suk betöltötte a templomot, a zászlók 
meglobogtak, a csoport, mely a trónt 
körülvette, megindult. Tisza István 
gróf távol a tróntól a templom kö
zepe körül a király felé fordulva, 
magasra tartja kezét és felkiá lt: Él
jen a k irá ly ! Hatalmasan dörgött fel 
a templomban az éljen, a zenekar a 
Himnuszba kezdett a közönség vele 
fohászkodott, a király meg volt ko
ronázva.

A király megkoronázása után ment 
végbe a királyné megkoronázása. A 
királyné fejére csak a házi koronát 
tették, mig a szent koronát a királyné 
jobb vállához illesztették. A királyné 
megkoronáztatása után a kis trón
örökössel és kíséretével elhagyta a

templomot folytonos ováció közben 
ment haza a várba

Az aranysarkantyús 
vitézek fölavatása.

A templomban ezután az arany
sarkantyús vitézek fölavatása követ
kezett. Legelőbb gróf Tisza Lajos 
járult a király elé, egyik kezével bot
jára, másikkal mankójára támasz
kodva. Amikor a király meglátta, lát
szott rajta, hogy mennyire megindult 
és szinte segíteni szeretett volna a 
megsebesült vitéznek.

Ezután egy féllábu hős következett: 
báró Roszner István, báró Roszner 
Ervin, Öfelségeszemélye körüli minisz
ter fia. A király ismét rendkívül meg
indult, amikor a hőst megpillantotta. 
Az utolsó aranysarkantyús vitéz eltá
vozása után a király is meghajolt, 
azután fölállott és megalakult a me
net, hogy elinduljon az eskütételre.

A király a kiséret között, fején a 
szent koronával elindult, folytonos 
éljenzés közepette, miközben jobbra- 
balra köszöngetett és kiment a térre, 
azután a Szent Háromság szoborig, 
annak erkélyére.

Az eskü.
Az erkélyen a hercegprímás olvasta 

az eskümintát, a király pedig messze 
hallható és igen tiszta magyaros 
kiejtéssel utána mondotta az esküt. 
Amikor az esküt bevégezték és a 
király elmondta, hogy »Isten minket 
úgy segéljen!«, akkor egyszerre ria
dd éljenezés támadt, amelyet elkapott 
a szomszédos utcákban összegyüle
kezett óriási közönség és egyetlen 
éljenezésbe tört ki az egész vár. 
Ebben a pillanatban a zenekar rázen
dített a Himnuszra. Megható jelenet 
volt ez: a király ott állt az erkélyen 
és vele az egész közönség együtt 
énekelte a Himnuszt, amit a zenekar 
játszott. A király arcán ismét mély 
meghatottság látszott. Amikor a Him
nusz végakkordjai elhangzottak, újra 
kitört az ováció és folytonosan ezt 
kiáltották: Éljen a magyar király 1

A király többször meghajolva, las
san lelépett az emelvényről és a kí
sérettől és a püspöki kartól követve, 
ment vissza a templomba.

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

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

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 111

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Amint a templomba megérkeztek, 
azonnal megalakult az a menet, amely 
a koronázási dombra kisérte a királyt.

A zászlősurak lóra ültek, élükön 
gróf Csekonics Endrével. Sorukban 
utolsó volt gróf Tisza István. Ezalatt 
a király a templomajtóhoz ment és 
nem messze álló gyönyörű szürke 
lovára pattant, azután a főhercegektől 
körülvéve, a menetbe állott. Az egész 
útvonalon szakadatlan volt a lelkes 
éljenzés.

A koronázási dombon.
Amikor a koronázási dombhoz 

értek, a király előrelovagolt és föl
lovagolt a dombra, úgy, hogy lovával 
dél felé fordult, azután kihúzta kardiát 
és megtette a négy vágást, előbb kelet, 
majd nyugat felé, azután észak és 
dél felé vágott. Az egész tér vissza- 
hangzott az éljenzéstől.

A király a zászlósurak kíséretében 
innen a várpalotába hajtatott.

Koronázási ebéd. — A 
bolgár király ünneplése.

Nyomban ezután a várpalota fénye
sen kivilágított tánctermében gyűltek 
össze a főrendek, képviselők, méltó
ságok, a ragyogó ruháju palotahöl
gyek, majd Mária Jozefa főhercegnő 
vezetésével a főhercegek és főherceg
nők. Egyik páholyban jelen volt a 
bolgár király, akit viharosan ünne
peltek. Ugyanott volt Ottó trónörökös 
is, aki végignézte az ebédet.

Ezután nagy éljenzés közben be
vonult a királyi pár. A király fején 
a koronával, vállán a palásttal, a 
királyné gyémánt diadémmal, koro
názási ruhában jelent meg és őt 
kezénfogva vezette gróf Esterházy 
Sándor főudvarmester.

Az ebéd előtti kézmosásra két ne
mes apród arany mosdótálat nyújtott 
át feléjük. A nádorhelyettes arany 
kannából vizet öntött és a király 
mindkét kezét odatartotta. A királyné 
csak az egyik kezét tartotta oda, mert 
a másikról a keztyüt nem birta le
húzni.

A király élteti a hazát.
A főudvarmester levette a koronát 

a király fejéről, majd helyet foglaltak 
az asztalnál, amelyen a királyi páron 
kívül a hercegprímás, a kalocsai ér
sek, a pápai nuncius és a nádorhe
lyettes ültek. Az ebéden egymásután 
tették az asztalra a tálakat a képvi
selőház és főrendiház által kirendelt 
főrendek és képviselők. Qróf Széche
nyi Emil főpohárnokmester bort ön
tött a király és a királyné serlegébe.

Amikor a király a serleget ajkához 
emelte, ugyanezt tette a királyné is. 
A király ekkor messze hallható han
gon kiáltotta:

— Éljen a haza!
Hosszantartó éljenezés tört ki, mire

egy főrend a prímás serlegébe öntött 
bort s erre a hercegprímás állott fel, 
harsány hangon kiá ltva:

— Éljen a király !
Mindenki fölállott, a főhercegek és 

főhercegnők is állva maradtak, mia
latt az éljenzés egyre zúgott. Újra 
kézmosás következett, majd a prímás 
hálaimát mondott. A királyi pár az
után kíséretével eltávozott.

A király elismerése.
Károly király a koronázási ebéden 

résztvevő előkelőségek előtt a legna
gyobb megelégedését fejezte ki a 
sikerült koronázási ünnepségen és 
csodálkozott azon, hogy a rendelke
zésre álló aránylag rövid idő alatt 
ilyen ragyogó fénnyel lehetett az 
ünnepséget megtartani.

Az országgyűlés berekesztése.
Délután 3 órakor a kupolateremben 

folytatólagos ülés volt, amelyen báró 
Jósika Samu bejelentette, hogy a 
koronázás megtörtént. Szász Károly 
elnöktársa néhány szóval elmondta, 
hogy az uj királyban uj támaszt 
nyertünk és bizalommal nézünk egy 
jobb jövendő felé. Az ülés öt percig 
tartott.

Magyar höigyek hódolása.
A koronázási lakoma után a szer

tartási teremben végbement a magyar 
hölgyek hódoló felvonulása a királyné 
előtt. Bemutatták a palota hölgyeket 
és az udvarképes hölgyeket.

A koronázási ajándék átadása.
Délután a koronázási ajándékot 

vivő küldöttség, élükön Várady L. 
Árpád kalocsai érsekkel átadta a 
királynak és királynénak az 50 — 50 
ezer arany nemzeti ajándékot. Az 
érsek többek között ezt mondotta:

— A nemzet a reánkeröszakolt 
háborúban vérét és vagyonát áldozva 
Felségedet követni kész A nemzet 
aranya jelképezi a nemzet szivét, telve 
hűséggel és szeretettel.

A király a maga és a királyné 
nevében megköszönte a nemzet 
ajándékát, amelyet hódolat jelének 
tekint és később fogja tudatni milyen 
célokra adják az ajándékot, de annyit 
már most is közöl, hogy nemzeti 

I jótékonycélra fogják az összeget for- 
I ditani.

A királyi pár és a főher
cegek elutazása.

A királyi pár az nap este hat óra
kor, a főhercegek és főhercegnők 
pedig este fél nyolc órakor elutaztak 
Budapestről.

Jegyezzünk hadikölcsönt!
A hadikölcsön jegyzés nemcsak 

hazafias cselekedet, de a legjobb 
tőkeelhelyezés.

Beszélgetés a prágai bibliáról.
Délelőtt tiz óra. Az erzsébettéri 

kopasz fák alatt a pádon két kis ka
tona ü l: egy gyűrött ruháju, felkötött 
karú, meg egy rendes ruháju, sánta. 
Hátrahajtják a fejüket s szép, boldog 
merengéssel néznek a kis, piszkos 
felhőktől szürke pesti égre. Jó sokáig 
egyikük se beszél, aztán végre meg
böki a felkötött karú a sántát. Azt 
mondja:

— Mán fogják.
— Mit komám?
A kis magyar kicsit szemére rántja 

a sipkáját s fölmutat az égre:
— A felhőt.
— Kicsoda, komám ?
— Kicsoda? Hát az angyalok.
— Az angyalok ?
— Azok hát!
— Hogy érted ezt, komám ?
— Úgy, hogy most mingyár meg- 

repesztik a felhőt, oszt kisüt a nap.
— Oszt azt az angyalok csinyáják?
— Azok. Az egyik húzza jobbru, 

a másik mög ba’ru ; addig huzgálják, 
a mig mögreped.

A sánta tiszteletteljes álmélkodással 
rácsodálkozik :

Hájnye a keservül. . . Osztán kitti 
tudod azt komám ?

A kis magyar nagyot szi a cibar- 
jából, fújja fölfelé a füstöt, aztán 
csak úgy foghegyről, de némi sze- 
mérmetességgel veti oda:

— Csak ú g y ... magamtu .. Ki- 
komponá’tam . . .

Most jó sokáig hallgatás követke
zik, meg cibarozás, aztán azt mondja 
a féllábu a felkötött karúnak :

— Te is Prágába vótál ?
— Ott, — feleli emez és lesüti a 

szemét, mert tudja, hogy mi követ
kezik. Hát az is következik:

— Oszt téged is az a . biblia 
hozott haza ?

— Az hozott haza, komám.
— Hát akkor — mondja szelíden, 

kérőn a féllábu — meséld el néköm 
azt bibliát, komám.
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Elmeséljem ?
— El.
A felkötött karú kiveszi a szájából 

a megrágott csutakot: nézdegéli, for
gatja, gyúrja, aztán amikor már úgy 
véli, hogy eleget tett a szemérmes 
szerénységnek, szépen, csöndesen, 
meleg, remegő hangon mesélni kezd 
és ezt meséli:

— Van egy biblia Prágának vá
rosában, annak is egy kórházában; 
fekete a kötése, aranyos a szegése, 
mög van írva benne a mi Urunk 
Jézus Krisztus minden szenvedése. 
Arra való ez a biblia, hogy szegény 
magyar baka idegen kórházba, seb
bel a testiben megvigasztalódjék tőle, 
merhogy igen keserves dolog az 
Csehországba magyar szó nélkül 
betegen feküdni. Hát csak fekszik az 
embör, fekszik, fekszik, oszt a szive 
megtelik sok keserűséggel, oszt a 
mikor már úgy tele van, hogy no 
most mingyár kicsordul, akkor eccör 
csak aszongya az embör a svesztör- 
nek : Kedves svesztör, nincs-e valami 
imádságos könyve, merhogy nagyon 
megkévántam. — Akkor a svesztör, 
ámbátor nem tud az magyarul, ha
nem ezt mégis mögérti, aszongya, 
hogy van. Akkor kimén a szobáim), 
térül-fordul, visszagyön, oszt amikor 
visszagyün, akkor mán hozza is a 
bibliát.

— Azt a híreset?
— Azt. Hát akkor az embör ol

vassa, olvasgatja, oszt a mig olvassa: 
szép lassan fölenged a sok keserűség, 
ami a szivén van. Amikor a végire 
ért, akkor mán nem is fáj semmije, 
mer ilyen biblia az. Érted?

— Értem. Hát aztán ?
— Hát aztán a végin van egy 

fehér lap, arra fekete bötükkel fel 
van irva, hogy aki elolvasta végig 
a bibliát, mit csináljon, hogy haza- 
gyühessen szép Magyarországba.

— Ki irta fel ?
— A nagyatádi tiszteletes-ur, aki 

azt a bibliát elküldte a kórháznak. 
Hát akkor az embör ír neki egy le
velet, hogy kedves jó tiszteletes uram, 
itt fekszem Prágába, idegen kórházba 
senyvedek, végig elolvastam a bibliát, 
segéljön haza. Akkor aztán a kis 
tiszteletes ir fel Pestre a Hazai mi
niszternek egy rekomendált levelet, 
hogy a Kovács Ferkó ott fekszik 
Prágába, küzdött a hazáér, goló van 
a karjába, oszt a bibliát is végigol
vasta, hát helezzék át magyar kór
házba, mer megérdemli.

— Oszt áthelezik ?
— Át.
- -  Oszt mindegyikér ir?
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— Mindegyikér.
— Olanér is, aki nem is olvassa 

végig a bibliát ?
— Olan nincs! Mindenki elolvassa. 

Emmán tisztösség dóga. Nem igaz ?
— De igaz. Derék biblia az ..  

Mögérdemli.
Szünet. Egy kis gyerek szalad vé

gig a kavicsos utón, legugol, tép egy 
csenevész, poros fűszálat, aztán föl- 
ugrik és tovarobog. Akkor azt mondja 
a féllábu a felkötött karúnak:

— Hát aztán, hogy van tovább ?
— Tovább? — feleli ez és eldobja 

a csutakot. — Tovább nincs. Ez az 
egész.

Most mindketten megint nekitá
masztják a hátukat a padnak és is
mét fölnéznek az égre. Az égen ez
alatt csakugyan tisztulnak a felhők. 
Amikor már kezd kibontakozni az 
isteni kékség, megböki a felkötött 
karú a féllábut:

— Látod komám mán repedezik.
A féllábu sercent egyet a foga

közül és elismerően bólint:
— Az ám. . . Jól húzták . . Min

gyár kisüt a nap. . .
Több szó aztán ezen a délelőttön 

nem esik köztük . .
Villányi Andor.

Minden korona, amit a hadiköl- 
csönre adunk, közelebb hozza a 
győzelmes békét!

A háború követelményei.
A háború á monarchia népeinek 

gyönyörű, lélekemelő harmóniáját 
dokumentálta. A család fentartóját, 
a szülő gyermekét ajánlja fel a ha
zának és épp oly készörömest áldoz
zuk vagyonunk jelentékeny részét a 
közös célnak. Az áldozatkészségben 
igen kevés kivétellel egyenlőek va
gyunk s alig akad valaki, aki a haza 
iránti kötelesség teljesítése alól ki
vonná magát.

Amilyen fenséges ez az általános 
közösség, amely szivrokonságba egye
síti a legkülönfélébb embereket, épp 
oly bizonyos, hogy vér- és pénzáldo
zatainkkal még nem tettünk eleget 
azoknak a követelményeknek, melye
ket a háború reánk ró.

A harcmezőn küzdő katona két- 
ségtelerfül megfelel kötelességének. 
Ha kell élete árán is. Vitézségével 
érettünk, polgárokért, kik itthonma
radtunk, a legnagyobb áldozatot hozza. 
S amennyire a polgárság tehetségében
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áll, az igyekszik a katonaság dolgát 
megkönnyíteni.

De a haza háború idején ennél 
többet követel.

Nem elég, ha vagyonúnkat áldoz
zuk. Nem elég, ha felesleges pén
zünkből, vagy esetleg nélkülözhető 
vagyonúnkból derék katonáinknak a 
legkülönfélébb alakban juttatunk. 
Gondolnunk kell arra is, hogy nem
csak jelenleg, de később is adhassuk 
meg nekik a szükséges élelmiszere
ket, amikből kell, hogy maradjon 
annyi, hogy sem a katonaság, sem a 
polgárság szükséget ne szenvedjen.

Sajnos, ennek a gondosságnak a 
hiányát látjuk. Az élelmiszerkészletek 
részint a katonaság fokozott szük
séglete, részint pedig a termelés, 
egyes cikkek csökkenése miatt jelen
tékenyen megapadtak s ennek termé
szetes következményeképpen az élel
miszerek árai szokatlanul magasra 
szöktek. Viszont azonban a fogyasztás 
mértéke észrevehetően alig csappant 
meg. Drágább a liszt, drágább a 
tojás, drágább a szén, de azért mé
gis vásárolunk belőle annyit, mint 
amikor olcsó volt.

A vételkedvnek a magas árak ál
tal meg nem ingatható szilárdsága 
bizonyos közgazdasági erősségre en
ged következtetni, de örülni ezen nem 
lehet. A drága pénzen vásárolt élel
miszer csakúgy elfogy, mint az olcsó. 
Elfogy, s nem tudjuk majd, hogyan 
fogjuk pótolni. Nem fogunk vigaszt 
találhatni abban, hogy a nagy pénz
áldozatok dacára még mindig maradt 
pénzünk, ha érte nem vásárolhatunk 
ennivalót.

A háború parancsszava most: nél
külözzünk ! Az ész is ezt parancsolja. 
Nélkülözzünk és ne fogyasszunk töb
bet, mint amennyi a lét fentartásához 
okvetlenül szükséges. Mielőtt a falatot 
a szánkba tennők, kérdezzük meg 
önmagunktól, nem nélkülözhetnők-e 
és nem tehetnők-e el későbbi időre, 
amikor tán nem fogjuk nélkülözhetni 
— és, ha most elfogyasztjuk — már 
nem lesz meg. S csak ha lelkiisme
retünk megnyugtat, hogy máskép 
nem tehetünk, szánjuk el magunkat 
annak elfogyasztására.

Szól ez a szegénysorsuaknak csak 
úgy, mint a gazdagoknak, kik azt 
hiszik, hogy híven teljesitik hazafiui, 
emberbaráti kötelességeiket, ha minél 
többet adnak katonáinknak és sinlődő 
embertársaiknak, önmaguk pedig nem 
térnek el egy lépést se megszokott 
kerékvágásuktól és élelmezésük bő
ségét semmiképpen sem mérsékelik. 
Pedig a mértékletesség egyik legfőbb
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előfeltétele a kivívandó győzelemnek, 
s azért minden jó hazafi tartozik ál
dozatkészségét a fogyasztásnak minél 
szükebb korlátok közé való szorítá
sával párosítani.

Ez az önmegtartóztatás megfogja 
teremni édes gyümölcsét és a bizto
san bekövetkező győzelem után »lesz 
még szőlő és lágy kenyér.«

A világháború eseményei.
A régi esztendő utolsó napján ér

kezett meg az antant válaszjegyzéke. 
Briandé a szomorú dicsőség, hogy 
ezt az angol fogalmazványt átnyújt
hatta a párisi amerikai nagykövetnek. 
Maga a jegyzék forma szerint eluta
sító és leginkább a háború keletke
zésének okai felől polemizál velünk, 
egy olyan béketárgyalás hajnalán, 
amely hosszú időre hivatva volna 
az összes európai államok ügyeit 
rendezni, az antant jegyzékének 
egyharmadrésze csak a belga kér
déssel foglalkozik. Köntörfalazások 
gyűjteménye ez a jegyzék, amely nem 
átalja kimondani, hogy egy történelmi 
óra súlya és felelőssége alatt utasítja 
el a békeajánlatot. Nagylelkű aján
latunkat egyszerűen háborús manő
vernek minősiti és azt mondja, hogy 
mi német békét akarunk diktálni 
Európának. De ne tévesszük szem 
e lő l: az a jegyzék nemcsak nekünk 
szól, hanem annak az antantközvé
leménynek is, amelyet a mi históriai 
lépésünk érthető módon felizgatott. 
Bukófélben levő kormányoknak sze
gényes érvelése ez, amely az illető 
kormányok helyzetét tulajdon hazá
jukban akarja megmenteni. Am még 
nincs okunk arra, hogy sötét re
ménytelenséggel nézzük ezt a jegy
zéket, hiszen hangja nem elhatározott 
és nagyon halkan, csak nagyon pia- 
nissimo meri ígérni a háborúnak a 
negyedik esztendőben való folytatását 
is. A jegyzék, ha formai elutasítás is, 
azért mégis kéri a mi békeajánlata
inkat, lényegében tehát olyan jegyzék 
ez, amelyre nemcsak hogy lehet, 
hanem kell is felelni Meggyőződésünk, 
hogy ez a jegyzék is közelebb hozza 
a békét. Amerika feltétlenül továbbra 
is azon fog dolgozni, hogy az európai 
béke helyreálljon és az angol békefel
tételek is ma már igen távol állnak 
attól, amit régebben hangoztattak, ne
vezetesen, hogy Németországot szét 
kell zúzni és el kell osztani. Anglia 
ma már beéri azzal, ha Németország 
a mai háborús térképeken belül vissza
tér a maga határai közé és Belgiumnak

nemcsak visszaadja függetlenségét, 
hanem magára vállalja az elpusztított 
városok újjáépítését. A független 
Lengyelország eszméjét elfogadja az 
antant is. Elzász-Lotharingia sorsát 
pedig egy választott bíróságra bízná 
Az olasz fronton a mai helyzet volna 
mérvadó, ami Görz birtokát az ola
szoknak biztosítaná, a balkáni hatá
roknak rendezését pedig egy amerikai 
bizottságra bízná, viszont Németor
szágnak a keletafrikai gyarmatait 
hajlandó visszaadni Ezek ma az 
antant feltételei. Körülbelül ezer 
százalékkal olcsóbbak, mint voltak 
még egy év'előtt és ne feledjük el, 
hogy ezek is szélső feltételek, olyanok, 
amelyek csak megkezdenek egy alkut, 
azért, hogy az alku folyamán azokból 
engedni lehessen.

Radoszlavov bolgár miniszterelnök 
a szobranjeban nyilatkozott a békéről 
és kijelentette, hogy Bulgária az 
emberiesség nevében és a nemzetek 
jólétéért engedményeket fog tenni. 
Nagyszerű szövetségesünk, aki a há
borúban körülbelül megkétésfélsze- 
rezte területét, tehát nem fog ragasz
kodni minden hóditmányhoz. Beéri 
azzal, hogy bolgár testvéreit felsza
badította, de nem akarja minden 
hódított területét megtartani és ezzel 
a nagylelkű gesztusával lehetőséget 
nyújt arra, hogy az újra visszatérő 
béke a Balkánon is maradandó legyen.

Az oláhországi harcok.
A harctéren történő események 

közül legérdekesebbek a Moldvában 
történtek. A Rimnic-Sarat-on túl 
kergetett csapatok mind közelebb 
érkeznek a Szereth-hez, miközben a 
legmakacsabbul védenek meg minden 
talpalatnyi földet. Az oroszoknak 
szívós védekezése ellenére is renge
teg veszteséget okoznak a szövetséges 
csapatok. Most már kétségtelen, hogy 
az oroszoknak és a románoknak a 
Szereth mögé kell vissza vonulniok 
s a Dobrudzsában is már csak utó
véd csapatokkal harcolnak, hogy 
feltartóztassák az előrenyomuló né- 
met-bolgár-török harccsoportokat. A 
román hadjáratnak szédületes tempója 
meghozta reánk, magyarokra nézve 
annyira örvendetes eredményt, hogy 
az ország délkeleti szögletében álló 
csapatok is megmozdulhattak és pár
huzamosan a moldovai síkon elő
nyomuló csapatokkal törhetnek előre. 
A központi hatalmak seregeinék frontja 
most egy hatalmas félkört alkot. Az 
egyik szárnya Erdély legkeletibb 
csücskében kezdődik, a másik az el
foglalt Plainescin, Slobozián, Sütésein,

Vizirulon át folytatódik, Macinon, 
Rachelen, Isacean keresztül a Fekete- 
tenger partján. A félkörön belül óri
ási nyomás nehezedik az orosz-román 
seregekre s a központi hatalmak már 
erősen fenyegetik a két nagy moldovai 
vasúti gócpontot: Focanit és Brailát. 
Addig is mig derék csapataink ezekhez 
a városokhoz elérnek, rengeteg aka
dályt kell leküzdeniök, de megbízha
tunk a kipróbált vezetésben s a csa
patok tlörheteten vitézségében, amely 
biztosítja, hogy a hadjárat további 
lefolyása abban a mederben történik .Jc 
meg, amint azt Hindenburg és vezér- f 
társai elgondolták.

Az olasz és-a délkeleti harctéren
a helyzet általában véve változatlan. 
Szilveszter éjjelén az ellenséges tü
zérség időnkint igen élénk tüzelést 
folytatott a Karszt fensik ellen.

A nyugati harctéren
Ludendorff jelentése szerint a Maas 
nyugati partján a 13. és a 155. gya
logezrednek és a 135. számú lövész
ezrednek részei, amelyek a Sommenál 
mindnyájan dicső nevet szereztek, a 
304-es magaslaton és a Mórt Hőmmé 
déli lejtőjén előtöréseket vittek vég- 
hez a franciák állásai ellen. Alapos 
tüzérségi előkészítés és hatásuk foly
tán a gyalogság számára nélkülözhe
tetlenné lett, bevált aknavetők utat 
törtek a rohamcsoportoknak az ellen
séges állások második és harmadik 
vonalába, amelyekből 222 foglyot, 
köztük 4 tisztet, és 7 gépfegyvert 
hoztak vissza. A heppyi és malan- 
courti erdőben a derék wünttember- 
giek és badeniek tüntették ki újból 
magukat.

Egyéb hírek.
Kopenhágába érkezett orosz lapok 

szerint a románoknak menekülése 
Moszkvába oly tömeges, hogy Mosz
kva kormányzója elrendelte, hogy a 
várost zárják el minden menekülő 
elől. — Beavatott semleges körökben 0  
nyílt titok, hogy Cadornát az olaszok 
fővezérét legközelebb menesztik. —
A francia kormány elhatározta, hogy 
Joffre generalisszimusznakki váló szol
gálatai elismeréséül Franciaország 
marsalljának méltóságát adományoz
za. — Wilson, Svájc, Svédország, 
Dánia után a legközelebbi napokban 
várható a spanyol király békejegyzéke, 
melyet a hadviselő felekhez fog intézni, i

' . '
„A  kötelesség útja“  cimü elbe

szélést helyszűke m iatt jövő szá
munkban folytatjuk.
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Az e g y h á z  k ö r é b ő l .
Halálozások. Korbély Géza az eperjesi 

első egyház lelkésze, sárosi főesperes 55 
éves korában, hosszabb szenvedés után 
meghalt. Temetése dec. 30-án nagy részvét 
mellett ment végbe. Legyen a munkás lel
késznek emléke áldott.

A dunántúli ág hitv. evang. egyházkerü
let kőszegi leánynevelő intézetének tanári 
testületé a súlyos veszteség fölött érzett 
mélységes fájdalommal jelenti, hogy a sze
retett kartárs és a nagyrabecsült, példás 
elöljáró, Budaker G. Károly igazgató éle
tének 48., tanári működésének 26., leányis-- 
kólái igazgatóságának 9. évében, 1916 évi 
december hó 31-én rövid, kínos szenvedés 
után az Urban csendesen elhunyt.

Budaker G. Károly kőszegi leányiskola 
igazgatójának váratlan elmúlásával nagy 
veszteség érte a kőszegi intézetet, vele a 
dunántúli egyházkerületet, melynek bizalma 
Isák Mária igazgatónőnek nyugalomba vo
nulásával, mint felsőlövői tanárt az iskola 
élére állította ezelőtt 9 évvel.

Meleg szivü növendékeit rajongásig sze
rető tanár, valóságos atyja volt a reá bízott 
leány seregnek Kiváló pedagógus. Az is
kolának úgy lelkiekben, mint anyagiakban 
valóban érdemes igazgatója.

Emlékét kegyelettel fogja megőrizni az 
utókor.

Január 2-ikán helyezték el örök nyuga
lomra a kőszegi sirkertben.

Temetésén megjelent Kapi Béla püspök 
is, aki a gyászháznál mondott imát és 
búcsúztatta él a halottat az egyházkerület 
nevében. A temetési szertartást Dr. Tirtsch 
Gergely katonai alreál. hitoktató végezte a 
háznál, inig a temetőben Balikó Lajos 
lelkész mondott imát

Utolsó utján elsiratták a katholikus 
harangok is.

Az elhunytat özvegye és négy árvája 
siratja, akiknek egyike a harctéren teljesít 
katonai szolgálatot.

A vigasztalásnak Istene legyen a meg
szomorodott szivekkel 1

Koronázás ünnepe az iskolákban.'Az 
iskolák karácsonyi szünetére való tekintet
tel a Kultuszminiszter akként intézkedett, 
hogy az iskolák ifjúsága a karácsonyi 
szünidő utáni első napon január 3-án ülje 
meg a koronázási emlékünnepet. A rendel
kezéshez képest mindenfelé az evangélikus 
iskolákban január 3-án hazafias ünnepé
lyeket tartottak.

Doktorrá avatás. Varsányi Mátyás bá
nyakerületi püspöki másodlelkészt a buda
pesti egyetemen a bölcsészet-tudományok 
doktorává avatták.

Megbízatás. Meskó Károly galgagutai 
lelkészt, ki a katona-lelkészi szolgálatot 
Grácban teljesiti, a katonai parancsnokság 
a vezető tábori lelkész! teendők végzésével 
bízta meg.

A koronázás és az evangélikus tem
plomok. IV. Károly király trónralépése és 
megkoronáztatása alkalmából széles e ha
zában az összes evangélikus templomokban 
szóltak a harangok és szállott a fohász ég j

felé, hogy a királyok királya áldja meg { 
gazdagon a magyar királyt és a magyar | 
királynét.

Értesítés az 1917-ik évi „Luther Nap
tár“ ügyében. Az a körülmény, hogy a 
múlt évben ilyenkor már raktáron „Luther 
Naptár“ nem volt, többeket megtévesztett 
s csak azért nem fordulnak újabb meg
rendelésekkel a kiadóhivatalhoz, mert azt 
hiszik, hogy ez alkalomal is igy áll a do
log. Ezzel szemben közhírré tesszük, hogy 
1917. évi „Luther N ap tá riak  még mindig 
kaphatók, mert különös tekintettel arra, 
hogy a papiros árának rendkívüli nagy 
drágasága mellett is aránylag nagyon ol
csón adhassuk, sokkal többet nyomattunk, 
mint a múlt esztendőben. Számításunk 
azonban csak akkor válik be, ha az összes 
példányok elkelnek. Mély tisztelettel és 
bizalommal felkérjük tehát a gyülekezeti 
és gyámintézeti Nőegyleteket, az összes 
belmissziói jellegű egyesületeket, ifjúsági 
egyesületeket, gyülekezeti gyámintézeteket, 
hogy az erdélyi magyar evang. gyülekeze
tek, továbbá a hasonló és sebesült evang 
katonák számára rendeljenek meg „Luther 
Naptár“ -akat s ezzel járuljanak hozzá an
nak terjesztéséhez és fenntartásához. Még 
egyes gyülekezetekben a hivek között tör
ténő buzgó terjesztést is kérjük.

Azokat a brassó megyei lelkész urakat, 
akiknek címére előbb mindig mentek 
„Luther Naptár“ -ak, felkérjük, címüket 
szíveskedjenek az alulírott szerkesztőséggel 
közölni, hogy a „Luther N aptáriaknak a 
hivek kezeihez juttatásának módját levéli- 
leg megbeszélhessük.

Minden erőnket megfeszítve azon va
gyunk, hogy a „Luther Naptár“ -t továbbra 
is fenntarthassuk, pedig még egyre súlyos
bodik a helyzet, mert mig p. o. az 1917-ik 
évi L. N. papirosa amúgy is drága, kilo- 
graminonkint 62 fillé r volt, addig az 1918-ik 
évi naptárunk papirosa már 1 K 45 fillér 
lesz kilogramonkint. A naptár árát pedig 
ilyen arányban nem emelhetjük. Ilyen kö
rülmények között vál ósággal egyházi közér
dek a „Luther Naptár“ felkarolása, terjesz
tése. Az 1917-ik évi „Luther Naptár“ boltiára 
90 fillér. Postán küldve da rabonkint 1 kor. 
Nagyobb rendelésnél 10% engedmény jár. 
Minden megkeresés a „Luther Naptár“ 
szerkesztőségéhez Sopron, Pap-rét 2, in
tézendő.

Kiváló tisztelettel: 
a „Luther Naptár“ szerkesztősége

Nemes ösvényeken cimü tetszetős ki
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 
Írók is, akik a mű tartalmát megírták. Két
ségtelen, hogy e mű hézagpótló az ifjúsági I 
irodalomban. A csinosan kiállított kötet 
Hornyánszky V iktor müintézetét dicséri, a !

rajzokat pedig Schneider Iván készítette. 
Ára 5 korona. Kapható Hornyánszkynál 
(V. Akadémia-utca 4.) és minden könyv- 
kereskedésben.

I t thonró l .
A király köszöneté a koronázás al

kalmából. Károly király Reichenauból a 
következő táviratot küldte Tisza István 
gróf miniszterelnökhöz:

Tisza István gróf magyar miniszterelnö
kömnek — Budapest.

A koronázás magasztos ünnepének ha
tása alatt, szivem benső sugallatát követve, 
a királyné nevében is mély köszönetét 
mondok szeretett magyar nemzetemnek 
hűségéért és ragaszkodásáért, mely a ko
ronázás alkalmából oly lelkes és a magyar 
nemzetet jellemző módon nyert kifejezést. 
Biztosítjuk a nemzetet, hogy szeretetét, 
melynek valóban fényes megnyilatkozása 
mélyen meghatott és őszinte benső öröm
mel töltött el, mindenkor szivünk mélyéből 
viszonozni fogjuk. Károly.

Auguszta főhercegasszony beszéde 
Zita királynéhoz. Amikor a palotahölgyek 
átnyújtották a koronázási ruhát Zita király
nénak, Auguszta főhercegasszony bensősé
ges, meleg szeretettől áthatott beszédet 
mondott, amelyre hálatelt elérzékenyültség 
könnye remegett a királyné szemében.

Auguszta főhercegasszony a közetkező 
német beszédet intézte a királynéhoz:

— Engedje meg Felséged, hogy úgy a 
magam, mint pártkülönbség nélkül vala
mennyi asszony nevében átnyújtsam a ko
ronázási ruhát, amely csodás módon és 
meseszerü pompával készült, s amelyet 
tiszteletünk s szeretetünk szimbóluma gya
nánt szeretettel hímeztünk gazdagon. De 
nemcsak egy múlandó ruha átadására 
jöttem el oh Királyné; elhoztam ime egy 
egészen más kincset is, amelyet évek során 
át őriztem, egy kincset, amelyhez hasonló 
nincs; vedd át ezennel azt : az egész 
nemzet végtelen szeretetét; vedd át a ha
gyományos arany magyar szivet. Zárjad 
azt a Te szivedbe, oh ifjú Királyné és légy 
jó hozzájuk. Én megtanultam szeretni és 
becsülni, ezeket a hü magyarokat a mos
tani nehéz időkben; én imádom őket 
hibájukkal és erényeikkel egyetemben, mint 
ahogy csak anya a gyermekét szeretheti; 
én úgy gondoskodtam férjről és fiúról, akik 
a harcmezön vannak, mind egy ország 
minden asszonya, én velük szenvedtem és 
velük örvendeztem. Éljen! Éljen a Királyné!

A magyar Himnusz a koronázáson. 
Sokan gondoltak a koronázás közeledtével 
fájó keserűséggel arra, hogy ezen a nagy 
és kizáróan magyar ünnepen is szerephez 
jut a katonai szabályok folytán a magyar 
Himnusz rovására a nekünk idegen Gotter
halte. Örömmel adunk hirt arról, hogy 
Károly király rendelkezésére a koronázási 
eskü alkalmával a katonai zenekar nem a 
Gotterhaltet,, hanem Kölcsey Himnuszát 
játszotta. Bizonyára az egész nemzet hálás 
köszönettel fogadja uj uralkodójának elő
zékenységét, mely reményt nyújt arra, hogy
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Himnuszunk ezentúl az egész vonalon jo
gaiba lép s ezzel a magyarság régi sérel
me nyer orvoslást.

A királyné a gyermekekért. A királyné 
a háború alatt eddig is vezetői minőségben 
vett részt a szegények és elnyomottak 
felsegitésére irányuló akcióban. A királyné 
gyűjtést rendezett szükséget szenvedő gyer
mekek javára, amely ugyancsak „A  gyer
mekekért“ jelszó alatt indult meg, mint a 
boldog emlékezetű uralkodó alatt megindult 
hasonló akció. A gyűjtés eredménye már 
1.300.000 koronára és mintegy 3 millió 
korona értékű árura tehető.

Mária Terézia-rend egy századosnak. 
A magyar katonai dicsőségnek és vitézi 
erénynek ritka elismeréséről és kitünteté
séről kapunk hirt. Eszerint egy hősies 
magatartásáról és vitézségéről elismert 
századost a katonai parancsnókság már 
most azzal akar kitüntetni, hogy a Mária 
Terézia-rendre való igényét már most el
ismeri és ennek kapcsán felszólították, hogy 
a rendre való igényét máris jelentse be. 
Roósz Pétert a 61-ik gyalogezred száza
dosát érte ez a magas felszólítás, a hetedik 
hadtest parancsnoksága részéről. A hadtest 
ez utasítását parancsban közölte a 61-ik 
gyalogezred temesvári pótzászlóaljával. E 
parancs révén került az ügy nyilvánosságra. 
A rendeletben el van mondva Roósz szá
zados vitézi cselekedete, mely nagyjában 
a következőképen szól: Roósz Péter 61-ik
gyalogezredbeli százados 1916..................
hó . . .-én az északi harctéren...............-i
magaslaton, amikor az ellenség egy már 
teljesen szétlőtt és tarthatatlan állásunkba 
benyomult, felismerte a rendkívül kritikus 
helyzetet, s annak messzemenő horderejét 
s következményeit s ezért a visszavonulás
ban lévő zászlóaljával minden parancs 
ellenére megostromolta a magaslatot. A 
zászlóaljat szakaszokra osztva oly sikerrel 
vitte előre, hogy az ellenség igen tekinté
lyes veszteséggel visszavettetett, tizenegy 
orosz tisztet, ötszáznál több közlegényt 
elfogott, hét gépfegyvert zsákmányolt. A 
százados ezen személyes kezdeményezésé
vel és bátor magatartásával e napon meg
mentette a szituációt, amely az általános 
hadihelyzetre is döntő befolyással volt.

Százezer ebéd. Mert télre esett a ko
ronázás, nem volt népünnep, nem sütöttek 
ökröket a népnek, mint ahogy sütöttek 
1867-ben, Első Ferenc József koronázása 
ünnepén. Ehelyett Budapest főváros száz
ezer szegény embernek adott e napon in
gyen ebédet, még pedig gazdag ebédet. 
Százezer ember lakott jól ezen a napon, 
százezer olyan ember, aki a jó Isten tudja, 
mikor lakik jól megint?. . .

Kormányrendeletek. Az elmúlt héten 
több kormányrendelet jelent meg, melyek 
közül az egyik a zárórát szabályozza és 
egyszersmind korlátozásokat ir elő a vilá
gításra vonatkozólag is. A rendelet, mely 
1917 január 2-án lépett életbe, elrendeli, 
hogy Budapes'en minden mulatóhely ven
déglő, korcsma, kávéház, színház éjjeli 
12 órakor, mig a vidéken ugyancsak e 
helyiségek éjjeli 11 órakor bezárandók. — 
Egy másik kormányrendelet a tüzelő 
anyagnak legmesszebbmenő kímélése tár
gyában foglal magában utasításokat

Összeírják a fiatalokat. A honvédelmi 
miniszter uj összeírást rendelt el Azokat 
az 1892—98-bán született ifjakat Írják 
össze, akiket a népfelkelési bemutató-, vagy 
utószemlén, illetőleg pótszemlén megvizs

gáltak s alkalmatlanoknak osztályoztak, 
vagy ha alkalmasnak minősítették is őket, 
de a tényleges szolgálatból alkalmatlanság 
miatt elbocsájtották, vagy a szemlén való 
megjelenés alól felmentettek.

A só ára. A Magyar Bank és Kereske
delmi Részvénytársaság, mint a magyar 
királyi sójövedék vezérügynöksége jónak 
látja a közönség figyelmét újból felhívni 
arra, hogy a belügyminiszter rendelete 
folytán a közigazgatási hatóságok a sónak 
úgy nagybani, mint kicsinybeni maximális 
eladási árát megállapítani kötelesek. Aki 
tehát bárhol is a maximális sóáraknak tú l
lépését tapasztalná, leghelyesebben cselek
szik, ha az illető árdrágítót a hatóságnál 
kíméletlenül feljelenti. Ami pedig a sószál- 
litásokat illeti, meg kell állapítani, hogy a 
sószállitások az összes bányahelyekről 
teljes erővel folyamatban vannak. Sóhiány
ról egyáltalán nem lehet szó.

Az erdélyi menekültek állatai. Az 
erdélyi menekültek állatállományát az el- 
pocsekolástól megvédelmezendő, a kormány 
tudvalevőleg szeptember hó első napjaiban 
a Hadi Állatátvételi Bizottságot szervezte, 
mely hir szerint közel százezer darab álla
tot vett át az erdélyi menekültektől. Ebből 
körülbelül 40.000 darab még megvan, eze
ket vissza fogják majd adni a visszatelepülő 
tulajdonosoknak. Az eladott állatok ára 
fejében 25 m illió korona körüli összeg 
folyt be.

Egy hold »föld ezernyolcszáz korona, 
két jármos ökör tizenkétezer. Kunszent- 
miklóson a katasztrális hold ár^ a háború 
előtti ötszáz koronáról egyezerhétszáz — egy- 
ezernyolcszáz koronára emelkedett. A múlt 
heti rendes hetivásár alkalmából egy pár 
félig hízott jármos ökörért tizenkétezer 
koronát fizettek A gazdag vidék paraszt
sága úgyszólván ma teljesen adósságmentes, 
a hadikölcsönnek nagy a kelete és betétek 
gyanánt is hatalmas tételek vándorolnak 
a takarékpénztárakba

Három havi fogház árdrágításért. 
Galó György szarvasi gazda a maximális 
árnál drágábban adott el csövestengerit 
egy rokkant katonának. A katona árdrágí
tásért feljelentette a gazdát, akit ezen a 
címen 100 korona pénzbüntetésre s három 
havi fogházra Ítéltek, egyben kötelezték a 
maximálisáron felüli összeg visszafizetésére.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .

A n a g y v i l á g b ó l .
Lavinák által eltemetett falu. T iro l

ban Robenstein falura egymásután öt lavina 
omlott alá. Tizenegy ember, kilenc lakóház 
és nagy számú marha eíett áldozatul a 
lavina-omlásnak. A kárt negyedmillióra 
becsülik.

Kenyér és liszt-jegy Svédországban.
Hogy a világháború mily súllyal nehezedik 
az egész emberiségre és mennyire nehezíti 
meg a megélhetést mi sem bizonyítja job
ban mint az, hogy a semleges államok is 
mind egymásután kénytelenek bevezetni a 
kenyér és lisztjegyeket. így legutóbb Svéd
országban határozták el január 15-ére a 
kenyér és lisztjegy bevezetést.

Szétrombolt cár-emlék. Zekovban II. 
Sándor orosz cár emlékművét eddig isme
retlen tettesek szétrombolták. Az oroszok 
a város végén állították fel annak idején a 
szobrot, amelynek költségeit a felkelt len
gyelekre kirótt büntetési pénzekből fedez
ték. Az emlékmű a lengyel januári forra
dalom leverésének emlékére készült.

Saint-Saens a Rákóczi-induló ellen. 
Camille Saint-Saens, az ismert francia ze
neszerző, levelet irt Arthur Meyer-hez, a 
párisi Gaulois főszerkesztőjéhez és felhívta 
figyelmét arra, hogy Berlioz „Faust elkár
hozása“ cimü művében előfordul a Rákó
czi-induló, ami nem Berlioz müve, hanem 
a magyarok nemzeti indulója, amelyet a 
magyarok éppen olyan tiszteletben tartanak, 
mint a franciák a Marseillaiset. Berlioz 
müvét most több párisi hangversenyen h ir
detik és mivel Saint-Saens szerint a Rákó
czi-induló előadása Párisban olyan botrány 
volna, amit mindenáron el kell kerülni, azt 
kívánja, hogy a „Faust elkárhozásából“ 
irtsák ki az ellenséges nemzet indulóját.

Népkonyha Cetinjében. Cetinjében 
nemrégen népkonyhát nyitottak meg, amely
nek költségeit önkéntes adományokból ka
tonatisztek és a város jobbmódu polgárai 
fizették. Naponként 140 embernek adnak 
itt ingyen ebédet. A megnyitó ünnepségen 
Maroschino alezredes, városparancsnok 
méltatta a község áldozatkészségét, amely 
már 25.000 koronával többet osztott szét 
a szegényeknek és naponként hatszáz pol
gárt lát el ingyenkenyérrel. A kerületi pa
rancsnokság étkezőjében is nagyobbszámu 
ember kap mindennap ebédet. A nép na
gyon meg van elégedve evvel az eddig itt 
nem ismert intézménnyel.

Újév a politikában A politikai pártok, 
a szokások szerint, megünnepelték az uj- 
esztendőt. Minden párton történtek politikai 
nyilatkozatok a pártvezérek részéről, akiket 
pártjuk üdvözölt. Az alkotmánypárt távira
tilag üdvözölte Andrássy Gyula grófot, aki 
szintén táviratban válaszolt. Az egyesült 
függetlenségi és 48-as párt nevében Platthy 
György üdvözölte Apponyi Albert grófot, 
aki hoszabb beszédben válaszolt. A füg
getlenségi párt Károlyi Mihály grófot ke
reste fel. Dr. Holló Lajos üdvözölte és 
Károlyi gróf válaszában a párt feladatairól 
beszélt. A munkapárt két helyen is járt. 
Előbb a pártkörben Khuen-Héderváry Ká
roly grófot kereste fel, aki beszédében a 
pártok közti helyzetet ismerlette s az el
lenzéket hevesen támadta. Azután a minisz
terelnökségre mentek. Itt Desbordes Ernő 
üdvözölte a miniszterelnököt, aki azután 
válaszolt és főképpen a külügyi kérdésekkel 
foglalkozott.

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

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

Január

n

7. vasárnap, 11. Kor. l, 1--14.
8. hétfő, V i, 15--24.
9. kedd, » 2, 1--11.

10. szerda, n 2, 12--17.
11. csüt., # 3, 1--6.
12. péntek, n 3, 7--11.
13. szombat, n 3, 12--18.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G  SZÓRA.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A te  he lyed.
Hová az Isten állított,
Bizonnyal az a te 'helyed,
Csak ott lehet O paizsod,
Csak ott lehet mindig veled, 
Áldást ha kíván adni rád,
A földön szerte nem keres, * 
Csak ott keres a helyeden,
És ja j  neked, ha az ü res !

ÁlId meg hát híven helyedet, 
Akármi súlyos a kereszt,
S ha tűz próbálja  hitedet,
Ne óhajtsd elkerülni ezt.
S ne nézz sóvárgva másfelé, 
Ha tán helyed igénytelen, 
Dicsérd az Istent épen ott,
Ez e lre jte tt, kicsiny helyen.

Am it mulasztasz, úgy lehet 
Elhagyván a magad helyét,
Az tán áldástól fosztja  meg 
Istennek egy más gyermekét. "  
Gondold meg jó l a te helyed 
Te töltheted be, senki más,

Az Úr rád bízta s Ő vele 
Tiéd lesz majd a számadás.

Fogadd naponkint e helyet, 
M int Istened ajándokát.
Ne szö jj magad más terveket 
Add őket mind az Úrnak át. 
Győzelmet akkor ád csupán, 
Imád csak úgy hallgatja meg 
Ha m int az ö hü harcosa,
El nem hagyod az őrhelyet.

Halálodig légy hü s igaz,
Úgy nyersz majd égi koronát. 
Benned az Úr, ha hü maradsz 
Megdicsöitheti magát.
Örvendve töltsd be tisztedet, 
Boldog reménnyel várd Urad, 
Hadd lássák azt meg mindenek, 
Hogy Ő békét és üdvöt ad.

S ha majd Királyod megjelen, 
A földön szerte nem keres, 
Csak o tt saját kis helyeden,
S örvendve lá tja : nem üres. 
Óh boldog nap számodra az,

Ha itt helyedben megtalált, 
Magával visz a mennybe föl,
S a trónon néked helyet ád. 

Németből : VARGHA G YU LÁ N É.

Jézus dicsőségé.
I r ta : Németh Károly.

Vizkereszt után 2. vasárnap.

Jézusnak földi életét az apostoli 
hitvallás öt szóban foglalja össze: 
született, kinzatott, megfeszittetett, 
meghalt és eltemettetett. Ha temetőbe 
járva egy régi sirkövön olvasnád ezt 
az öt szót, mernéd-e gondolni, hogy 
a néma hant alatt égy olyan ember
nek teste porlad, kinek neve: »a di- 

• csőség ura« ? Azt hiszem, mélyen 
megrendülve állnál a kő előtt s azt 
mondanád, hogy nem lehet az em
beri élet hiábavalóságát, nyomorú
ságát komorabban kifejezni, mint ab
ban az öt szóban.

Jézus földi élete valóban szegény 
volt — ha a mindennapi használat
ban szokásos mértéket alkalmazzuk 
reá. Jászol a bölcsője, keresztfa a 
halálos ágya. Ami közben volt: az
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ember fiának nincs hova fejét le
hajtani. J

De Jézus dicsősége nem is abban 
áll, amije neki volt. Nem tekintette 
zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel 
egyenlő Az ő dicsősége azon alap
szik, amit másoknak szerzett. Luther 
Márton szerint az elveszett és elkár- 
hozott embert megváltotta a bűnnek, 
a halálnak és ördögnek hatalmától. 
Már pedig ennél a háromnál kegyet
lenebb, félelmetesebb, pusztitóbb el
lenséges hatalom nincs a földön. A 
kárpáti megyékben sok kárt okozott 
orosz és oláh, de a bűn, halál és 
ördög hármasszövetsége büszkén néz
heti le őket, mert oroszok, oláhok 
csak ennek a hármasszövetségnek 
gyarló eszközei voltak, s mennyi 
minden áll még annak a hármas ha
talomnak rendelkezésére!

A mai evangéliomban azt olvassuk, 
hogy Jézus megmutató az ő dicső
ségét. S az evangélista még megjegyzi 
azt is, hogy a dicsőségét egy jelben 
mutatta meg. Tehát a víznek borrá 
változtatása nem maga a dicsőség, 
hanem a dicsőségnek csak jele. 
Ahogyan például a magyar nemzeti 
dicsőség jele a korona; vagy ahogyan 
a katonai vitézségnek jele az ezüst
érem. Ugyebár ha a korona valami 
módon elveszne, evvel még nem tűnne 
le a magyar dicsőség csillaga, vala
mint ha nem ragyog is a bátor és 
hős katona mellén az ezüstérem, bá
torsága és hősiessége semmit sem 
vesztett nagyságából. A korona és 
az érem csak jelek ; ha jelentőségüket 
nem ismerjük, nem következtethetünk 
róluk sem a nemzeti nagyságra, sem 
a vitézségre. A korona, vagy az érem 
helyett választhatnánk más jelet is, 
és ebben az esetben más valamivel 
mutatnánk a dicsőséget és vitézséget.

Jézus dicsősége tehát nem abban 
áll, hogy a vizet a kánai menyegző 
alkalmával borrá változtatta. A cs da 
csak jel volt. Ha ezt a csodát nem 
tette volna, ha vizet soha borrá nem 
változtatott volna is, akkor is csorbí
tatlanul meglenne Jézus dicsősége.
S ha akadna más valaki, aki a vizet 
borrá tudná változtatni, e csodatéte
léből még nem következnék, hogy 
Jézus dicsőségében is osztozik. A 
gyávának mellére hiába aggatnak 
medáliákat, nem lesz bátrabb tőle.

Az isteni gondviselés jele, midőn 
valami nagy életveszedelemből kiment 
— »elesnek mellőled ezeren, és jobb 
kezed felől tízezren; hozzád nem is 
közelit.« De az isteni gondviselésnek 
épen olyan teljes mértéke az is, ha 
reggel uj napon ébredhetsz és min

dennapi munkádban szerencsésen el
juthatsz az estére. A jel csak mutatja 
azt, ami különben is mindig megvan. 
A jelek magyarázatához tehát érteni 
is keli. Azért mondja a mai evan- 
géliom: hívének benne az ő tanít
ványai. A tanítványok megértették 
a jelet.

Meg értjük-e mi is azokat a jele
ket, mellyekkel Jézus nekünk akarja 
megmutatni az ő dicsőségét? Nem 
lehetetlen, hogy a háború is jel, Jézus 
dicsőségének jele Ki érti meg, ki 
magyarázza meg? A tanítványok, a 
szolgák akik Krisztusnak engedelmes
kednek »de a szolgák tudták, akik a 
vizet merítik vala«. A násznép tovább 
mulatott, nem vette észre, hogy Jézus 
jelt mutat. A bűntől, haláltól, ördög
től megszabadító Krisztusnak dicső
ség jelét. Vajha miránk ne vonatkoz
nék Jézus szava': »Azt mondjátok 
este: veres az ég, szép idő lesz; ezt 
mondjátok regggel: veres az ég, zi
vatar lesz. Képmutatók, az ég ábrá- 
zatját meg tudjátok Ítélni, az idők 
jeleit pedig nem tudjátok ? Aki Isten 
akaratát akarja cselekedni, az megérti 
a háború jelét is.

«

Különb nemzedéket!
Hogy a mai kor nagy gazdagsága 

mellett is olyan szegény, sok tudása 
mellett is olyan balgatag, híres mű
veltsége mellett is olyan vademberi, 
régi keresztyénsége mellett is olyan 
pogány, ezerféle élvezete mellett is 
olyan boldogtalan, annak oka az, 
hogy Isten nélkül, sőt Isten ellenére 
akar gazdag, bölcs, müveit, keresz
tyén és boldog lenni. De az ilyen 
gazdagság mindig belső szegénység 
és alacsonyság jele; az ilyen bölcses
ség előbb-utóbb bolondságnak bizo
nyul és szégyent va ll; az ilyen mű
veltség csak kívülről ránk aggatott, 
gonosz belsőt takaró álarc; az ilyen 
keresztyénség világcsaló képmutatás; 
s az ilyen öröm gyilkos mérget és 
késő bánatot rejt magában.

Nemcsak magunkért és korunkért, 
hanem a jövő nemzedékért is felelő
sek vagyunk, mert annak formálása 
és sorsa jórészt a mi kezünkben van. 
A magunk szomorú sorsa indítson 
arra, hogy ilyentől utódainkat, ameny- 
nyire tőlünk függ, megmentsük. Ennek 
egy útja van : neveljük őket magunk
nál különb emberekké, vagyis arra 
törekedjünk, hogy ők jobban Istennel 
együtt járjanak, éljenek, tervezzenek, 
munkálkodjanak, gyűjtsenek, örülje
nek, mint mi. Akkor a szegénységben
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is gazdagabbak, kevesebb tudomány 
mellett is bölcsebbek, egyszerűbb 
viszonyok között is műveltebbek, 
kegyeskedés nélkül is kegyesebbek, 
megpróbáltatások között is boldogab
bak lesznek. Akkor a gyászban is 
tudnak megvigasztaltak és belsőleg 
örvendezők lenni és a vidámságban 
is józanok és komolyak maradni.

Erre tehetsége szerint minden szü
lőnek és nevelőnek hű segítő társul 
ajánlkozik a »Harangszó« ,  amely 
nevelve szórakoztat és szóiakoztatva 
nevel.

Az imádkozó Luther.
Egyik jó ismerője ezt Írja Luther

ről Melanchton Fülöpnek: »Nem cso
dálhatom eléggé ezekben a fárasztó 
és küzdelmes időkben ennek a férfiú
nak derültségét, állhatatosságát, hitét 
és reménységét. Az Isten igéjének 
igen szorgalmas tanulmányozásával 
állandóan táplálja ezeket a kegyes 
erényeket. Azonkívül egy nap sem 
múlik el anélkül, hogy legalább há
rom órát ne töltene imátkozással. 
Egyszervéletleniil hallottam imátkozni. 
Jóságos Isten! Milyen lélek és mek
kora hit van kifejezéseiben! Olyan 
mély hódolattal folyamodik Istenhez, 
mintha előtte állana és mégis olyan 
szilárd bizalommal, mintha atyjához, 
vagy barátjához szólna.«

Aranykalászok az élő hit mezejéről.
A kirá lyi korona és a tövis korona. 

Most, hogy a magyar nemzet a hosszú 
századok hagyományos fényével, az 
ősi magyar pompának minden ragyo
gásával királya fejére tette a koronát 
és a szemtanuk elbeszélése szerint 
is a történelmi pillanatban szent 
megihletődés vett erőt az ifjú kirá
lyon, önkénytelenül eszünkbe jut I. 
Vilmos porosz király, a későbbi első 
német császár, kinek megkoronázta- 
tása 18b 1-ben októben ,8-án ment 
végbe Königsbergben. A koronázás 
után, a kihallgatás alkalmával a ki
rály és császár, udvari papjának a 
következőket mondotta: A hogy az 
oltár felé fordultam, hogy az Ur 
asztalán nyugvó koronát a fejemre 
tegyék, testem-lelkem elkezdett re
megni, egész benső valómat szent 
félelem töltötte be. A felelősség tu
data oly erővel nehezedett reám, 
hogy alatta csaknem összeroskadtam. 
Ekkor azonban, amint tekintetem Hir
telen megpihent a kereszten, erőmet
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lassanként visszanyertem, bételtem a 
vigasztalásnak, az erőnek leikével és 
igy imádkoztam: Én megváltó Jé
zusom, ki a tövis koronát elhordoz
tad helyettem, a te segedelmed és 
hűséged minden bizonnyal segítsé
gemre lesz a királyi koronának hor
dozásában is.

*
V. Károly francia királyról följe

gyezte a történelem, hogy 1830-ban 
szeptember 16-án halálos ágyához 
elhozatta a párisi Notre Dame tem
plomból a töviskoronát Ugyanekkor 
a királyi koronát is kívánta látni. És 
mikor elhozták halálos ágyához mind 
a két koronát, a királyi koronát lá
baihoz, a tövis koronát pedig a fe- 
fejéhez a vánkosra tétette, jelképül 
annak, hogy amikor elmúlik az em
ber és az ő dicsősége, nem a királyi 
korona dicsőíti meg az embert a 
halálban, hanem egyedül az, kinek 
tövises korona jutott osztályrészül, a 
világ megváltója, az Ur Jézus Krisztus.

.*

Chrysostomus vallástétele. Chry- 
sostomus, ki hazáját kénytelen volt 
ott hagyni, mert száműzték igy szó
lott : Én pedig semmit nem félek. Jön 
a halál, Krisztus az én életem, nye
reség halálom. Megkötöznek, akkor 
is még mindig e világon vagyok, mely 
az én Uramnak, Üdvözítőmnek birtoka. 
Elveszik vagyonomat, vigasztal a tu
dat : semmit sem hoztunk a világra, 
világos, hogy át sem vihetünk semmit 
(I. Timóth. 6. 7.) A szegénységben 
kétségbe nem esem, gazdagság döly- 
fössé nem tesz. Lakásomban semmi 
fölösleges nincs, ruházatom egyszerű. 
Embereknek nem hizelegtém soha. Ha 
ellenségeim megégetnek, jutok Illés 
sorsára. Belekergetnek a verembe, 
járok mint Dániel. Megköveznek, 
szenvedek Istvánnal. Meggyaláznak, 
Pállal elviselem. »Mert én megtanul
tam, hogy azokban, amelyekben va
gyok, megelégedett legyek.« (Phil.
4. 11.)

*
Az ima. Egy ellenséges tengeralatt

járónak egy hadihajó közelében való 
hirtelen feltűnése, mely hadihajót 
pedig nagy biztonságban gondolta a 
vezetőség — beszéli egy kapitány — 
rémületes pánikot időzött elő egy

alkalommal. Hidegvérét, lélekjelenlétét 
veszítve kapkodott mindenki erre-arra 
a hajón a parancsnoktól elkezdve az 
utolsó legényig. Hozzá, amikor fejét 
veszítve mindenki tehetetlenül állt a 
hajón, a tengeralattjáró pedig már- 
már célba vette a hajót: eltűnt nagy 
hirtelen a parancsnok. De csak egy 
pillanatra! Ahogy újból megjelent, 
már a legnagyobb lelkinyugalommal 
tette meg a szükséges intézkedéseket, 
osztotta ki a parancsokat. És az 
intézkedések mind helyén valók, a 
parancsok megfelelők voltak, mert a 
torpedó nemcsak, hogy célt tévesztett, 
de a tengeralattjárót találták el úgy, 
hogy ettől a pillanattól kezdve meg
szűnt az ellenfél réme lenni.

A halál torkából megszabadulva, 
jó darab ideig, némán szótlanul, egy- 
egy rezgő könnycseppel szemükben 
üdvözölték egymást a kapitány és 
tiszttársai meg a legénység. Végre 
is a néma csendet megtörte egy 
verejtékes homloku tiszt, mondván: 
Vitéz parancsnok ur, még csak egy 
másodpercnyi késés és elvesztünk 
volna.

Dehogy, édes fiam, feleli a parancs
nok. Először is semmit meg nem 
késtünk, másodszor meg, az a kis 
látszólagos másodpercnyi késés, az 
tartott meg éppen bennünket.

Az a két másodperc, .melyre nagy 
szükségünk volt, mely az »Amen«- 
nek volt szentelve, az adta vissza 
lelkem erejét, éles látásomat, az 
gyújtott elmémbe újból világosságot. 
Igen a »Miatyánk«. . . az »Amen .

*

Modersohn tábori lelkész ir ja : A 
A soissoni rettenetes csata után a 
császár sorba látogatta a tábori kór
házakat. Amint a kisérő orvossal 
ajtóról ajtóra megy, egyszer csak egy 
zárt ajtóhoz érkeznek. A császár be 
akar nyitni, de nem lehet, zárva az 
ajtó.

Felség, szólal meg erre az orvos 
ebben a szobában, egy halállal v i
vődő sebesült hős fekszik. Sebei 
annyira iszonyatosak, hogy ezeknek 
látása nagyon megviselné Felségedet.

Nyissa csak ki az ajtót! Parancsára 
Felség s az ajtó felnyitódik.

A Császár, ahogy belép, int a kí
séretének, hagyják magára a beteggel.

Elmúlik egy perc, kettő, három, 
sőt tiz és a császár még mindig 
oda bennt van. Minthogy nem győzték 
bevárni, mig a császár kijön, a ki
séret egy kis résnyire felnyitotta az 
ajtót. Ekkor látják, hogy a császár 
az ágynál térdel és hangosan imád
kozik. Imádkozik, közbe fogja a ha- 
lálverejtékes homlokot, imádkozik és 
fogja addig, mig a halál angyala is 
gyengéd kézzel végig nem simított a 
fáradt arcon. Ciprián.

Pártoljuk a külmissziót!
Azt mondja Pál apostol, hogy Jézus 

békességet hirdetett a távol valóknak 
és a közel valóknak (Ef. 2, 17.), 
zsidóknak és pogányoknak egyaránt. 
A keresztyéneknek kötelességük, hogy 
hogy Jézus békességét tovább hirdes
sék, hogy a munka mindig nagyobb 
arányokat öltsön. A külmisszió, vagy 
magyarul hittérités iránt nagyobb 
lesz érdeklődésünk, ha meggondoljuk, 
hogy

1. Milyen nagy a világ népessé
gének száma Khinában négyszáz 
millió, Indiában kétszázharminckét 
millió, Afrikában száznyolcvan millió, 
az egész földön ezerhétszázharminckét 
millió Nagy számok ezek. De mi is 
tevékeny részt vehetünk abban, hogy 
ennek a soktagu embercsaládnak egy 
részét az evangéüom áldásaiban és 
az üdvösségben részeltessük.

2. Mennyire rászorul a világ a 
megváltásra

3. Milyen hatalmas erővel mun
kálkodik Krisztus a lelkeknek és tes
teknek megváltásán.

4. Mennyi áldás fakad mindegyi
künk életében, ha e nagy feladat 
megoldásánál közreműködünk.

5. Milyen nagy és nemes áldoza
tokat hoztak a külmisszió hősei, olyan 
példát szolgáltatva, melyet igyekez
nünk kell megközelíteni.

M ié rt  fize tek  elő a H a ra n g s zó ra  ?
mert épít, 

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

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.) 112

A HANGYA kötelékébe jelenleg. 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Irta : Kapj Béla.

Tizennegyedik fejezet.

A Cassa Nationala.
,, Folyt. 39

Tömböly Pista csodálkozva néz 
barátjára. Akaratlanul is eszébe jut 
első találkozásuk, akkori beszélgeté
sük s amint összehasonlítja a régi 
és a mostani Sárosy Lászlót, még a 
tekintete is melegebb lesz, ahogy 
szemével végigsimitja barátja arcát. 
Nem szól semmit, de magában meg
állapítja, hogy ezt a nagy átalakulást 
csakis a hivatás szeretet magyarázza. 
Sárosy László most találta meg azt 
a nagy igazságot, hogy az ember 
boldogsága és megelégedése nem a 
külső gazdagságtól, a külső életfelté
telek kedvezésétől függ, hanem benső 
lelkikincseitől. Hiába állítanak egy 
üres, hiú, önmagának élő lelket a 
legszebb állásba, ott sem tesz semmit. 
De ha egy meleg szivü, lelkesedni 
tudó embert beleállitanak kicsiny 
munkakörébe, ott is csodát támaszt 
a leiké melegségével.

Mire elérkezett a vonat indulás 
ideje, sok mindennel rendbe jöttek. 
Tömböly Pista is megígérte, hogy 
egyszer kimegy Nyirkutasra és felol
vasást tart.

Még egy másik dolgot is megbe
szélt barátjával Sárosy László.

— Egy nagy kérésem volna, pajtás.
— Mondd csak, Laci. ,
— Pénzre volna szükségem.
Tömböly Pista egy kissé gondol

kodik, azután nevetve kérdezi:
— Ugyan már megint mibe ártot

tad magadat? Talán megint kártya, 
vagy megint virág küldözgetés ?. . 
Ne félj, hallottam ró la !

Sárosy László a fejét rázza.
— Nem, nem ilyesmi! Már régen 

elbúcsúztam ezektől az ostobaságoktól. 
Hanem tudod, — emlékezhetsz rá, 
— néhány esztendő előttről van egy 
kis adósságom. Fájdalom, éppen 
Grünhut a hitelezőm. Attól félek, 
hogy a közel jövő meglehetősen erős 
harcokba sodor éppen vele, meg az 
ő cimboráival. Szeretném tehát, ha 
nem volnék a kezei között s minde
nek felett nem lennék lekötelezettje.

Tömböly Pista arca mind jobban 
elkomolyodik.

— Igazad van, barátom. Teljesen 
igazad van! Már eddig is gondolnod 
kellett volna arra, hogy megszabadulj 
ettől a megalázó, kellemetlen függési 
viszonytól. Most már megmondhatom 
neked: először azt akartam felelni,

hogy nincsem pénzem, mert nem 
akartam segédkezet nyújtani esetleges 
helytelen életmódodhoz, most azonban 
már azt felelem : van pénz! Ne félj, 
pajtás, erre a célra lesz pénz! Há
rom hónapja örököltem egyik nagy- 
nénémtől néhány ezer koronát, szí
vesen adok belőle. Igaz ugyan, hogy 
tulajdonképpen más tervem volt a 
pénzzel, de sebaj 1 jobb célra nem 
adhatom, mint mikor rajtad segítek 
s ugyan akkor a veszélyeztetett ma
gyarságot védelmezem.

Sárosy László szeme könnybe lábad. 
Válaszolni sem tud, csak némán szo
rongatja barátja kezét.

A pályaudvaron már nem beszél
hetnek bizalmasan, Tömböly Pista 
néhány barátja is ott van. Közöttük 
az a fiatal orvos, kivel Sárosy ré
gebben már megismerkedett. Mikor 
a vonat lassan kifüstölgött, Tömböly 
Pista elgondolkodva indult barátjával 
együtt a város felé. Az utat szegélyző 
fák ágai közül lopózkodva leeresz- ; 
kedik a csendes est. Hosszú árnyak 
sötétednek a mélyen húzódó mezőkön 
s a távoli város hegyoldalba épült , 
házairól ide villog a meggyujtott ] 
lámpák fénye. Tüzes világitó szemek 
a fekete éjszakában.

— Megöregedett a barátod.
— Talán inkább megférfiasodott.
— Nem beteg? Valami különös, 

beteges tűz lobog a szemében. Mi 
orvosok nem szeretjük az ilyen tü
neteket.

Tömböly Pista némán néz maga 
elé. Azután csendesen megrázza a 
fejét:

— Azt hiszem, egészséges. Lega
lább nem tudom, hogy baja lenne. 
Biztosan az apostolok tüzének lobo- 
gását látod a szemében. Mert hidd 
el, olyan ez az ember, mintha Isten 
küldötte volna abba az oláhrakta 
fészekbe apostolul.

A vonat most halad át a harma
dik vashídon. Egészen ide hallatszik 
robogása. A hidon túl kapaszkodóra 
fordul útja s egyszerre csak két piros
szem gyullad ki hegyoldalon, majd 
a fordulónál azt is befogja a sötét 
éjszaka.

Tizenötödik fejezet. • 

Nehéz harcok.
Benn a kráter mélyén akkor is 

izzó a tűz, mikor a hegyoldalon vá- 
nyadt levelű boróka nyújtogatja ágait.
A föld mélyén fékevesztett elemek 
csatáznak, dübörög haragjuk, zúgva 
sistereg erejük, az ember úgy érzi, 
elég egy pillanat és szétdől a bör

tönfal s megsemmisül minden, am' 
utjukba verődik.

Ilyen szenvedélyes hangulatban iz- 
ízik már hónapok óta Nyirkutas. Talán 
még a lélekelemző tudós se tudná 
megállapítani, micsoda varázslatos 
szóval szédítették el az embereket. 
De bizonyos az, hogy fásult, közö
nyös álarcok alatt gyűlölködő elke
seredett ember-arcok néznek a világba. 
Fojtottan hangzik a szó, olyan tom
pán, mint a fakalapács hangja. Sö
tétedő este . lopózkodva húzódnak 
egy-egy házba, mintha rabolni men
nének, vagy tüzes kanócot vinnének 
köpenyegük alá rejtve. Idegen embe
rek jönnek, mennek, soha nem látott 
alakokkal telik meg a korcsma ivója. 
Jó ruháju úri ember formák pedig 
Grünhuték szobáiban tanyáznak s 
vigan kocintgatják össze poharaikat.

Az első nagy rökönyödés akkor 
volt, mikor egy szép reggelen a fő
szolgabíró kiszállt Nyirkutasra s elő 
kérte a Cassa Nationala alapszabá
lyait. Kihallgatta az egyesület elnökét, 
vezető embereit, azután a község 
lakosai közül is sokakat maga elé 
idézett s kivallatta őket, hogy miről 
tartottak felolvasásokat.

Folytatjuk.

A világháború eseményei.
Békeajánlatunk nem járt azzal az 

eredménnyel, amelyet az egész világ 
szenvedő emberisége olyannyira óhaj
tott. Ellenségeink még mindig nem 
tértek észre s nem fogadták' el a 
békejobbot, amely harminc havi há
ború után uj fejlődés és szebb napok 
elé vitte volna Európát. Az antant 
csökönyössége csak arra indíthat 
bennünket, hogy keményebben fogjuk 
meg markunkba a kivont kardot és 
lankadatlan erővel és elszántsággal 
védjük tovább országunk határait és 
szabadságát az ellenséggel szemben. 
Ennek az érzésnek és akaratnak a 
kifejezése az a két hadparancs is, 
amelyet Károly király és Vilmos 
császár adtak ki. Királyunk hajó és 
hadparancsa a következőképpen szól:

Katonák! Tudjátok, hogy Én és a 
Velem szövetséges uralkodók megkí
séreltük, hogy az egész világtól óhaj
tott békének útját egyengessük. Ellen
ségeink most válaszoltak. Anélkül, 
hogy feltételeinket ismernék, vissza
utasítják a nékik odanyujtott kezet.

Bajtársak, ismét hozzátok száll 
hivő szavam!

Fegyveretek, a háborúnak eddig 
elmúlt csaknem harminc hónapos
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ideje alatt, elég világosan beszélt.
Ezután is hősiességteké és vitéz- 

r ségeteké legyen a szó!
Még nem volt elég az áldozatból. 

JVlég többet is kell hoznunk. Ellen
ségeink bűnösek ebben. Isten a tanúm.

Négy ellenséges királyságot tapos
tatok le, vitéz szövetségeseink had
seregivel együtt, hatalmas várakat 
vettetek be és nagy területeket hódí
tottatok meg az ellenség ' földjéből. 
Az ellenségek hatalmának birtokosai 
ennek ellenére még most is azzal a 
reménységgel ámítják népeiket és 

k hadseregiket, hogy sorsukban még 
fordulat következhetik be. Nos tehát, 
nektek kell velük keményen leszá
molnotok !

Fegyveres erőmben való büszke 
bizalomtól eltelve állok soraitok élére.

Előre Istennel!
Kiadatott Bécsben, 1917. jan. 5-én.

Károly s. k.

Az oláhországi harcok.
Mig tehát egyelőre a semlegesek 

és a hadviselő államok népeinek 
óhajtásai ellenére sem lehet szó bé
kéről, addig folynak tovább a harcok. 
A harctereken történő események 

>■ reánk nézve fölötte kedvezőek. Braila 
elesett. Dobrudzsa teljesen felszaba
dult. A Duna balpartján küzdő sere
gek gyors iramukban mind közelebb 
férkőznek a Szerethhez, amelynél a 
futó orosz és román seregeket elő
készített állásokba várják. Félkörben 
fogja át seregeink arcvonala Moldovát 
és a felkör mind szorosabbra húzódik 
és a Szerethhez nyomja az ellenséget. 
Egyik erősen kiépített állása az oro
szoknak és románoknak a foksanii 
hídfő, amelyet szívós kitartással vé
denek. Mackensen tábornagy seregei
nek imponálóan gyors előnyomulása 
érthető aggodalmat kelt az antant 
berkeiben. Párisi jelentések szerint 
attól lehet tartani, hogy a hadműve
letek nemcsak Románia hátralevő 
részei megszállását, az Odessza felé 
vezető ut elérését céllozzák, hanem 
azt is, hogy az oroszok önként ürít
sék, ki Bukovina és Galícia megszál
lott területeit. Már a francia jelenté
sekből is az tűnik ki, hogy nemcsak 
uj szövetségesük, Románia teljes 
letiprásától tartanak, hanem hogy az 
orosz kolosszust megfosztják azoktól 
az eredményeitől, amelyeket nyári 
offenzivája alkalmával szerzett. Hősies 
csapataink előrenyomulásával szem
ben az antant a szívós, de hatástalan 
védekezésen kívül ugylátszik csak 
tanácskozásokkal tud szembeszállani.

Tanácskozás folyik Rómában, ahol 
valamennyi antant-hatalom képvise
lője megjelent, hogy a győzelem titkát 
megállapítsák, Jassyban pedig a ro
mán király tanácskozott Bruszilovval, 
Sacharovval és több más orosz meg 
francia tábornokkal, hogy részletes 
haditervben állapítsák meg, milyen 
intézkedések árán tudnák a központi 
hatalmak seregeit előnyomulásukban 
megállítani. A római tanácskozásról 
nagyon eltérő hirek szivárognak ki. 
Tárgyaltak a görögországi események
ről és az egységes hadvezetésről, 
azonban, hogy miben egyeztek meg, 
azt nem lehet megtudni. A római 
tanácskozás öt óra hosszat tartott. 
Jassyban azt határozták, hogy Bru- 
szilov veszi át az orosz és román 
hadak feletti legfőbb parancsnokságot. 
Tanácskozás után Bruszilov Perdinánd 
királylyal a Szereth harcvonalra in
dult. Ezek a tanácskozások lehetnek 
bármily fontosak az antantra nézve, 
bennünket egyáltalán nem izgatnak. 
Hős seregeink feltartózhatatlanul a 
megállapított tervek értelmében ha
ladnak előre, hogy biztosítsák maguk 
részére a végső győzelmet.

Harc az oroszok ellen.
Az oroszok hosszabb pihenés után 

offenzivát kezdettek ellenünk. Az elő
készületek megtételére egy uj offén- 
zivához elég idejük volt. Alkalmasint 
egy újonnan érkezett vagy szervezett 
hadsereg lépett harcba és csak arra 
várt, hogy csapataink egy bizonyos 
vonalig megközelítsék. Ez bekövet
kezett és az orosz csapatok — ter
mészetesen megfelelő tüzérségi elő
készítés után — 25 kilométer arcvo
nalban rohamra mentek, sőt még 
szárnyaikra sem kellett figyelemmel 
lenniök, mert baloldalon a fundencii, 
jobb oldalon pedig foksanii hidfő 
fedezte a szárnyukat. Német, magyar, 
osztrák csapatok általánosságban 
teljesen visszautasították az oroszok 
nagy offenzív lökését, részleteiben is, 
csupán a közepén tudott az ellenség 
Obilesinél némi csekély tért nyerni. 
Az oroszok veszteségei igen súlyo
sak és véresek voltak és ezenfelül 
több száz fogoly maradt kezünkön. 
A védelemmel aratott győzelmünk 
kétségtelen bizonyítéka csapataink 
nagy erejének és szilárd állásának.

Az oroszoknak kilenc támadása 
véresen omlott össze.

Az Erdős Kárpátokban a hó és 
fagy korlátozta a harci tevékenységet. 
Galíciában és Volhyniában csak jár
őrharcok voltak. Lipót bajor herceg 
arcvonalának északi részén, a mitaui

szakaszon az oroszok folytatták a 
megkezdett erős támadásaikat, de a 
német csapatok a támadóknak érzé
keny veszteséget okozva, minden 
rohamot visszavertek.

Nyugati harctér.
Arrastól délre angol csapatok több 

órai tüzérségi előkészítés után táma
dásba mentek át, de a támadás a 
németek összpontosított gépfegyver 
és ágyutüzében összeomlott. Az arc
vonal egyéb részein általában csend 
volt, mert a rossz időjárás a harci 
tevékenységet megbénította.

Az olasz és délkeleti harctéren
a helyzet a jelentések szerint még 
mindig »változatlan.« Ennek a válto
zatlanságnak azonban a hadászatban 
igen fontos jelentősége van. A hosz- 
szantartó változatlan helyzet reánk 
nézve rendszerint kedvező változatot 
szokott eredményezni.

A délkeleti fronton Monasztirnál 
részünkről erős ágyutüzelés indult 
meg, úgy hogy a szerbek újból kez
dik magukat nem otthon érezni Mo- 
nasztirban.

Egyéb hirek.
A román parlamentben, mely ez 

időszerint Jassyban ülésezik, féke
vesztetten támadják Bratianut, mint 
aki tönkretette Romániát. — A hol
landi külügyminiszter kijelentette, hogy 
a németalföldi kormány nem tesz 
lépéseket a béke érdekében, mert 
meg van győződve, hogy ennek a 
lépésnek a jelenlegi körülmények 
között nem lenne meg a kívánt ered
ménye. — Görögországban ismét 
készül valami, mert a tartalékosokat 
újból behívták szolgálatra. — A len
gyel királyság ideiglenes államtanácsa 
Varsóban legközelebb megkezdi ülé
sezéseit. — A orosz dumát bizonyta
lan időre elnapolták. — Az olasz 
lapok közlése szerint a pápa az arany 
rózsát ez évben Ena Viktoria spanyol 
királynénak fogja küldeni, annak az 
emberbaráti nemes munkának elis
meréséül, amelyet a spanyol királyné 
a madridi királyi palotában berende
zett hadifogolytudositó iroda kebelé
ben kifejt.

Lapunk zártakor jön az örömhir, 
hogy Foksanit elfoglaltuk. Az erő
dítményben 3910 foglyot ejtettünk és 
3 ágyút zsákmányoltunk.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen szántára elő a H A R A N G S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min- , 
den egyes számmal.
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A megszökött gombóc
Egyszer volt egy szegény ember. 

Annak volt egy hozzá való felesége, 
egy malaca, egy kecskéje, meg egy 
macskája. A malacot kieresztette az 
udvarra turkálni, a kecskét kikötötte 
a bodzafához, a macskát elrezzegette 
egerészni, aztán kiment a kert végére 
árkot ásni.

Az asszony gyúrt egy akkora gom
bócot, mint a szegény ember feje és 
bele vetette a fazékba.

A gombócnak azoban nem tetszett 
a mulatság. Keservesen hánykolódott, 
forgolódott a forró vízben. Addig, 
addig erőlködött, hogy egyszercsak 
kihömpölyödött a tüzbe. Mivel pedig 
ott még rosszabb volt a világ, dobott 
egyet magán lebukfencezett a földre. 
Úgy megütötte magát, hogy az oldala 
is belapult; de nem törődött vele; 
elkezdett peregni, mint az orsó kifelé 
az udvarra, az udvarról az utcára.

Az asszony épen a padlásról jött 
le. Amint meglátja a gombócot, ijed
tében nemcsak a száját, hanem a 
padlásajtót is nyitva felejtve leugrik 
a grádicsról, beszalad a konyhába, 
felkapja a csipővasat s a konvhaajtót 
is tárva-nyitva hagyva rohan a gom
bóc után. Futás közben torka sza
kadtából kiabál:

— Jaj, apjuk, hamar, hamar avval 
az ásóval!

A szegény ember azt hivén, tolvaj 
járt a házban, gyorsan kiugrik az 
árokból és egész erejével vágtat az 
asszony után. Mikor meglátja a me
nekülő gombócot, csaknem sírva fa
kad, mert az a legkedvesebb eledele. 
Megfogja ő, ha addig él is.

A gombóc gurul, gurul ki a határba 
réteken, földeken keresztül. Egy he
lyen kapások dolgoznak. A szegény 
ember oda k iá lt:

— Hej, atyafiak, ide vele, segítse
nek. Hamar, akiben jó lélek van 1

A kapások nem tudják mi a b a j; 
de látva, hogy az ember meg a fe
lesége milyen eszeveszettül fut valami 
után, ott hagyják a munkát és ira
modnak velük együtt. Mikor meglátják 
a gombócot, kapáikkal fenyegetve 
kurjogatnak ők is :

— Utána, utána! Elébe, elébe! 
Megállj gazfickó, megállj! Meghallják 
ezt egyik réten a kaszások s kaszá

jukkal hadonászva, kiabálva^ futnak | 
ők is :

— Utána, utána ! Elébe, elébe ' |
A gombóc a nagy fenyegetéstől

megijedve még sebesebben fut az 
erdő felé. Ott meg egy sereg favágó 
nem tudja elgondolni, mit kerget 
olyan dühösen annyi ember; de mivel 
segítségért kiáltoznak, hozzájuk csat
lakoznak ők is.

A gombóc gondolja magában, most 
máz igazán nem szabad megállni, 
mert ennyi ellenség avval a sok ve
szedelmes fegyverrel izekre vagdalja, 
atért hát viszi az irháját, ahogy csak 
bírja. Szerencséjévé olyan sürü erdő
be érnek, alig lehet az ágtól, indától 
tovább menni. Sok helyen fejszével 
kell utat vágni. Ö azonban ennek 
örül. Legalább el-elbujhatik, kifújhatja 
magát és kinevetheti amazok küzkö- 
dését. Egyik másik úgy belekeveredik 
a tüskés bozótba, alig bir kiszaba
dulni. Arcuk, kezük csupa vér. A 
A szegény ember csak nagyot ordít 
és a szeméhez kap Oda néznek, hát 
egyik szemét kivágta az ág. Most 
már csak félszemmel futhat a gom
bóc után.

—  Hej, anyjuk, de sokszor féltet
tem ezt tőled. Mindig azt hittem, 
utoljára is te ütöd ki és itt van, ki 
gondolta volna, hogy itt veszek tőle 
búcsút. Hanem most azért is meg
fogjuk azt az átkozott gombócot!

Nagy nehezen kivergődnek az er
dőből, de akkor meg egy folyó akadt 
az utjukba.

A gombóc ettől sem riad vissza. 
Bátran bele ugrik, csak úgy loccsan, 
lebukik a fenekére és nem sokára 
azt látják, hogy a másik parton má
szik fölfelé. Ott bele hempereg a lágy 
fűbe, szépen megtörülközik és vígan 
nevetgél vissza a túlsó partra.

Az emberek tanakodnak, tünölőd- 
nek: hogyan mehetnének utána. Végre 
a legbölcsebb azt ajánlja:

— Tudjátok, atyafiak, nincs más 
hátra, neki fekszünk ennek a viznek, 
kiisszuk és szárazon megyünk át 
rajta.

— Jó lesz, jó lesz; ez már okos 
beszéd, — hagyják helyben a többiek. 
Ahányan vannak, nem is kerül sok 
egyre-egyre.

Földre hányva kaszát, kapát neki 
hasalnak a folyónak és isszák, isszák

| nagy mohósággal, hogy a gyomruk 
olyan lesz, mint egy akós hordó, de 

I a vizen meg sem látszik. Akkor ka
szával kapával méregetik, hol lehetne 
legbátorságosabban keresztül gázolni. 
Végre találnak egy helyet. Bele men
nek egymás után. Az asszonyt az 
ura a vállán viszi. De mikor épen 
a közepére érnek, bele lép valami 
mély gödörbe, viz alá merül s az 
asszony nagy sikoltással fordul le a 
válláról. Ott küzködnek, fulladoznak, 
mig a többik partra érve a kasza és 
kapanyeleket össze nem kötözik és 
be nem nyújtják nekik.

Mire kihúzzák őket, a gombóc már 
jó egypár dobásnyira szalad tovább.

— Utána, utána, emberek! Azért 
sem fog ki rajtunk! Kezünkbe kell 
kerülni a gonosznak! — biztatják 
egymást és tele szótt gyomorral ker
getik, követik. Nem sokára egy ma
gas hegyhez érnek.

— Na, nekünk most épen ez kell, 
— mondják elrémülve. Ha még itt 
sem áll meg az a gombóc, mind el
potyognak egymás után.

Pedig a gombócnak esze ágában 
sincs a megállás. Habozás nélkül neki 
vág és görög-pörög fölfelé. Üldözői 
lihegve, fújtatva utána. Alig győzik 
a verejtéket törölni.

Ahogy túlsó oldalán még nehezebb 
ut vár rájuk. A gombóc csak eleresz
kedik és egy-kettőre lent terem, örö
mében még ugrik is egy párat; de 
ők csak nagy üggyel-bajjal, össze
visszavert fejjel, véres orral, ronggyá 
szakadt ruhában érnek le a völgybe.

Ott a gombóc egy nagy búzatáb
lába bújik, amely épen a királyé. 
Addig keresik, kutatják abban is ke- 
resztül-kosul, mig a gazdag, sárgulni 
kezdő búzatáblát mind agyon gázol
ják. A gombóc onnan kiüzetve a birka 
legelőn fut tovább, de vesztére, mert 
a juhász kutyák észreveszik, elcsípik 
és darabokra szaggatva felfalják.

Mikor a szegény ember és társai 
látják, hogy minden fáradságuk kárba 
veszett, iszonyú haragra lobbanva 
neki esnek a pásztoroknak és a nyáj
nak s azok csak az odasiető szolgák
nak köszönhetik, hogy nagyobb baj 
nélkül megmenekülhetnek. A király 
szolgái összekötözik a felbőszült em
bereket, behajtják a palota udvarára,
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ott sorban negyven botot vágnak rájuk 
és sötét tömlöcbe terelik őket.

Nagy szepegés után a legbátrabbik 
megkérdezi az egyik börtönőrtől:

— Ha meg nem bántanánk, vitéz 
uram, mit akarnak velünk, nyomorult 
férgekkel ?

— Mit atyafi? Holnap ilyenkor 
már nem lesz egyiküknek sem kér
dezni valója. Mert a lázadók csak 
addig virágoznak, mig kézre nem 
kerülnek. Kendtek már kézre kerültek, 
hát leszámolhatnak az élettel. Holnap 
ilyenkor már közelebb lesznek a nap
hoz, de a világosságot többet nem látják.

Lett erre nagy sirás-rivás:
— Jaj nekünk, árva fejünknek! 

De bolondot tettünk, hogy azt a gom
bócot kergettük. Bizonyosan maga 
az ördög bujt bele s az vezetett ben
nünket ide a veszedelembe. De uram, 
mi nem vagyunk lázadók; a felséges 
király alázatos jobbágyai vagyunk.

— Csak ne szépitgessék kendtek

magukat. Mi sem vagyunk vakok. 
Minek az a sok gyilkos szerszám ? 
Hol vérezték és rongyolták igy össze 
magukat? Bizonyosan megtámadták 
máshol is a király embereit és ron
gálták jóságait. Annak a nyoma látszik 
még kendteken. Most itt is megpró
bálták, de ebben az életben ez volt 
az utolsó próbájuk.

— Édes uram, higyje el nekünk, 
ártatlanok vagyunk; könyörögjön a 
királynál értünk, — rimánkodnak 
összetett kézzel.

De a börtönőr azzal fordul el tőlük:
— A könyörgés nem az én dolgom. 

Különben sem használna itt semmit. 
— és rájuk zárja az ajtót.

Jóccakát szép napvilág! Nekünk 
ugyancsak befellegzett, — gondolják 
kétségbe esve és egész éjjel nem száll 
álom a szemükre.

Reggel a király elé vezetik őket. 
Mikor nagy jajveszékeléssel elmonda
nak mindent, az egész udvar neve

tésre fakad s a király is nevetve 
hirdeti ki az ítéletet:

— Itt csakugyan nem veszedelmes 
lázadókról, hanem ostoba fajonkókról 
van szó. El kell őket ereszteni; de 
bolondságukért utravalóul bőségesen 
megérdemelnek újabb negyven botot.

Porciójukat megkapva fáradt, sajgó 
testtel indultak haza felé. Nagy kín
nal átvergődtek a hegyen, a folyón 
az erdőn, s a szegény embert meg 
a feleségét mind a három helyen jól 
elverték

Otthon ezekre még szebb mulatság 
várt. A kecske belekeveredett a kö
telébe s a bodzafára felakasztotta 
magát; a macska a szomszédokével 
a padláson az utolsó darab szalonnát 
és kolbászt is testvériesen megosz
totta ; a malac pedig a szobában épen 
az ágybélit ráncigálja le és a tollat 
eregeti nagy gyönyörűséggel széjjel, 
miután a lisztet úgy felfalta, hogy 
egy gombócra való sem maradt belőle.

Az e g y h á z  kö ré b ő l .  
Előfizetési felhívás.

A „Harangszó“ V III. évfolyamának 
harmadik számával testvéri "szeretettel 
köszöntjük a szives olvasót s kérjük 
lapunk minden jóakaró barátját, álljon 
mellénk, fizessen elő a “Harangszóra“.

Lapunk előfizetési ára — a mai drága 
viszonyok közepette is — oly csekély, 
hogy azt még a legszegényebbek is 
elbírják. Csoportos küldés esetén (lega
lább 10 példány) példányonként 3 kor., 
ha pedig valaki cimszalag alatt saját 
nevére akarja meghozatni, úgy 3 korona 
60 fillér

Evangélikus népünk! Olvassuk és 
terjesszük hitrokonaink, jóbarátaink 
között az egyetlen magyar evangélikus 
néplapot: a „Harangszót“, hogy a re
formáció jubileumi évében ennek éb
resztő szavát minél többen meghallják.

Halálozás. A nemescsói egyházközség 
mélységes fájdalommal, de az Ur végzésén 
való keresztény megnyugvással tudatja, 
hogy hűséges lelkipásztora Éder József 
lelkész, a vasi közép egyházmegye szám
vevője 1917. évi január hó 4-en délután 
5 V* órakor életének 62. lelkipásztorkodá
sának 34 évében agyszélhiidesben várat
lanul elhunyt A drága halott kihűlt porait 
1917. évi január hó 7-én délután 3 órakor 
helyezték el a nemescsói temetőben örök 
nyugalomra őszinte részvét mellett. Kopor

sójánál Kund Sámuel répceleki esperes 
tartotta az egyház szertartást. Legyen 
emléke áldott közöttünk. Utána bánkódó 
szeretteinek küldje el az Ur vigasztalásnak 
lelkét.

Lel kész választás. A miskolczi egyház 
Csók György halálával megüresedett lel- 
készi állásra egyhangúlag Duszik Lajos 
szatmári lelkészt választotta meg. Isten 
áldása kisérje a lelkipásztornak uj gyüle
kezetébe való bemenetelét.

Alapítvány. A lébényi gyülekezetnél 
Prehauser Mátyás hősi halált halt fiainak, 
Mihálynak és Pálnak emlékére ötven ko
ronás alapítványt tett. Az előbbi Görz 
mellett, az utóbbi a Doberdón esett el. A 
nagy Isten vigasztalja meg a megszomoro
dott szülőket.

Hálás tanítvány. Balikó Mihály rába- 
szentandrási tanító, a „Harangszó“ lelkes 
pártolója és terjesztője, a felsölövői ev. 
tanítóképző intézetnek, melynek egykor 
jeles növendéke volt, az intézet iránti há
lából 500 korona névértékű hadikölcsön 
kötvényt adományozott.

Miniszteri köszönet. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a dobsinai ev. egy
házközségnek, mely az ottani áll. elemi 
iskolákat látogató szegény tanulóknak ru
hával való ellátására 2000 koronát áldozott 
meleg elismerését nyilvánította

Á llandó évi segély. Szentgotthárd vá
rosa, a lelkész kérelmére az 1868. évi L ili. 
t.-c. 23. § a alapján a szentgotthárdi ev. 
g\ ülekezet részére évi 200 korona állandó 
segélyt szavazott meg egyhangúlag. A se
gélynek egyhangú megajánlása a város 
polgármesterének Mayer Károly és a város 
főjegyzőjének Sokoray Elek érdemének 
tudható be.

I t t h o n r ó l .

A királyi család Budapestre jön ? A
koronázási ünnepségek alatt tudvalévőén 
tudomására adták a magyar uraknak, hogy 
a királyi család a legközelebbi időben 
hosszabb tartózkodásra visszatér Buda
pestre. A budai királyi palotában már 
megtörténtek az intézkedések, hogy a királyi 
lakosztályt egy hosszabb tartózkodásra 
alkalmassá tegyék. Az egész palotában 
kétszázötven ember dolgozik serényen, az 
udvari konyha számára már kiosztották az 
arany és ezüst evőeszközöket, telefonokat 
szerelnek föl, általán olyan munkákat vé
geznek, amelyek elkerülhetetlenek, hogy 
minél lakályosabbá és kellemesebbé tegyék 
a királyi palota régen használt termeit. Az 
eddigi hirek szerint a király, Zita királyné 
és Ottó főherceg, a kis trónörökös, e hónap 
15-én, de legkésőbb 20-án Budapestre 
érkeznek. Budapesti tartózkodásuk idejét 
négy hétre állapították meg, de valószínű, 
hogy hat hétig is a magyar fővárosban 
laknak Udvari emberektől hallották magyar 
urak az uralkodó eme kijelentését:

— Én nem tartózkodni, de élni akarok 
Magyarországon 1

király minden nap kihallgatásokat fog 
adni és a társadalmat is belevonják az 
intenziven meginduló udvari életbe. Az a 
terv, hogy a király több közintézményt és 
közhivatalt meg fog látogatni, a királyné 
pedig több kórházat és jótékonysági intéz
ményt fog látogatásával kitüntetni.

Vén Zoltán a trónörökös nevelője ? 
Vén Zoltán főhadnagyra, az erdélyi falusi 
tanítóra, akinek mellét elborítja a sok 
érdemjel, amellyel kitüntették s akit a k i
rály a koronázáson avatott aranysarkantyús 
vitézzé, hir szerint még csak ezután vár



2 4 . HARANQSZO. 1917. január 14.

a legszebb kitüntetés. Állítólag a király őt 
szemelte k i Oltó trónörökös magyar neve
lőjévé. A magyar falusi tanító tehát, ha ez 
a hir valóra válik, bevonul a magyar király 
palotájába, hogy magyar szóra és magyar 
érzésre oktassa a királyfit

Az élelmiszerek arányos elosztása. 
Kürthy Lajos báró, az Országos Közélel
mezési Hivatal vezetője novemberben az 
egész országban összeiratta a liszt, cukor, 
zsír, kávé és főzelék-készleteket. Az ösz- 
szeirás alapján Kürthy báró most körren
deletét intézett a törvényhatóságokhoz. 
Rendeletében mindenekelőtt megállapítja, 
hogy egyeseknél igen sok élelmiszer van, 
mig másoknál alig van valami, ami nem 
engedhető meg, de különösen nagy az 
aránytalanság az egyes kereskedők kész
leteinél. Ezért a törvényhatóságok az ösz- 
szeirás anyagának feldolgozása után a 
lakosság tényleges számához képest álla
pítsák meg a fejadagot. Az egyes háztartá
sokban egy évre elegendő készletet hagyjon 
meg, a többit azonban a közélelmezés 
céljaira kell igénybe venni. Kürthy báró 
ehhez a felhatalmazást rendeletében meg
adja. Hogy a kereskedőknél levő készletet 
arányosan osszák szét, életbe kell léptetni 
minden élelmicikkre a jegyrendszert s 
azonkívül szigorú ellenőrzést kell gyako
rolni. A városba érkező minden készletet 
nyilván kell tartani és annak helyes és 
arányos elosztására felügyelni. Ellenőrizni 
kell az egyes kereskedőket és háztartásokat 
is, még pedig nemcsak a rendőrség sze
mélyzetével, de az adók, illetékek és dijak 
beszedőivel is. Végül arról intézkedik a 
rendelet, hogy a környékből bejáró népes
séget, amely szükségletét állandóan a vá
rosban szerzi be, szintén el kell látni a 
városoknak élelmiszerekkel

A szőlősgazdák figyelmébe. Van már 
rézgálic Illetékes helyről nyert értesülésünk 
szerint a földmivelésügyi minisztériumnak 
a folyó évi szőlöpermetezés céljaira máris 
háromszáz vaggon (30 000 métermázsa) 
rézgálic áll rendelkezésére Ez a rézgálic 
már készen van, részint itt benn az or
szágban, részint pedig még a külföldön. 
Ennek a háromszáz vaggon rézgálicnak a 
kiosztása már januárban meg fog kezdődni. 
Ezenfelül a további rézgálicmennyiségek 
beszerzése is folyamatban van. A földm i
velésügyi miniszter a rézgálicot a folyó 
évben is a törvényhatóságok utján fogja 
kiosztani. A szőlősgazdáknak tehát rézgá- 
licért nem a minisztériumhoz, hanem a 
törvényhatósághoz kell fordulniok.

A kávékészletek továbbra is zár 
alatt maradnak. A kormány a múlt évi 
julius és augusztus havában rendeletet 
adott ki, amely szerint a kávékészleteket 
zár alá veszi s azokkal, ha a Kávéközpont 
december 31-ig nem rendelkezett, a birto
kos szabadon rendelkezik. Ezt a rendeletet 
a kormány ma kiadott rendeletével úgy 
módosította, hogy a kávékészlet birtokosa 
szabad rendelkezési jogát abban az eset
ben sem nyeri vissza, ha a Kávéközpont 
a készletekkel 1916 december 31-ig nem 
rendelkezett. Ennek következtében a zár 
alá vett készletek a kormány újabb intéz
kedéséig továbbra is zár alatt maradnak.

Anya- és csecsemővédőnői tanfolya
mok felállítását határozta el a belügymi
niszter, mely tanfolyamon az arra vállalkozó 
alkalmas, intelligens nők kiképzést nyernek. 
Dunántúl az első tanfolyam Szombathelyen 
fog megtartatni, mely január 29-én veszi

kezdetét és hat hétig tart. Pályázhat minden 
magyar honos 24 -45  éves, magyarul be
szélni és irni tudó nő, aki a polgári isko
lának négy osztályát elvégezte, vagy a 
tanfolyamhoz szükséges műveltséggel bir 
és erkölcsi kifogás alá nem esik. Ist-olai 
és erkölcsi bizonyítvánnyal ellátott bélyeg- 
telen kérvények a szombathelyi vagy vesz
prémi gyermekmenhely igazgatóságához 
nyújtandók be. A tanfolyam ingyenes, de 
a hallgató saját költségén tartja el magát. 
A tanfolyam mellett létesített internátusbán 
azonban a belügyminiszter kivételesen meg
engedheti, hogy a vagyontalanok ingyenes 
ellátást kaphassanak.

Négyezer kitüntetés egy gyalogez
redben. Hogy milyen arányban vette ki 
részét a két és fél esztendős háborúból 
és a háborúnak katonai sikeréből a pécsi 
19. honvédgyalogezred, annak legfényesebb 
bizonyítéka az a 3891 kitüntetés, amelyet 
az ezred kötelékében álló harcos fiuk 
kaptak.

Német katonák magyar bajtársaikról.
Egy német katona, aki a Somme mellett 
harcol, egy régi magyar barátjához, aki 
jelenleg Pécsett katonáskodik, hosszabb 
levelet irt. A levélben többel^között ez á ll:

— Mi, német harcosok, itt a nyugati 
fronton bajtársi nagyrabecsüjéssel beszé
lünk magyar szövetségesünkről. Sokan 
harcoltak közülünk Qaliciában magyar baj
társaink oldalán és a magyar katonának 
nemcsak jó bajtársias voltát, de bátorságát 
és harci derekasságát is nagyra értékelik. 
A fegyverbarátság révén sok szép baráti 
kötelék is szövődött köztünk, amelyek a 
háború után is megmaradnak. A magam 
és sok bajtársam nevében köszöntőm az 
ön bajtársait.

A n a g y v i l á g b ó l .
Kényszer-hadikölcsönjegyzés Angliá

ban. Az angol kormány egy javaslatot 
készül előterjeszteni, amely a hadikölcsön- 
jegyzés sikerének biztosítása végett a 
munkások és kereskedelmi alkalmazottak 
béréből bizonyos százalékot a kölcsönjegy- 
zésre levonat.

Hatszázezer koronát elloptak A múlt 
héten az olmütz-lublini vonaton az osztrák 
és magyar banknak kétmillió koronás kül
deményéből 600.000 koronát elloptak. A 
küldeményt Olmützben adták fel az osz
trák-magyar bank lublini fiókja számára.

Élelmiszerhiány az angol hadsereg
ben. Az Angliában uralkodó élelmiszerhi
ány már az angol hadseregben is jelentkezik. 
Megtalált naplókban és levelekben szapo
rodnak a panaszok a rossz és hiányos 
táplálkozás miatt. így például a Canterbury 
ezred egyik elesett ujzelandi katonája nap
lójában múlt év április 27 diki dátummal 
Í r j a : Az adagokat ismét niegkisebbitették. 
Még nem kaptunk zsoldot. Egy negyed ke
nyér, 28 gramm vaj, 55 gram sajt hat efn- 
berre, huszonnégy órára, mi ez?

Az ötödik német hadikölcsön vég
összege: 10 698 milliárd márka. Az ötö
dik német hadikölcsön jegyzési végösszegét 
most állapították meg hitelesen. Eszerint 
az eredmény 10.698.994.900 márka. A jegy
zett összegnek a kölcsönpénztárak részéről 
december 15-ig 272.2 millió márkát, vagyis* 
a végösszegnek 2.81 %-át vették igénybe.

Rasputint Jussupov herceg ölte meg. 
Több oldalról erősítik most már meg azt

a hirt, hogy a cár kegyencét, Rasputin 
szerzetest megölték. A gyilkos előkelő |  
személyiség, az orosz arisztokrácia kima- j 
gasló személyisége, Jussupov Félix herceg, , 
a cár hadsegédének harminc éves fia. A ; 
gyilkos herceg a cári családdal is rokon
ságban van, két év előtt vette el M ihajlo- 
vics Sándor nagyherceg leányát, Irén nagy- j 
hercegnőt. A gyilkosság titokzatos körül
mények között történt s okát nem ismerik.

Tömeges visszavándorlás Ameriká
ból Európába. A békekötés után nagy 
visszavándorlás várható. Csak Daytonban 
(Ohio) egy magyar ügynök listáján eddig í 
500-nál több magyar ember nevével talál- j 
kozunk, kik a háború után valamennyien j  
visszatérni óhajtanak Magyarországba.

A Harangszó perselye.
A „HARANGSZÓ“ terjesztésére. (Az

erre a célra befolyó összegből fedezzük a 
háború alatt a kórházakba, a harcszintérre 
küldött ingyen példányok költségeit. Éppen 
azért olvasóink áldozatkészségébe ajánljuk 
ezt a nemes célt.) Szentgotthárdi evang. 
egyház 10 K, özv. Tóth Gyuláné 3 K, N. N. j 
2 K, dr. Berta Benő, dr. Tornyos György 
Szentgotthárdról 1 — 1 K.

Összesen: 17 K.

Tüdőbeteg katonák részére : Kousz 
Ilonka Szentgotthárd 2 K.

Olvassátok a b ib liá t.1
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a leg-fobb kincs 
Tanyát a sátán ütött ott,
De isten nem 1

Január 14. vasárnap,
„ 15. hétfő,
„ 16. kedd,
„ 17. szerda,
„ 18. csüt.,
„ 19. péntek,
„ 20. szombat,

1 hajlékot.

Máthé 5, 33-48.
„ 6, 1—18.
„ 6, 19-34.
. 1, 1-14.
„ 7, 15-29.
* 8, 1 -18 .
„ 8, 19—34.

50.000 drb

nyirsepriit
keresnek m egvételre, j

E cikk készítésével és eladá
sával foglalkozók forduljanak

Reinhofer Jánoshoz
G r a z ,  Lendplatz Nr. 7.

Betüszedö-tanuló |
felvétetik W E L L l S C H  B É L A  * 
könyvnyom dájában Szén tg o tt-  

—  hárdon.  ... .............." " 1 —

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Galambok.
V

Szép fehér galambek laktak a tsrenyban, 
(kaffanna, suhanna le-leszálltak ennan ; 
§  ha egyenként jöttek, ha összeoerődtek, 
Mindenki hednezne becézgette őket.

Napközben a tetőn búgna ültek, járfaíi, 
Nagy nillané szárnnyal a mezere szálltak. 
Szabad asztaluk nelt annak minden fája, 
Telük az eledelt senki sem sajnálta.

Ismerős csapatjuk akármerre termett,
<ié lélekkel látta a Felnőtt, a gyermek. 
Békét jelentettek a járókelőknek;
„ A  mi galambjaink“ - igy nenezték őket.

De egyszer a Falut Baláler; nész érte: 
Őrjöngő pekellá nált csöndes nidéke, 
Oyilkelé Fegynerek repegtak, dörögtek, 
Iparcelók, haldeklék rebegtak, hörögtek.

Riadtan rebbentek a galambok messze 
§  mire nisszatértek az otthont keresne,

Puszta nelt a templom, leomlott a tornya 
§  nér, korom rakódott a szétszórt romokra,

Újra messze szálltak, tnegmeg nisszajettek, 
Bujdosnak, leányodnak, mint a száműzettek: 
Mert Ba a nész egyszer dumán elzanarja, 
Bajjal nerhet etthont a béke galambja.

SZflLHY MIHÁLY.

K atonák tüköré.
Ir ta : Németh Károly.

Vizkereszt után 3. vasárnap

Sok mindenféle rendű és rangú 
ember vonul el szemünk előtt, ha 
az evangéliomokat olvassuk: a vi- 
lágbirő Augusztus római császártól 
a szegény özvegyasszonyig, aki két 
fillért vetett a perselybe. Hallunk 
pászt emberekről, akiihez angyal 
beszél, és Barabbásról, aki gyilkos 
volt. Egy nyolcvannégy éves asszony 
hirdeti a Megváltó születését; kis 
gyermekek simulnak Jézus ölébe. 
Természetesnek kell tehát találnunk, 
hogy szó esik a katonákról is.

Ott vannak a vitézek, amint azt 
kérdezik Keresztelő Jánostól: »Hát 
mi mit cselekedjünk?! A nagy pró
féta igy felel: »Senkit se háborítsatok, 
se ne patvarkodjatok; és elégedjetek 
meg zsoldotokkal.« Látjuk a katonákat 
Pilátus udvarán, mikor összehívják 
az egész csapatot s a katonák Jézust 
bíborba öltöztetik, tövis koszorút tesz
nek a fejére, vesszővel verik, köpdösik 
és csúfolják; azután megfeszítik és 
ruháján osztoznak. A keresztfával 
átellenben áll az a százados, aki ama 
hires vallást teszi: »Bizony, ez az 
ember Isten fia vala!« Végül a mai 
evangéliom (Máté 8, 1 — 13.) bemu
tatja a kapernaumi századost a ka
tonáknak ezt a, tükörét és példaképét, 
aki magának az Üdvözítőnek Szájából 
hallotta a dicsérő elismerést: »Bizony 
mondom néktek, még az Izráelben 
sem találtam ilyen nagy hitet.«

Tüköré lehet ez a katonatiszt mind
azoknak a vitézeknek, akik most ide
gen földön, más nyelvű, más szokásu, 
más vallásu nép között teljesítenek 
szolgálatot a meghódított területeken. 
Mert ő is, mint a római császár ka
tonája, idegen, meghódított nép közé 
került, mikor felsőbbsége a zsidóor-

T A R T A L O M :  Szalay M ihá ly: Galambok. (Vers.) — Németh Károly: Katonák tüköré. — Gazdag kalászok. — Szalay M i h á l y :
. J ^ ó ^ B é t e r flé Gödje. — Kálelv fnzset: Katona fohásza (Vers.) — Apróságok. — Különb nemzedéket. — A világháború esgménvri. ^

— Bibliai kérdések. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye.
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szági Kapernaumba rendelte szolgá
lattételre. Engedelmeskedett a kapott 
parancsnak, mert tudta, hogy mint 
katona »hatalmasság alá vetett em
ber« ő is. Pedig sokan talán zúgo
lódtak volna az ilyen rendelkezés 
ellen. A zsidókat a rómaiak lenézték, 
megvetették. Különben is a zsidók 
felette ingerlékeny és lázadozó nép 
voltak, akikkel könnyen lehettek a 
megszálló hadseregnek kisebb-na- 
gyobb kellemetlenségei, összekocca
násai. Azonban a római parancsnok
ságnak szerencsés keze volt, mikor 
ezt a tisztet választotta ki. Jóakaró 
barátja lett a népnek, ahová került. 
A kapernaumi zsidóság vénei állítják 
ki róla a bizonyítványt, azt mondván 
Jézusnak felőle: »Szereti a mi nem
zetünket, és a zsinagógát is ő építette 
nékünk« (Luk. 7, 5.). Tehát nemcsak 
hogy tiszteletben tartotta a zsidónép
nek, e leigázott fajnak szokásait, 
nyelvét és vallását, hanem még ál
dozni is kész volt a maga vagyonából 
azért, hogy a lakosság művelődését 
előmozdítsa, hitéletét mélyebbé tegye. 
Szeretettel fordult a néphez, szeretet 
gyakorolt, s szeretetéért szeretetet, 
ragaszkodást, elismerést nyert jutal
mul.

Biztosra veszem azonban, hogy 
szeretete nem fajult el gyöngeséggé; 
katonái ébersége, lelkiismeretessége 
nem lazult meg; erős kezekkel tartott 
rendet és fegyelmet századában is, 
meg a polgári lakosság körében • is. 
Amint ő maga engedelmeskedett a 
felette álló hatalmasságnak, épen úgy 
magától értetődőnek tartotta azt is, 
hogy az ő alantasai kifogástalanul 
és azonnal teljesitik parancsolatait. 
»Vannak alattam vitézek; és mondom 
egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a 
másiknak: Jöszte, és e ljő ; és az én 
szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.« 
A seregben fegyelemnek kell lenni. 
A parancs parancs, az alól kibújni 
nem lehet és nem szabad Én igazán 
nem szerettem volna annak a vitéz
nek körében lenni, akinek ez a szá
zados a kapernaumi kaszárnyában 
azt mondta: Eredj el, és nem ment 
e l; vagy azt mondta : Jöszte, és nem 
jött el. Sőt azt hiszem nem akadt, 
aki olyan vitéz lett volna, hogy a 
századosnak mert volna nem enge
delmeskedni.

Kemény katona volt a szolgálatban, 
de jó bajtárs is. íme a szolgája nagy 
kínokat szenved, betegen fekszik, és 
a százados maga megy, fárad, hogy 
szolgája kínjaira enyhülést szerezzen. 
Az ilyen feljebbvalóért azután tűzbe 
megy a legénység. Mert látja, hogy

kérlelhetetlen ott, ahol a szolgálat 
érdekeiről van szó, de hű bajtárs, 
szerető atya, édes testvér, ha a ka
tona segítségre szorul.

Hát nem pompás katonatükör ez 
a kapernaumi százados? Nem tanul- 
het-e tőle ma is minden magyar ka
tona igazi katonai erényeket ? Pedig 
még hátra hagytam két szép tulaj
donságát, a két legszebbiket, amiket 
külön ki akarok emelni

Nincsen benne semmi kevély há- 
nyivetiség, hetykeség, nyegleség. Ke-" 
resztyén módra alázatos. »Uram, nem 
vagyok méltó, hogy az én hajlékomba 
jöjj.« Ezt mondja Jézusnak az, akiről 
a kapernaumi zsidó vének állítják •
»Méltó, hogy megtedd néki.« Ki tud 
ilyen alázatos lenni ? Csak az, akinek 
érdemei vannak, akiben van belső 
érték, lelki gazdagság. Az üres szi- 
vüek és üres fejüek nem alázatosak, 
mert sejtelmük sincs arról, hogy más 
ember szivében és agyában több 
rejthetik mint az övökében. Mások 
érdemeit nem ismerik el, mivel ma
guknak nincsen semmi érdemük. Az 
alázatosság, mely felismeri . és elis
meri a mások vitézségét, hősiességét, 
bátorságát, érdemes voltát, szintén 
egy nagy katona erény, mert az alá
zatosság adja meg a feljebbvalónak 
azt az éles látást, amelyik észreveszi 
az igazi érdemet s a dicsérete nem 
csupán önmagát találja méltónak, 
nem gondolja, hogy ő egymaga nyerte 
meg a csatát, egymaga törte át a 
frontot, egymaga hódított területeket. 
Az alázatosság elsőrangú katonaerény, 
mert az alázatos katona törekszik 
mind nagyobb rendre, lelkiismeretes
ségre, pontosságra.

A másik kiváló szép, legszebb tu
lajdonsága a kapernaumi századosnak 
a hit. »Bizony mondom néktek, még 
az Izráelben sem találtam ilyen nagy 
hitet. « így dicséri meg Jézus a szá
zadost. A vallásos hit a katonának 
legdrágább kincse. Az Istenbe helye
zett bizalom, a Jézus megváltói ere
jébe vetett hit az erőnek, a vigasz
talásnak, a kitartásnak forrása. És 
mennyire rászorul a katona erre a 
forrásra! Legyen keresztyén testvérem 
neked is nagy hited. Kövesd a ka
pernaumi százados nyomát, az elve
zet Jézusodhoz.

A kapernaumi százados a kato
náknak fényes és tiszta tüköré.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Gazdag1 kalászok.
»Aki szabadulásért és segédeimért 

imádkozik, legyen meggyőződve, hogy 
Isten segíteni tud és fog is ; de mégis 
tegye kívánságát Isten akaratától 
függővé, hogy ha Isten dicsőségére 
nem szolgál, vagy üdvösségünkre 
nézve hátrányos, amit kérünk, akkor 
azt a keresztet inkább szívesen türj.ük 
és hordozzuk még tovább is.«

Luther.íjí
'»Aki igazán hisz, az helyesen 

imádkozik is; aki igazán nem hisz, 
az a valódi imádkozáshoz sem ért.«

Luther.*
»Ez az igaz hit, az igaz alázatos

ság, melynél fogva méltatlanságunk 
miatt aggódunk, de el nem csügge
dünk. Mind a kettőt követeli az Ur, 
hogy egyrészt büszkék ne legyünk, 
másrészt kétségbe ne essünk, hanem 
erős hittel bizzunk a kegyelemben.«

Luther.*
»Bölcsesség, ész és tanultság meg 

az irótoll kormányozzák a világot. 
Ha az Isten megharagudnék s minden 
tudóst elvenne a világtól, akkor 
bizony bestiákká és vad állatokká 
lennének az emberek; akkor nem 
volna sem ész, sem jog, hanem merő 
rablás, lopás, gyilkosság, paráznaság 
és kártékonyság. Aki birna: marná. 
A csőcselék szeretné, ha egy bölcs 
és tudós ember és prédikátor sem 
volna, hogy élhetne kénye-kedve 
szerint. Pedig ha ez megtörténnék, 
elpusztulna a világ, mert értelem, 
bölcsesség és törvények nélkül még 
a törökök és tatárok sem élhetnek. 
Ahol emberek vannak, ott jognak, 
törvénynek és rendnek is kell lenni, 
különben medvékké, farkasokká, 
oroszlánokká és vadállatokká válná
nak.«

Luther.

Csóti Péterné cipője.
Elbeszélés. Ir ta : Szalay Mihály.

A menyecske elringatta a gyereket, 
kendőt dobott a nyakába és haza 
szaladt az anyjához. Az öreg asszony 
ott gubbasztott hátul a ládán ; a fia": 
ifjabb Csóti Péter pedig diófalevelet 
meg mogyorófalevelet vágott az asz
talnál a dohány közé. A diófalevelet, 
hogy erősebb legyen, a mogyoró 
levelet, hogy gyöngébb legyen, mind 
a kettőt pedig, hogy minél többször 
lehessen rátölteni. Hogy ezt a cudar 
háborút még a dohányos embernek
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is így meg kell sinleni! Igazán nem 
érdemes már élni ezen a keserves 
világon !

Hosszú csönd után az öreg Csóti 
Péterné mozgolódni kezd, köhint egy 
párat, mint aki valami nagyot akar 
mondani és félénken, panaszosan 
megszólal:

— Péter, édes fiam, látom már, 
nem lesz nekem tisztességes lábbelim. 
Nem vagyok én már neked anyád!

Ifjabb Csóti Péter kedvetlenül fe
lel rá :

— Dehogy nem lesz. Dehogy nem 
anyám. Hát mi volna? Csakhogy 
magának nincs belátása. Nem látja, 
milyen drága most a cipő.

— Látom én, fiam ; de azt is lá
tom, csak nekem nem kerül. A fele
ségednek minden kerül az első szóra, 
én meg hónapokig könyöröghetek 
hiába.

— Várjon csak egy kicsinyt, ma
gának is kerül. Van nekem rá gondom.

— Hányszor hallottam ezt már! 
Vártam is eleget. Csak az idő várna 
olyan türelmesen. De nyakunkon a 
tél. Ezzel a hitvány papuccsal nem 
indulhatok neki; ez is egyik jobban 
tátogat, mint a másik.

— Mire a tél beköszönt, lesz ma
gának meleg, uj cipője. Azon ne 
búsuljon.

Mikor a menyecske haza jön, azt 
mondja az u ra :

— A jövő héten vásár lesz ve
szünk egy pár cipőt édes anyámnak. 
Nem lehet tovább anélkül.

Az asszony nem tartja a dolgot 
olyan sürgősnek. Ránt egyet a vál
lán és éles, perre kész szóval veti 
oda:

— Vehet, ha van kendnek kidobni 
való pénze. Nekem nincsen ! Mindig 
csak az a rongy cipő. Mást se hall 
az ember!

Csóti Péter szelíden kérleli:
— De Mári, az Isten áldjon meg, 

más is megítél bennünket, hogy igy 
elhagyjuk ezt a szegény öreg asszonyt. 
Mit szólnál, ha téged járatnálak a 
hidegben mezítláb? Pedig te fiatalabb, 
egészségesebb vagy.

A menyecskének csak ez kellett.
— Hadd Ítéljen 1 Kinek mi köze 

hozzá ? Törődjék mindenki a maga 
bajával! Szegény öreg asszony ? Mért

szegény ? Kinek van jobb sora ? Nem 
dolgozik, csak a készet várja. Aztán 
még engem mer hozzá hasonlítani, 
engem, aki későn, korán talpon va
gyok, lótok-futok, mint a bolond!! 
Ha én nem volnék, nemcsak a há
zukat, hanem a szájukat is beszőné 
a pók, olyan ritkán jutna bele rágni 
való. Hogy is ne! Mindjárt eladjuk 
a házat, ide, aki venni akar, ki ád 
többet érte, hogy egy kuckót őrző 
vén asszonyt felcifrázzunk!

Péter hozzá volt szokva az ilyen 
dikciókhoz, nem is mert vele hatá
rozottan szembe szállni, hanem bé- 
kélgető szóval próbált szerencsét:

— Ugyan Mári, ne istentelenkedjél, 
hiszen készen a pénz. Csak egy akó 
bort adunk el, kikerül a cipő á ra : 
még körülbelül annyi meg is marad.

A menyecskének erre is akad mon
dani valója:

— Egy akó bort! Épen most, mi
kor forint literje, még annál is több 
és épen nyomorult lábbeliért. Ezért 
huztam-vontam, görnyedeztem én ab
ban a szőlőben annyit?

Erre már az öreg asszonynak is 
szólni ke ll:

— Ha te görnyedeztél benne, én 
még többet görnyedeztem érte. Tiz 
körmömmel keservesen kapartam ösz- 
sze, amin megvehettem. Én koplaltam, 
hogy ti szüretelhessetek. Aztán most 
ennyit sem érdemiek belőle?

— Na hiszen, nagyra lehet vele, 
— vág közbe a menyecske — akkor 
még az egész szőlő sem került többe, 
mint most egy akó bor.

— Az meglehet. De akkor száz 
forintot nehezebb volt együtt látni, 
mint most ezeret.

— Nem bánom én! Nekem a szi
vem hasad meg, ha az én nehéz 
munkámnak az árát valaki a lábán 
szaggatja el. Már csak ez hiányzik 
a jó sorához?

— Jól van, Mári, — szól az öreg 
asszony keserűen — én miattam ne 
hasadjon meg a szived. Nem kell a 
cipőtök. Úgy sem lenne áldás rajta. 
Hanem majd lesz rá gondja az Isten
nek, hogy az én felhánytorgatott so
romra juttasson. Korán megtanulhatja 
tőled a gyereked, hogy öregségedre 
hogyan bánjék veled.

A vásáron mégis vettek az öreg 
asszonynak cipőt. Oda sirt érte fél 
akó bor á ra : huszonöt forint. A 
másik félakóét pedig meg is kellett 
toldani, mert azon meg a menyecske 
vett magának harminc forintos uj 
'cipőt. Ha már cipőre szánta az ura 
az egy akót, hadd kopogjon rajta az 
is, aki dolgozott a szüretért.

Hanem az öreg asszony nem so
kat viselhette. Meghűlt még a vásár 
előtt s utána csakhamar ágynak 
esett. Bánták is eleget, hogy kiadták 
rá a drága pénzt. Azért, hogy az uj 
cipő a ládán, vagy a láda mellett 
álljon ? Ott szomorkodott szép páro
sán napról-napra. Ha csak a kis 
unoka nem dobálta széjjel, vagy Ber- 
kesné nem jött át a szomszédból és 
kezében forgatva, simogatva el nem 
dicsérgette őket,

— Szép egy pár jószág. De kár, 
hogy nénémasszony nem viselheti. 
Mégis csak jó, ha valakinek ilyen 
gondos gyermekei vannak. Én is szí
vesen megajándékoznám egy párral 
szegény édes anyámat, de magamnak 
sem tudok venni. Nem restéit szegény 
eljönni vásárkor a harmadik faluból; 
meg is fordultunk a cipészek sátránál, 
de azok most nagyobb urak a török 
császárnál; csak félvállról beszélnek 
az emberrel: aki drágálja a borjubőrt, 
koptassa a maga bőrét, azt ingyen 
adják és nem is kell talpaltatni! 
Szegény édes anyám uj cipő nélkül 
ment haza. Hanem ez igazán alkal
matos lábbeli. Ne haragudjék néném
asszony, csak tréfából mondom, ha 
megtalálna halni, hagyja rám a tes- 
támentomában.

Csóti Péternének csakugyan nem 
sokára testámentumot kellett volna 
csináltatni, ha lett volna miről. De 
mivel nem volt, megmutatta, hogy 
meg lehet halni végrendelet nélkül is.

A fiatalok mód nélkül sajnálkoztak 
és siránkoztak az eseten. De nagy 
kár földbe temetni azt a drága uj 
c ipőt! Szivük szomorúságát nem is 
titkolták Berkesné előtt, aki azt az 
okos és emberséges tanácsot adta, 
hogy a cipőt nem kell eltemetni. A 
halottnak már semmi szüksége rá, 
ők meg szép pénzt takarítanak meg 
vele.

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

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

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz.
(Saját székházában.) 113

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.



28. HARANQSZÖ. 1917. január 21.

A menyecske igen helyesnek találta 
a tanácsot, de Péter csak nagy lelki 
tusa után tudott belenyugodni. Mikor 
a koporsó mellé állt, úgy érezte, 
minden szem vádlólag tapad rája, és 
amint a temető felé indultak, meg
döbbenve hallja, hogy az öreg ha
rang mély, haragos hangon kiáltja 
le a toronyból: — Tolvaj, tolvaj! 
— és végig ezt hajtogatja.

Megbánta, hogy a két asszonyra 
hallgatott. Ha nem szégyelné felnyit- 
tátná az utón a koporsót és jóvá 
tenné nagy bűnét; de nincsen rá 
bátorsága. Mikor a temetőbe lépnek 
a harang utoljára is azt kiá ltja :

— Tolvaj, tolvaj!
Temetésről haza menet beszól az 

asztaloshoz, hogy a kereszt és ko
porsó árát kifizesse Az asztalos 
szemrehányólag mondja:

Péter öcsém, nem bánt a lélek, 
hogy halálában is anyádon akarsz 
takarítani ? Kevés mentette, hogy 
csúfságul ezt nem Írtam a keresztre: 
Itt nyugszik >mezítláb« Csóti Péterné.

Péter nagy lelki furdalással megy 
haza. Okozza az asszonyt keményen 
és elmondja, hogy már az egész 
világ tudja és ezzel csúfolják még a 
dédunokáikat is. Ettől az asszony is 
megijed. Nem vész bele szokása 
szerint az urába, hanem azzal akarja 
azt is, magát is megnyugtatni, hogy 
tartsanak nagy halotti tort, hadd 
lássa a világ, hogy nem sajnálnak 
halottjukért semmit és a cipőt sem 
fösvénységből tartották meg. Csaptak 
is olyan tort, hogy egy akó bor nem 
volt rá elég és egyik süldőből, maradt 
is, nem is.

Mikor a torozók éjfél körül virá
gos kedvvel elszéledtek s ők magukra 
maradtak, lelkiismeretük újra felébredt 
és keményen vádolta, itélgette őket. 
Végre belefáradva zsibbadt álomba 
merültek. De egyszercsak arra riad
nak fel, hogy valaki erősen megzör- 
renti az ablakot és siránkozó hangon 
könyörög:

— Péter, édes fiam, mért tetted 
ezt velem ? Most is arra a kárhozat 
utján járó feleségedre hallgattál!

Megrettenve hallják, hogy az any
juk beszél. Tisztára az ő hangja.

— Péter, édes fiam, nem tudok 
nyugodni. Igen hideg a fö ld ; adjátok 
ki a cipőmet!

A menyecske fogvacogva súgja:
—  Menjen, menjen, adja oda ha

mar. Ott van a láda mellett. •
Leszáll az ember nagy reszketéssel, 

bele-bele ütödik hol ebbe, hol abba, 
felkapja a két cipőt, kinyitja az ab
lakot, kidobja hirtelen és becsapva

utána gyorsan visszabujik a takaró 
alá. Még a fejét sem meri kint hagyni.

De a siránkozás újra kezdődik:
— Péter, édes fiam, most is igy 

megcsaltál ? ! Nem kell nekem annak 
a gonosz teremtésnek a lábbelije, én 
is elkárhoznám benne. A magamét 
add k i !

Hiába volt meleg a takaró, a hi
deg csak úgy borzongatta őket. Az 
asszony még jobban sürgette az urát:

— Adja csak, adja hamar, mert 
mindjárt meghalok !

Péter, amilyen gyorsan csak tudta, 
kidobta a másik pár cipőt is és úgy 
becsapta az ablakot, csak úgy csö
römpöltek a darabjai. — Nem tudtak 
aztán aludni s a házból sem mertek 
kilépni, inig egészen meg nem virradt.

Berkesnét ellenben már az anyjá
nál érte a reggel. Uj cipőben vitte 
meg neki a hirt, hogy az öreg Csóti 
Péterné meghalt, el is temették ami
nek bizonyságául szigorú titoktartás 
mellett az anyjának ajándékozta im
már néhai Csóti Péterné huszonöt 
forintos szép uj cipőjét.

Katona fohásza.
Édes jó Istenünk, ki mindig velünk vagy, 
Szereteted hozzánkkimondhatatlan nagy; 
Mi, akik hazánktól olyan messze járunk 
Ezer veszély között, s meg-megbotlik

[lábunk,
Rólad nagyon sokszor ha elfeledkeztünk, 
A te intő kezed mindig ott járt köztünk. 
Ne engedj ezután se a rosszra térnünk, 
Őrző kezed [egyen mindig mi vezérünk, 
Segéld győzelemre gyönge karjainkat, 
Változtasd örömre nehéz napjainkat. 
Hozd fel fejünk fölött a béke csillagát 
És mi magasztaljuk a seregek Urát. 
Erősítsd szivünket hitben és reményben, 
Kérünk jó Istenünk Szent fiad nevében.

KÁLDI JÓZSEF
seb. tizedes.

Olvassátok a bibliát
Zsolt. 119., 105.:

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

Január 21. vasárnap,
„ 22. hétfő,
„ 23. kedd,
„ 24. szerda,
, 25. estit.,
„ 26. péntek,
„ 27. szombat,

Máthé 9, 1— 13. 
„ 9, 14-26.
„ 9, 27—38
„ 10, 1 -15 .
„ 10, 16-25.
„ 10, 26-42.
„ 11, 1 -15 .

A p r ó s á ^ o k .

Minden lehetséges.
Egy lelkész néhány napra gyors

író-kisasszonyt alkalmazott sokféle 
irásmunka elvégzésére. Véletlenül 
észrevette, hogy a fiatal leány füzet
jének címlapjára ez volt írva: „M in 
den lehetséges a hívőnek. Márk 9, 23. «

»Ez a mondás talán összefüggés
ben van jövendő terveivel?« kérdezte 
tőle.

»Igen«, felelt a gyorsíró. »A lehető 
legszorosabban arra vonatkozik. Min
dig törvényszéki gyorsíró szerettem 
volna- lenni, nem csupán a nagyobb 
fizetés kedvéért, hanem azért is, mert 
ez által a gyorsirási szakmában ha
tározott sikerre mutathattam volna. 
Egyszer, mikor egy üzleti irodában 
dolgoztam, valaki egy nyomtatott 
lapot dobott le ; amint felvettem a 
padlóról, szemem megakadt ezeken 
a szavakon: »Minden lehetséges« és 
elolvastam a többit is. Mindjárt érez
tem, hogy ez igazán nekem szól. Ezt 
olvastam: »Az a bajod, hogy egy
magádban akarod elérni célodat. 
Azért nem hittél igazán a cél elér
hetőségében, mert nem bíztál magad
ban. Miért nem veszed igénybe Isten 
segítségét? Isten azt ígéri, hogy segít, 
ha hiszel!«

A lelkész megkérdezte a fiatal le
ánytól, hogy mit csinált, miután ezt 
elolvasta.

>Oh, egész egyszerűen hozzáfogtam, 
mint aki egészen biztos a dolgában.« 
Felelt a gyorsíró. »Azt a mondást 
beleírtam minden füzetembe; berá- 
máztattam és felakasztottam a szobám 
falára; minden héten százszor, meg 
százszor elmondtam magamban. És 
lássa, uram, holnap már megkezdem 
hivatalomat, mint törvényszéki gyors
író. Másfél évig tartott, mig megta
nultam igazán hinni. Kifizette magát.«

Hol az Isten ?
Egyszer egy istentagadó egy pász- 

torfiura akadt, aki nyája mellett épen 
reggeli imádságába volt elmerülve s 
gúnyolódva igy szólt hozzá: adok 
neked egy szép piros almát, ha meg
mondod nekem hol van az Isten ? 
Az imádkozó fiú hirtelen belenyúlt 
pásztortarisznyájába, elővett onnan 
két almát s a gunyolodónak igy fe
lelt : ezt a két szép piros almát ne
ked adom, ha megmondod nekem, 
hol nincsen az Isten ?

Ez a felelet egyrészt azt bizonyítja, 
i hogy azok, akik az Istenben bíznak
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és hozzá imádkoznak, a szükségesek
ben nem szoktak hiányt szenvedni 
és az Ur megoltalmazza őket attól, 
hogy a gúnyolódó istentelenekre szo
ruljanak ; másrészt ez a felelet, azt 
bizonyítja, hogy akiknek szívók tiszta 
azok az Istent meglátják, — azok az 
Istent mindenkor, mindenhol és min
denekben látják. B. I.

Békesség!
A kiterjesztett erősségen, fenn a 

magas égen csillagok milliói ragyog
nak, millió évek óta futják kimért 
pályájukat, óriási tömegeikkel állandó 
mozgásban vannak, mégis állandó a 
csendesség és békesség közöttük.

Lenn a földön is állandó mozgás
ban van minden; kicsiny célok, nagy 
célok mozgatják az embereket és 
soha sincs köztük békesség, sőt a 
szokott háborúság évek óta tartó 
szokatlan örökléssé fajult.

Miért van, az állandó mozgás 
dacára is csendesség és békesség a 
csillagok között ? Azért, mert azok 
feltétlen engedelmességgel járnak azon 
az utón, amelyet a mindenség alko
tója kijelölt nekik.

Ez a felettünk elterülő békesség 
szemrehányólag ujitja meg előttünk 
az Urnák intését Ezsaiás próféta ezen 
szavai á lta l: „ Vajha figyelmeztél 
volna az én parancsolatimra, olyan 
volna a te békességed mint a folyóvíz. “

Igen olyan volna: soha el nem 
apadó, mindig uj friss hullámokat 
hozó, életet tápláló, áldást fakasztó!

B. I.

Különb nemzedéket!
Hogy a' mai kor nagy gazdasága 

mellett is olyan szegény, sok tudása 
mellett is olyan balgatag, híres mű
veltsége mellett is olyan vademberi, 
régi keresztyénsége mellett is olyan 
pogány, ezerféle élvezete mellett is 
olyan boldogtalan, annak oka az, 
hogy Isten nélkül, sőt Isten ellenére 
akar gazdag, bölcs, müveit, keresz
tyén és boldog lenni. De az ilyen 
gazdagság mindig belső szegénység 
és alacsonvság jele ; az ilyen bölcses
ség előbb-utóbb bolondságnak bizo
nyul és szégyent va ll; az ilyen mű
veltség csak kívülről ránk aggatott, 
gonosz belsőt takaró álarc; az ilyen 
keresztyénség világcsaló képmutatás; 
s az ilyen öröm gyilkos mérget és 
késő bánatot rejt magában.

Nemcsak magunkért és korunkér,- 
hanem a jövő nemzedékért is felelőt

sek vagyunk, mert annak formálása 
és sorsa jórészt a mi kezünkben van. 
A magunk szomorú sorsa indítson 
arra, hogy ilyentől utódainkat, ameny- 
nyire tőlünk függ, megmentsük. Ennek 
egy útja van: neveljük őket magunk
nál különb embereket, vagyis arra 
törekedjünk, hogy ők jobban Istennel 
együtt járjanak, éljenek, tervezzenek, 
.munkálkodjanak, gyűjtsenek, örülje
nek, mint mi. Akkor a szegénységben 
is gazdagabbak, kevesebb tudomány 
mellett is bölcsebbek, egyszerűbb 
viszonyok között is műveltebbek, 
kegyeskedés nélkül is kegyesebbek, 
megpróbáltatások között is boldogab
bak lesznek. Akkor a gyászban i$ 
tudnak megvigasztaltak és belsőleg 

.örvendezők lenni és a vidámságban 
is józanok és komolyak maradni.

Erre tehetsége szerint minden szü
lőnek és nevelőnek hű segítő társul 
ajánlkozik a » H a rangszó« , amely 
nevelve szórakoztat és szórakoztatva 
nevel.

Bibliai kérdések.
Pál 1. és 2. levele Timotheushoz.

1. a) Mi volt a neve Timotheus 
anyjának? b) Mi volt nagyanyjának 
neve? c) Milyen nemzetiségű volt 
apja? Ap. Csel.

2. a) Melyik két városban ismerték 
Timotheust ? Ap Csel. b) Milyen 
hírneve volt ? Ap. Csel.

3. a) Melyik városban tartózkodott 
mikor Pál irt neki ? b) Melyik mon
dat mutatja, hogy a Timotheushoz 
intézett második levél börtönben író
dott? c) Szent István koronájának 
melyik országát említi Pál? d) Miféle 
tárgyakat vigyen el Timotheus Pálnak?

4. a) Melyik versekben buzdítja 
Timotheust a szentirás tanulmányo
zására? b) Melyik versekben buzdítja 
a haszontalan vitatkozások kerülé
sére? c) Melyik versekben buzdítja 
az egészséges tan hirdetésére illető
leg a bennök való megmaradásra?

5. a) Melyik versből tűnik ki, hogy 
Pál közel érezte halálát a második 
levél Írásakor? b) Hogyan foglalja 
össze nemes pályafutását ? c) Mit 
vár végezetre? d) Kik nyerik még 
el ugyanazt a jutalmat?

A megfejtéseket február 10-ére, 
Wellisch Béla könyvnyomdájába 
Szentgotthárdra (Vas m.) kell küldeni 
s a megfejtők között egy értékes 
könyvet sorsolunk ki.

Adakozzunk a H arangszó  terjesztésére I

A világháború eseményei.
Az elmúlt napok legnevezetesebb 

eseményei közé tartozik, hogy a 
központi hatalmak békeajánlatára 
megérkezett az antant elutasító vá
lasza. Az antantnak ez a válasz
jegyzéke, mely tulajdonképpen Wilson 
elnökhöz van címezve, a legkülöm- 
bözőbb hatásokat keltette szerte a 
világon. A válaszjegyzékből kitűnik az, 
hogy az antant őrült elvakultságával 
még mindig nem jutott el arra a 
pontra, amelyen megállapíthatná, hogy 
semmi eredményt föl nem mutató 
hadjáratával mit érhet el. Az antant 
békefeltételei olyan elbizakodottságra 
vallanak, amely még akkor sem volna 
indokolt, ha seregei mélyen orszá
gainkban járnának. Ezzel szemben 
csak egy pillantás a térképre azt 
bizonyítja, hogy a harctereken a köz
ponti hatalmak seregei az urak, ha
talmas lendülettel ott ütnek az ellen
ségen, ahol jónak és célszerűnek 
találják. Az egész helyzethez mérten 
csak jelentéktelen terület kivételével 
a központi hatalmak katonáinak lö
vészárkai mélyen az ellenséges or
szágok területén húzódnak fel A 
legjobb jellemzését az antantnak az 
amerikai lapok adják, amikor a vá
laszjegyzékről írnak. Amerika egyik 
legnagyobb lapja, a Newyork-World 
azt fejtegeti egyik cikkében, hogy az 
antant feltételei csak akkor volnának 
megvalósíthatók, ha Németországot 
és a Monarchiát teljesen levernék. 
Szerénytelen kívánságnak tartja, hogy 
Oroszország és Románia olyan terü
leteket kívánjon magának, amelyek 
sohasem tartoztak hozzá. Egy másik 
amerikai lap egyenesen borzalmasak
nak mondja a feltételeket. A válasz- 
jegyzékból kitűnik az is, hogy Anglia 
tovább kívánja hűzni a háborút, mert 
Lloyd George, Briand és a többi 
háborús vezér teljes tudatában lehet 
annak, hogy ily megalázó, a hadi
helyzettel teljesen ellentétben álló 
feltételek alapján a központi hatalmak 
a békéről velük szóba sem állhatnak. 
Amidőn a központi hatalmak a sem
legesek utján átnyújtották békeajánla
tukat, vezéreik kifejtették, amennyiben 
ez a lépés eredméuyre nem vezetne, 
úgy teljes elszántsággal, nem lankadó 
erővel és akarattal folytatjuk a há
borút mindaddig, amig győzelmeink 
ellenségeinket meg nem törik.

Az oiáhországi harcok.
A harctereken végbemenő esemé

nyek mutatják, hogy milyen hatalmas 
' erő és győzelmi akaratba vetett hit
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hevíti harcosainkat. Oláhországban 
gyors lendülettel előrenyomult sere
geink egészen a Szereth közelébe 
dolgozták magukat, virágzó oláh 
városok kerültek uralmunk alá és Ga- 
lac, a nagy kikötő város már ágyúink 
tüzében áll. Az oroszok és oláhok 
szívós ellenállása ellenére csapataink 
mind jobban szorítják hátra az ellen
séget, amely egy előre elkészített 
védelmi állásában sem tud helyt ál- 
lani. Pétervári jelentések szerint az 
orosz hadsereg jelentékeny pótlásokra 
szorult. Különösen Moldovában foly
nak a szokatlanul véres harcok és a 
Susita völgyében gyakori a közelharc.

Az ellenség az utolsó napokban 99 
tisztet, 6000 főnyi legénységet vesztett. 
József kir. herceg csapatai Irescinél 
és Campurilenél vívtak ki jelentékeny 
sikereket. Ezzel szemben az ellenség 
erőfeszítései az egész vonalon siker
telenek maradtak.

Nyugati harctér.
De nemcsak a román harctéren 

nyomulnak diadalmasan előre csa
pataink, hanem a többi harctereken 
is sikerrel állják az ellenség táma
dásait. A nyugati harctéren hiábavaló 
volt az angolok támadása, akik kü- 
lömben másik világtájon, Kut-el-Ama- 
rától keletre is támadást próbáltak. 
Ez a támadásuk is meghiúsult. Az 
elmúlt nap külömben az angoloknak 
más csapást is hozott. A törökök 
elsülyesztettek egy nagy angol cirkálót, 
a Seaplane nevű hajót és megrongáltak 
egy olasz ágyunaszádot.

Az olasz és délkeleti harctér.
Az olasz harctérről szóló jelentés 

»nyugalmat« jelent. Ellenben a ma

cedón fronton január 11-én három 
francia ezred részei kelet felől meg
támadták az Ochrida tó déli végében 
fekvő osztrák-magyar állásokat. A 
franciák támadását visszavertük, ami
ben a tótól keletre beavatkozó oszt
rák-magyar és bolgár osztagok is 
közreműködtek. Január 12-én reggel 
csapataink ellentámadásba mentek át 
és az ellenséget a Ceraván túl ver 
tették vissza.

Egyéb hirek.
Az antánt jegyzékére, Vilmos csá

szár a német néphez intézet nyilt 
levelében válaszol. A császár egy 
pár kemény szóval jellemzi ellensé
geinket s miután megemlékszik a 
német nép törhetlen akaraterejéről, 
azt a reményét fejezi ki, hogy az. 
ellenség céljait ezután sem fogja 
elérni.

Semleges forrásoknak Oroszor
szágból érkező minden Ilire azt han
goztatja, hogy Trepow bukása föl
tétlenül az udvari pártban Rasputin 
meggyilkolása miatt támadt viszályra 
vezetendő vissza. Az uj miniszterelnök 
a legközelebbi napokban kifejti pro- 
grammját és a békéről, valamint 
Oroszország további harckészségéről 
is szólni fog.

Az antant egy újabb jegyzéket inté
zett Görögországhoz, melyet állítólag 
a görög kormány elfogadott. Az antant 
jegyzéknek a kormány által történt 
elfogadása a görög nép békeszerető 
részét kellemesen érintette és enyhí
tette a helyzet feszültségét A kormány 
már meg is kezdte a követelt intéz
kedések végrehajtását. Sok vonatot 
indítottak el csapatokkal és hadisze
rekkel Peloponesusba. Kollaris pa

rancsnokló tábornok, akinek elmoz
dítását a négyes szövetség követelte, y ,  
szabadságot kért. A félhivatalos lapok 
jelentése szerint a katonai hatóságok 
hat üteget adtak át a szövetségeseknek 
teljes felszereléssel. Másfelől azonban 
egy gyűlésen, amelyen 3000 ember 
vett részt, hódolatukat fejezték ki a 
királynak és tiltakoztak az ultimátum 
elfogadása ellen.

Az antant válasza Wilson jegyzé
kére Svédországban nagyon rósz be
nyomást tett. Az összes pártok lapjai 
megegyeznek abban, hogy az antant I
békefeltételeiről nem lehet tárgyalni. »

Angol lapok Szalonikiből keltezett 
táviratot közöltek a minap, amely 
szeíint bolgár hadifoglyok azt val
lottak, hogy parancsnokságuk legké
sőbb január 14-re Ígérte a csapatok
nak a békét, ha pedig erre az időre 
létre nem jönne a béke, akkor Bul
gáriában borzasztó zavargás fog ki
törni. Az angolok nagy je'entőséget 
akarnak tulajdonítani ennek a távi
ratnak. Legyen nekik ez vigasztalás 
az ő tehetetlenségükben. Higyjék el, 
ha jólesik nekik, Bulgária azonban 
nem kívánhat magának jobbat, mint 
hogy ellenségei ilyen lehetőségre 
számítsanak.

Legújabb.
A Buzaul és a Szeret torkolata 

közt Vadenit, a Szereitől délre az 
oroszoktól még megszállva tartott 
utolsó helyiséget kedvezőtlen időjárás 
ellenére rohammal elfoglaltuk.

A KÖTELESSÉG ÚTJA című elbeszé
lés helyszűke miatt kimaradt.

Az e g y h á z  kö ré b ő l .
Lelkészi meghívás. A körmendi 

gyülekezet lelkészévé, Kapi Béla püs
pök örökébe egyhangú választás ut
ján meghívta Zongor Béla uraiujfalui 
lelkészt, a »Harangszó« társszerkesz
tőjét. Isten áldása nyugodjék meg a 
szép egyakaratu szövetségkötésen. 
Az ur szent lelke adjon erőt a meg
hívott lelkésznek magasztos hivatása 
betöltésére.

A lébényi gyülekezetnél az 1916. 
évben a következő önkéntes adomá

nyok folytak be: Gyámintézet 218-74 
kor., Külmisszió 40'55 K, Nőegylet 
169'40 K, Orgonaalap 975'98 kor., 
Gyülekezeti Luther-Alap 428‘68 K* 
Vallásos iratok terjesztése, Harangszó 
perselye 34-70 K. Tanítók árvái 60-50 
K, Katonák árvái 87-— K, Vörös- 
kereszt 84 65 K, Galíciai és bukovi
nai evang. menekülteknek 115 50 K, 
Egyetemes jubileumi szeretetház 
205.09 K, Pozsonyi ev. diakonissza
intézet 26.50 K, Megvakult katonák 
52-— K, Rokkantak 65 '— K, Hadi
foglyok 15-— K, Templomkerités 48*—

k
K, Alapítványok 320- -  K, Vegyes 
célokra 73*20 korona. Az adományok 
összege 3019 korona 49 fillér.

Adakozás. A nemescsói régi ár- 
tikularis gyülekezet 1917-re tervezte 
ódon temploma belsejének a megújí
tását. Készülődött is rá évek óta. 
Megtakarított s tőkésített minden nél
külözhető fillért, hogy mikor a nagy 
esztendő elhozza majd a terv való- » 
sitását, a költség ne nehezüljön elbír- § 
hatatlan súllyal a különben se nagyon 
teherbíró kis számú egyháztagok 
vállára. A készülődésből az anya-
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gyülekezetbeli nők is kivették részü
ket. Az 1913-ik évtől kezdve minden 
karácsony ünnepén gyűjtést eszközöl
tek maguk között, önkényt, olyan 
célzattal, hogy a begyülendő összeg
ből majd ők is készíttetnek valamit, 
pi. keresztelő követ, vagy oltárképet, 
vagy amit az összeg megenged. A 
legutóbbi karácsonykor 353 koronát 
gyűjtöttek, s ezzel együtt 952 koro
nájuk van már. Legszebb a dologban, 
hogy az adakozásból egyetlen egy 
se vonta ki magát se most, se előbb, 
sőt egy vegyes házasnak róm. kath. 
felesége is mindig szívesen meghozta 
áldozatát! Erről másutt is példát 
vehetnének!

Alapítvány. A szentgotthárdi gyü
lekezetnél Haftl Teréz rábafüzesi 
lakos január 1-én hősi halált halt 
testvérbátyja Haftl József emlékére 
100 koronás alapítványt tett.

Halálozás. Polgár József a ke- 
szőhidegkuti gyülekezet érdemes ny. 
tanítója, a sióvidéki tanító kör volt 
elnöke a m. é. dec. 31. meghalt. F. 
hó 2-án temették el nagy részvét 
mellett Tolnatamásiban. Legyen a 
megfáradt, érdemes tanítónak emléke 
áldott, pihenése édes!

Segédlelkész változások. Zsi
linszky Károly segédlelkész Medgyes- 
házára, Solcz András turmezei s. 
lelkész Nógrádra, Hajdú János nyí
regyházi s. lelkész Zsegnyére, Engler 
István Nyíregyházára kaptak segéd- 
lelkészi meghívásokat.

I t tho nr ó l .
Kik nem kapnak általános ke

gyelmet? A koronázás alkalmából 
engedélyezett általános kegyelemben 
nem részesülnek az árdrágító vissza
élések vagy uzsora miatt elitéltek és 
azok, akik előzőleg szabadságvesztés- 
büntetésre jogerősen elítéltettek.

Meddig váltják be a fél és ne
gyed kétkoronás bankjegyeket? 
Az Osztrák-Magyar Bank vezetősége 
figyelmezteti a közönséget, hogy a 
kétkoronás bankjegyek fél és negyed
részét e hónap végéig a bank pénz
tárai még minden levonás nélkül 
váltják be, azután azonban már csak 
az annak idején közölt költségmeg- 
térités után fogadja el.

A tavaszi burgonya-vetőmag 
biztosítása. Az Országos Burgonya- 
közvetítő Iroda mindent megtesz, hogy 
tavaszra minél nagyobb mennyiségű 
burgonya vetőmagot biztosítson a 
gazdaközönség részére. Lovrinban és 
Kisőszön vannak ilyen csírázó telepei i 
az irodának, amelyektől még Albánia I

részére is kértek burgonya-vetőmagot. 
Az idén előreláthatólag 5000 vaggon 
áll majd az iroda rendelkezésére, az 
előző évi 900 vaggonnal szemben 
A széjjelosztás — mint előző évben
— a bizományosok utján fog történni.

A tejszín alkonya. A legújabb 
kormány rendelet szerint tejszint, 
(kávétejszint, habtejszint, édes tejfelt, 
tejsürüt, tejszínhabot), valamint álta
lában mesterségesen felfokozott zsír
tartalmú tejet természetben a közvet
len fogyasztás céljaira eladni, kiszol
gáltatni vagy erre a célra egyébként

I forgalombahozni tilos. Az ily cikkek, 
valamint általában a tej feldolgozását 
vagy felhasználását az Országos Köz- 
élelmezési Hivatal elnöke a szükség
hez képest szabályozhatja.

Két év után jelentkeztek. Le
derer Jenő szigetvári lakos, a 19. 
honvédgyalogezred katonája, még a 
háború első hónapjaiban nyomtalanul 
eltűnt a harctéren és azóta semmi 
hir sem érkezett felőle. Felesége már 
régen elveszettnek hitte. Most végre, 
huszonhat hónap múltán levél érke
zett tőle Omszkból, amelyben tudatja, 
hogy egészséges és hirt vár hazulról.
— Nemetz István orosházai katona 
1914 decemberében az északi harc
téren eltűnt. Testvére a napokban 
kapott tőle első ízben levelet. A le
vélben közli, hogy orosz hadifogságba 
esett, és hogy egészséges

A hazatért túszok. Az utóbbi 
tiz nap alatt mintegy 3200 asszony, 
férfi és gyermek érkezett vissza Ro
mániából Brassóba — közöttük na
gyon sok csángó és székely paraszt
— akiket a román csapatok vissza
vonulásuk alkalmával magukkal hur
coltak. Hajmeresztő dolgokat beszél
nek szenvedéseikről. Több székelyt 
gyalog vittek el Parajdról Baragánba, 
a román alföldre, ahol aratási mun
kára akarták őket fogni. Útközben a 
román katonák mindenüket elvették ; 
étlen-szomjan gyalogoltak napokon 
kérésztől és sokan közülük a kiállott 
nélkülözések következtében meghaltak. 
A szerencsétlenek között van Gyurka 
Mihály, az alsóporumbáki állami 
ellemi iskola igazgatója is, aki hosszú 
bozontos szakállával, borzalmas ron
gyaival toprongyos csavargónak né
zett ki. A szerencsétlen agyongyötört 
öreg embert azonnal levetkőztették, 
megfürdették és átöltöztették. Elmond
ta, hogy Bukarestbe hurcolták, ahol 
négyszázad magával öt kiló paszulyt 
kapott enni egy napra. Máskor hideg

I puliszka volt az eledelük. Őt magát
I utcaseprésre fogták.

A kit a védője faképnél hagy.
Az erdélyi menekülők között volt 
tavaly a Rökk Szilárd-utcai iskolában 
özv. Coliban Istvánná született Ploszka 
Ilona is, aki egy másik brassói asz- 
szonnyal tüntetőleg oláhul beszélt. 
Amikor ezért megintették, az asszony 
igy szóit:

— Én éppen úgy román vagyok, 
mint a minő magyarok önök és ezért 
szeretem a románokat. Verje meg 
az Isten a magyarokat.

A budapesti törvényszék tárgyalta 
Rézler biró elnökletével ezt a botrá
nyos ügyet. Mikor a brassói asszony
nak hivatalból kirendelt védője, Nagy 
György dr megtudta, hogy mivel 
szemben kell védencét megvédnie, 
kijelentette, hogy ő nem védi nemzete 
gyalázóját. A védelem nélkül maradt 
asszony egyébként tagadta az inkri
minált kifejezések használatát. A ta
nuk azonban ellene vallottak. A tör- 

i vényszék Tóth Béla dr. ügyész elő- 
j  terjesztésére ezután özv. Colibánnét 
| izgatásért egy évi börtönre Ítélte és 

vizsgálati fogságát továbbra is fenn
tartotta. Az ügyész és a vádlott fe- 
lebbezett.

Hólyagos himlőjárvány. Bihar- 
megyében Kabaláspatak községben 
nagy mértékben fellépett a hólyagos 
himlőjárvány. A község elöljárósága 
bejelentette ezt a vármegye alispán
jának és gyors iniézkedést és orvosi 
kirendeltséget kért.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .

A képviselőház ülése. Csöndes 
formaságok között kezdődtek meg 
újra a képviselőház tanácskozásai 
jan. 11-én

Szász Károly elnöklő alelnök be
mutatta a miniszterelnök átiratát, 
amely szerint őfelsége a király kö
szönetét mondott a képviselőház újévi 
üdvözletéért. Bemutatta a miniszter- 
elnök átiratát a külügyi és közös 
pénzügyi miniszterségben beállott vál
tozásokról.

Tisza István gróf miniszterelnök 
benyújtotta ezután a kormány tör
vényjavaslatát I. Ferenc József em
lékének megörökitéséről, a király és 
királyné koronázásáról, a hitlevél 
kiadásáról, a koronázási ajándékokról, 
végül a háború esetére szóló kivé
teles intézkedésekről alkotott 1916. 
IV. V. t.-c. kiegészítéséről.

Sándor János belügyminiszler a 
Ház ülésén a hősök emlékének 
megörökitéséről a következő törvény- 
javaslatot nyújtotta be: 1. §. Mind-
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azoknak, akik a most dúló háborúban 
a hadrakelt sereg kötelékében híven 
teljesítették kötelességeiket, a nemzet 
osztatlan, hálás elismerésére váltak 
érdemesekké; őrizze meg a késő 
utókor hálás kegyelettel azok áldott 
emlékezetét, akik életükkel adóztak 
a veszélybenforgó haza védelmében. 
2. §. Minden község (város) anyagi 
erejének megfelelő, méltó emléken 
örökíti meg mindazoknak nevét, akik 
lakói közül a most dúló világhábo
rúban a hazáért életüket áldozták. A 
részletes szabályokat a belügyminisz
ter rendelettel állapítja. 3. §. Ezt a 
törvényt a belügyminiszter hajtja 
végre.

Telszky János pénzügyminiszter 
a kereseti hadiadóról és a szállítási 
okiratok bélyegilletékének fölemelé
séről nyújtott be törvényjavaslatot. 
A törvényjavaslatokat kiadták a bi
zottságoknak.

Szepesházy Imre jegyző felolvassa 
az inditványkönyvet, amelybe Rakov- 
szky István jegyzett be indítványt a 
katonák választójogáról

Szász Károly elnök indítványozta, 
hogy a Ház adjon engedélyt Rakov- 
szkynak indítványa indokolására. A 
Ház az engedélyt megadta, a meg- 
okolás határnapjára vonatkozólag az 
elnök fog előterjesztést tenni Ezután 
az elnök indítványozta, hogy a Ház 
legközelebbi ülését e hó 15-én, hét
főn délelőtt tartsa s annak napirend
jére a legközelebbi ülés napirendjének 
megállapítását tűzze ki. A Ház igy 
határoz. A jegyzőkönyv hitelesítése 
után az elnök az ülést bezárta.

A képviselők csekély érdeklődése 
mellett folyt le a jan. 15-diki ülés, 
amelyen a kormány által benyújtott 
törvényjavaslatokról szóló bizottsági 
jelentéseket terjesztett be.

A ház legközelebbi ülését január 
22-én tartja.

A n a g y v i l á g b ó l .
A francia parkokból zöldség- 

termelő kerteket csinálnak. Pá-
risban mozgalmat kezdtek oly irány
ban, hogy a franciaországi nyilvános 
parkokat és kerteket alakítsák át 
zöldségtermelő kertekké, mert a há
ború által elpusztított és hadiszintérnek 
igénybe vett területeken még hosszú 
ideig nem lehet béke után sem gaz
dasági munkát végezni.

A háború áldozatai. Egy zürichi 
kimutatás szerint a háborúban elesett 
négy millió hatszázezer ember, meg-
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sebesült tizenegy millió kétszázezer 
ember, rokkanttá vált három millió 
négyszázezer ember. Összesen tizen
kilenc millió kétszázezer áldozatot 
kívánt tehát eddig a világháború. 
Ezek a számok valamennyi hadviselő 
országra együttesen vonatkoznak. 
Ha tudjuk azt, hogy Magyarország 
lakosainak száma körülbelül húsz 
millió, megítélhetjük, hogy mit jelen
tenek e számok : a háború halottaiból, 
sebesültjeiből és nyomorékjeiból ki
kerülne hazánk egész népessége.

Életbiztosítás a háborúban. 
Minthogy sokan babonás félelemmel 
rettegnek az életbiztosítástól, különö
sen pedig a katonák életének bebiz
tosításától, nem lesz érdektelen fel
említeni, hogy az angol életbiztosító 
társaságok 1916. december 31-ig 
175 miliő koronát fizettek ki háború 
okozta halálesetek miatt. Gondoljuk 
csak el, hány családot mentett meg 
a biztosítás a legnagyobb nyomorú
ságtól ! Milyen áldás volna sok öz
vegyre, árvára nálunk is, ha az élet
biztosítás jobban elterjedt volna, vagy 
még most elterjedne !

Mikor még Románia gazdago
dott. Nemrégiben jelent meg a kimu
tatás arrról a gabona- és takarmány
mennyiségről, melyet a középponti 
hatalmak 1916. január havától au
gusztusig Romániából behoztak. A 
mennyiség huszonhárom millió mé
termázsa.

Kiviteli tilalom Hollandiában.
A hollandi kormány megtitotta a 
petrezselyem, gyömbér, zeller, sóska 
és több másfajta főzelék kivitelét.

A H arangszó perselye.
„A  jótékonyságról pedig 

és az adakozásról el ne 
felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörkö
dik az Isten.“ Zsid. lev. 
XIII., 16. v.

A „HARANGSZÓ“ terjesztésére. (Az
erre a célra befolyó összegből fedezzük a 
háború alatt a kórházakba, a harcszintérre 
küldött ingyen példányok költségeit. Éppen 
azért olvasóink áldozatkészségébe ajánljuk 
ezt a nemes célt.) Kis Sándor (Márton) 
Gyékényes, Varga József (ritecz) 1 -  1 kor; 
Imre István Pápa 40 fillér.

Összesen befolyt: 19 kor. 40 fillé r.

M ié rt fize te k  elő a  H a ra n g s zó ra ?
mert épít, 

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

Meg akar szabadulni végleg a 
rheumától, fejfájástól, idegfájdalmak
tól, úgy rendelje meg a

Szent István balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legma
kacsabb esetekben is már rövid 
használat után biztos eredménnyel 
gyógyít.

Viszketegség (rüh) és mindennemű 
bőrbántalmaknál legbiztosabb a

Friedrich féle „viszke
tegség elleni kenőcs“.

Egy tubus megrendelésével min
denki személyesen meggyőződhetik a 
kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és sze
mölcs ellen próbálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót “
Feltétlenül használ.

Ki biztos eredményt akar elérni a 
sertések hizlalásánál és biztosítva 
akar lenni á sertések mindennemű 
megbetegedése ellen, az ne röstelje 
megrendelni a már évek óta kipróbált

sertés tápport.
E kitűnő, országszerte ismert gyógy

szerek egyedüli készítője és elárusítója 
FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész 
SZENTGOTTHÁRDON. (Vas m.)

1—52

1917. január 21.

50.000 drb

nyirseprüt
keresnek  m egvételre.

E cikk készítésével és eladá
sával foglalkozók forduljanak

Reinhofer Jánoshoz
G r a z ,  Lendplatz Nr. 7.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemii könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Esti számadáskor.
— És történik úgy is némelyik esteien: 
Nyugodt, mint a gyermek, lelkiismeretem, 
Mert napom órái nem vesztek el tőlem : 
Munkátlan nem talált egy sem heverőben: 
A bűnt nem kerestem, henyén nem is

[vártam,
ha jött, ha szóit, véle alkuba sem álltam. 
A nagyok kegyéért hitszegő nem voltam; 
De megláttam, aki kesergett a porban; 
9olt szivem résztvevőn fölébe hajolni, 
Tudtam bús leikéhez vigasztalón szólni, 
Kenyeret osztottam, könnyet letörültem, 
Az örvendezővei örömest örültem.
Ha buzognom kellett a mások javáért, 
Az volt a sürgősebb, a magamé ráért. 
Kész voltam engedni, ha ki engem bántott: 
De védtem hiven a tiprott igazságot, 
Szépitém a földet: a bűnt, gyomot tépve 
5 nemes, tiszta plántát ültetve helyébe.

így történik meg, hogy némelyik esteien 
Békével jutalmaz íelkiismeretem.
— S ilyenkor szivemben nagy imádság

[támad;
Megáldok valahol egy alacsony házat, 
Abban a kis házban két egyszerű embert: 
Mindig jóra intő apámat, anyámat!

SZALAY MIHÁLY.

Áz édesanya és a gyermeknevelés.
Ir ta : Novák Rezső.

Mindnyájan az édes családi otthon 
melegében nőttünk fel, onnét hoztuk 
első emlékeinket, tapasztalatainkat, 
ott tanultuk meg édesanyánk nyelvét, 
ott tanultunk meg Istenhez imádkozni, 
szüleinket, rokonainkat, embertársa
inkat ott tanultuk szeretni, tisztelni, 
megbecsülni. Természetes tehát, hogy 
felnőtt korunkban is hálás kegyelettel, 
gyengéd szeretettel gondolunk szülé
inkre, akiknek Isten után legtöbbet 
köszönhetünk. Szeretetünk különös 
melegséggel az édesanya alakját öleli 
körül, aki életet adott, táplált, gon
dozott, védelmezett, még a széltől is 
óvott, nehogy betegség törjön reánk, 
aki mindig a pártunkra állott, ha a 
szigorú tekintetű édesapa elől őhozzá 
menekültünk. De nemcsak gyermek
kori emlékeink vésik szivünkbe az 
édesanya nevét, hanem az az őszinte 
tisztelet és elismerés is, amellyel neki 
adózunk odaadó és önfeláldozó mun
kájáért. A szerető férjjel együtt küzd, 
fárad, lemond, nélkülöz, aggódik, 
sóhajtozik, imádkozik, csakhogy jó
léttel vehesse körül családi tiizhelvét

s biztosítva lássa gyermekeinek jövőjét. 
Az ő feladata az otthont kellemessé, 
a megelégedés, a boldogság tanyájává 
varázsolni, az ő vállára nehezedik a 
gyermeknevelésnek legnehezebb része, 
az ő szivét járja át legelőször áz 
aggodalom, a rettegés, ha gyermeke 
megbetegszik, az ő fájdalma a leg
nagyobb, ha a becézett gyermeket, 
a család reménységét elragadja a 
halál.

Az édesanya fájdalma és szomorú
sága a legnagyobb most is ezekben 
a nehéz megpróbáló napokban, ami
kor a férj messze szeretett családjától 
az otthonlevőkért küzd, szenved, vér
zik, meghal, az édesanya, a hű hit
vestárs pedig ezalatt kétszeres, sőt 
háromszoros munkának hordozza a 
terhét. Nem elég a mindennapi ke
nyérért folytatott nehéz harc, a folyton 
emelkedő drágasággal, uzsorával való 
küzködés, a gyermekekre való felü
gyelet, azoknak ruházása, — ehhez 
járul a folytonos kétség, aggodalom, 
reszketés a távolban levő férjért, 
gondos családapáért, aki mig az el
lenséggel vív  nehéz élet-halál harcot, 
talán nem is gondolja, hogy a hit
vestársnak, a jő édesanyának a fel-
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adata nem könnyebb: ö otthon küzd 
a mostoha életkörülményekkel, harcol 
a sötét gonddal, me!y házának rendes 
lakója, lelkében a reményt kétségbe
esés, a bizakodást csüggedés váltja 
fel. A csekély hadisegély alig fedezi 
a legszükségesebbek beszerzését, nap
estig dolgozik, éjszakáját is megra
bolja pislogó lámpafény mellett vir- 
raszt fél éjjelen keresztül, hogy tá
voltartsa házától ama paizsos férfiút; 
az Ínséget.

Ilyen súlyos körülmények között 
kell sok, nagyon sok édesanyának 
teljesítenie gyermekeinek a nevelését. 
A háboiu elrabolta mellőle segítő 
társát s igy megszaporodott a gondja, 
kevesebb időt szentelhet a nevelésre. 
Óh pedig de nagy veszteséget jelent 
ez a gyermek életében ! A szülőktől, 
elsősorban az édesanyától indul ki 
a legelemibb vallásos nevelés, tőle 
hallja a gyermek először Istennek a 
nevét, a legegyszerűbb vallási fogal
makat, tőle tanul imádkozni, vele jár 
el a templomba, szüleinek életében 
látja maga előtt a követendő példát. 
Sajnos, napjainkban nagyon sok gyer
mek nélkülözi ezt a szülőktől vezetett 
vallásos nevelést, lelke kopár, kietlen 
marad, hasonlatossá válik a keményre 
taposott földhöz, mely nem tudja be
fogadni a jó magot. Sok helyütt ta- 
nitóhiány miatt nem látogathatja az 
iskolát, avagy kénytelen korán kima
radni, hogy édesanyjának a kenyér
keresésben segítségére ltgyen. Ruha, 
lábbeli hiány gátolja a rendszeres 
tanulásban, de nem tartja vissza at
tól, hogy rossz társaságba keveredjék, 
hogy az utcán keressen szórakozást 
és elsajátítsa annak minden rossz 
szokását, lelket megmételyező bűneit.

Mindezekért nem lehet felelős csak 
az édesanya, ez is egy jelenség, ami 
a háborúval áll összefüggésben. És 
mivel nem csak egyes esetekre szo
rítkozó jelenségről van szó, hanem 
nagyon sok helyen tapasztalt társa
dalmi betegség ez, azért nem lehet 
felette egy szánakozó sóhajjal átsik
lani, hanem komolyan gondolkodnunk 
kell orvoslásáról. A helyes, vallás
erkölcsi nevelésben az egész társa
dalmi, nemzeti életre kiható érték 
rejlik, — amint ezt a németek példája 
bizonyítja, — de hiánya magában 
rejti nemzetek erkölcsi züllésének, 
megromlásának, majd politil ai buká
sának a csiráit. Egyházi, társadalmi, 
nemzeti szempontokról és érdekekről 
van szó, arról, hogy a mai nagy 
időket, véres eseményeket átélő fia
talkorú gyermekekből vallásrerkölcsi 
neveléssel egy életerős, a szenvedé

sekben megpróbált és megtisztelt, 
istenfélő nemzedéket neveljünk az 
elkövetkezendő békesség a nagy fel
adatokat hozó jövendő számára, hogy 
igazán áldás legyen rájuk nézve a 
jelenlegi >keserűség«. Remélhetnénk-e 
különben erkölcsi javulást, szebb, 
boldogabb jövendőt, nemesebb élet- 
felfogást, ha a jövőnek a nemzedéke : 
a ma élő gyermeksereg nem érti 
meg ezt a világzajlást és nem tudja 
ennek tanulságait lelki épülésére, tö- 
kéletesbülésére fordítani ?

Komoly feladatok ezek, melyek 
előtt nem hunyhat szemet a jövendő 
iskolai oktatás és nevelés, amellyel 
szemben nem lehet közömbös az 
állam, de mégis, azt mondjuk, hogy 
minden javulásnak az egyénből kell 
kiindulni, magunkat kell először meg- 
jobbitanunk, hogy másokra nevelő 
erőt gyakorolhassunk. Magunknak 
kell először a Jézus Krisztus vallá
sában megerősödnünk, az Ö bizony
ság tételeit elhinnünk, hogy másókat 
is elvezethessünk Őhozzá a mi leg
nagyobb Tanítómesterünkhöz. S itt 
is először az édesanyára vár az a 
kötelesség, hogy első sorban ő maga 
tartsa meg a hallott karácsonyi szent 
igéket és szivében forgassa, mint 
Mária, Jézus anyja és foglalatoskodjék 
mindenek felett Istennek a dolgaival, 
akkor remélheti, hogy a gondviselé
sére bízott gyermekeket is áldásosán 
nevelheti, akik engedelmeskednek szü
leiknek, gyarapodnak bölcsességben, 
testüknek állapotában »Isten és em
berek előtt való kedvességben.« (Lu
kács 2, 51 —52.)

Ebben a nemes, családi, egyházat, 
társadalmat, nemzetet építő munká
jában legyünk segítőtársai az édes
anyának, legyünk néki tanácsadói, 
ha útmutatásokra szorul, anyagiakban 
segélyezői, ha pénzben szűkölködik, 
gyermekeinek tanítói, nevelői, példa
adói. hogy Istennek a félelmében, 
szüleik iránt való engedelmességben 
nevelkedjenek s legyen életük Isten 
előtt kedves és emberek előtt meg
próbált.

Olvassátok a bibliát
Zsolt. 119., 105.:

Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a letrfőbb kinca \  
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem 1

Január 28. vasárnap, 
„ 29. hétfő,

. „ 30. kedd,
„ 31. szerda,

Február 1. csüt., ■
„ 2. péntek,
„ 3. szombat,

>1 hajlékot.

Máthé 11, 16-30.
» 12, 1- 21.
„ 12, 22-37.
, 12, 38—50.
, 13, 1 -23 .
„ 13, 24-43.
„ 13, 44-58.

Gazdag kalászok.
Idézetek. Jellemzések.

Luther a családi élet magas mél
tóságáról :

>Az a családatya, aki házát isteni 
félelemben kormányozza, gyermekeit 
és cselédjeit Istennek félelmére és 
ismeretére, szemérmetességre és tisz
tességre szoktatja és neveli, üdvös 
és szent áljást foglal el. Ép úgy a 
nő, aki gyermekeit étellel és itallal 
ellátja, mosdatással és fürösztéssel 
gondozza, ne kérdezősködjék más 
szentebb, boldogabb foglalkozás után. 
Valamint a házban levő szolgák és 
szolgáló lányok is, midőn uruk pa
rancsa szerint cselekesznek, Istennek 
szolgálnak s amennyiben a Krisztus
ban hisznek, sokkal inkább tetszik 
Istennek, ha akár szobát sepernek, 
vagy lábbelit tisztogatnak is, mint a 
barátoknak minden imádkozása, böj
tölése, misézése, s mind az, amit ők 
magasztos istentiszteletként dicsőíte
nek.«

*
Melanchton Krisztus hívásáról:
Nagyon szeretem hazámat, de ne

kem oda kell mennem, ahova Krisztus 
hiv, nem pedig ahova saját vágyaim 
vonzanak. Nem arra tekintek, hogy 
gazdagságban, hanem hogy becsüle
tesen és keresztyéniesen éljek.«

II. Vilmos.
/

Január 27-ike ünnepnap Német
országban. Ünnepnap, mert e nap 
a német császár születésnapja. II. 
Vilmos német császár ugyanis 1859- 
ben január 27-én született.

Ünnepel a német nép ezen a napon 
hálaadó szívvel, gerjedező lélekkel, 
mert tudatában van .annak, kit bir, mi
csoda szellemet, micsoda lelket a német 
nemzet II. Vilmos császárban. Nem
csak korunknak, de a világtörténelem 
legnagyobb alakjainak egyike Vilmos 
a német császár. Azzá tette őt főleg 
Krisztusban való élő hite és bizodal
ma. Hadi parancsai, nemzetéhez in
tézett szózatai, mind erről tesznek 
tanúbizonyságot. Tettei, nyilatkozatai 
élete, egész lénye röviden ebben a 
versben foglalhatók össze: (1. János 
5 4 ) »mgrt mindaz, ami az Istentől 
született, legyőzi a világot; és az a 
győzedelem, mely legyőzte a világot, 
a mi hitünk.« -

A derék német szövetségeseinknek 
mai ünnepében mi is részt kérünk, 
velük együtt mi is zörgetünk az ir-
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galom ajtaján e napon, hogy a Min- 
t denható tartsa meg, áldja meg II. 

Vilmost, a német császárt, ki ben
nünket magyarokat kiválóképpen ne
mes szivébe fogadott. Élénk emléke
zetünkben vannak még a nagy császár 
szavai, melyeket 1897-ben mondott 
Buda várában: »Olyan nevek, mint 
aminő Zrínyi és Sdget, ma is meg
dobogtatják minden német ifjúnak 
szivét.« Azóta eme véráztatta napok-

Í ban hány névtelen Zrínyi, hány Sziget 
pecsételte meg a német császár eme 
mondását.

Vilmos német császár jellemzésére, 
lelkének megvilágositására pedig vé
gül álljanak itt a bibliáról mondott 
arany szavai: »Én gyakran és szí
vesen olvasom a bibliát, mely ott 
fekszik az éjjeli szekrényemen és a 
gyönyörű gondolatokat alá huzom 
benne. Nem tudom megérteni, hogy 
oly sok ember van, aki olyan keveset 
foglalkozik az Isten igéjével. Minden 
gondolatomnál és cselekedetemnél 
fölteszem a kérdést, vájjon mit szól 
hozzá a biblia. Rám nézve valóságos 
forrás, melyből erőt és világosságot 
meritek. A félelem és aggodalom 
óráiban ehhez a vigasztaló kincshez 

t fordulok. Nekem az a nézetem, hogy 
korunknak sok Istentől elfordult em
bere ismét erős hívővé lesz és sokan 
fognak vágyat érezni Isten után«.

Az Urnák eme nemes fölkentjét, a 
királyok és császárok példaképét a 
jóságos Isten őrizze meg továbbra 
is az emberiség javára! C. G.

A tréfa.
Elbeszélés. Irta: Szalay Mihály,

Mikor már a kocsma udvarából 
élesen ki-kicsapódó szél jól megfujta 
őket, Kis Péter sok jóegészséget, sok 
jószerencsét kívánt, kopott báránybőr 
süvegét lejebb nyomta, azzal kissé 
bizonytalanul lépegetve megindult.

Benkő Pál még egyszer utána szólt:
— Hát komám, el ne felejtse, csak 

úgy megyünk ám értük, ha az asszony 
bele egyezik. Ismerheti a természetét!

— Bizony, csak úgy ám, — tóditja 
Márton, a bátyja.

— Jó, jó, — biccentget rá amaz 
anélkül, hogy visszafordulna.

Ezek is megindulnak. Márton sán- 
tikálva megy az öccse mellett. Mindig 
így jár, mióta a szentkuti búcsún 
elütötték a lábát. Ezért nem kapott 
feleséget, — mondja a ráfogás. De 
ő maga azt állítja, hogy már az előtt 
lemondott a házasságról, mert nem 
tudott a sok kínálkozó szerencse kö
zött választani, meg egy lány boldo- 
gitásával nem akarta a többi tizet- 
tizenötöt halálra szomoritani. Nemes 
szivéért és egy kicsit alighanem az 
átíratott jussáért is az öccse ád neki 
örökös tartást, amelyhez annyi dohány 
jár, amennyi Mártonnak jól esik. Nem 
sajnálja tőle Pál felesége sem. A 
nagy pipás embernek naponként egy 
evéssel kevesebb kell. A kár ha
szonná válik.

Most is füstölög a feje. Amint a 
rövidebb, vagy a hosszabb lábával 
lép, szájában a szopókátlan egyenes 
pipaszár lejjebb lettyen, meg följebb 
ugrik, mint a barázdabillegető farka. 
A szó meg füstölődve jön ki a fogai 
közül; az öccse erősnek is érzi őket, 
amint azt mondja:

— Na öcsém, ha ember vagy, most 
mégis kifogunk az asszonyon!

Félig ijedten, félig kíváncsian san
dít rá Pál. Ez valami veszedelmes 
dolgon töri a fejét. Embernek ember 
ő a talpán; de a feleségén kifogni ? 
Baj lesz ebből mindenképpen.

Márton tovább eregeti a füsttel 
kevert, lázadó szavakat:

— Ha bele nem egyezik, hogy 
elhozzuk azokat a malacokat, rá 
ijesztünk keményen: hát csak azért 
is elmegyünk! Felvesszük a zsákot 
a vállunkra.

— No, no, bátyám, no, no, — 
motyog Pál csöndes, intő hangon és 
óvatosan fordítja a fejét jobbra is, 
balra is : nem hallotta-e meg valaki ?

— De gvámoltalan gyerek vagy! 
— biztatja Márton — nem lesz semmi 
baj Kifundáltam én ezt okos ésszel. 
Tréfa lesz az egész.

Visszük, visszük a zsákot; megré
mül a Sári; de várhat minket a ma
jorban a Kis Péter koma. Elindulunk, 
de csak a pincéig megyünk, onnan 
répát hozunk a Kedvesnek, úgy is 
nem perelt-e már elégszer a Sári, 
hogy alig ád egy-két cseppet az a 
tehén, mert lusták vagyunk, ott hagy

juk veszni azt a maroknyi abraknak 
valót is.

Pál megbátorodott; magában örülni 
is kezdett. Hogyan megrémül majd 
az asszony, ha látja, hogy most nem 
félnek tőle. Sokszor rájuk ijesztett, 
ma legalább visszaadják a kölcsönt.

Haza érnek, de csak ebéd közben 
merik a szót erre terelni, hogy izé... 
csaknem elfelejtettük .. tiszteltet any
juk, a Kis Péter koma; itt bent volt 
a faluban, aztán négy szép választási 
malaca van. . tudod, annak a hasí
tott íülü, öreg feketének . mindig 
jól híznak a fiai, de kifogyott az 
eleségből; azt mondja, nekünk szí
vesebben adja, mint másnak . . párja 
csak hat forint... aztán megvettük... 
aztán mindenki azt vallja, igen meg
érnek annyit.

Az asszony nem sokat törődik 
velük. Ha megvették, fizessék ki, de 
ő a borjú árát megtördelni nem en
gedi. Ha nekik nem volt eszük, le
hetett volna a Kis Péter komának. 
Még hozzá mind a négyet! Nem 
hozza azokat senki ehhez a házhoz, 
hogy ő az árpát — mit drága pénzen 
vegye nekik.

— Hát pedig elhozzuk, — szól 
nagy elhatározással Márton — meg 
is mondtuk, hogy még ma értük 
megyünk!

— Igaz, igaz, megmondtuk — erő
siti fejét biccentgetve Pál és félve 
lesi, hogy a felesége mit csinál 
ijedtében.

Az asszony nem ijedt meg, de 
csodálkozott rajtuk. Bizonyosan fel
tüzelte őket valaki. Csak hadd men
jenek, majd lehűti a szél a jókedvüket. 
Ha megjönnek, mindjárt vissza is 
fordulhatnak a hozományukkal.

A két ember csakugyan elindul 
egy-egy zsákkal. Az egyenes pipaszár 
ott billeg már a falun kívül. Bille
gése közben meg-megrándul, mert 
Márton újra meg újra jót nevet ma
gában, hogy a dolog ilyen szépen 
sikerült.

Nem mondtam-e öcsém, hogy most 
az egyszer mégis kifogunk ra jta !

— Való, való, ha igazán úgy lesz.
— Úgy is van!
— De a vége, bátyám, a vége! 

Eljönni ’iszen eljöttünk, de haza is 
kell ám menni!

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.) 114

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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— Vígan masérozunk haza ; aztán 
jót nevetünk mind a hárman.

Ezen kívül keveset beszélnek, mert 
a szél szinte metszi arcukat. A járás 
is nehéz a felvágott, fagyos utón. 
Jól megfáznak, mire a pincéhez érnek. 
Ott van az egészen az erdő mellett. 
Egyik végét a domboldalba ásták, 
hogy ott a tető csaknem a földig ár. 
Padlása csak a hátulsó végének van, 
ajtaja is csak annak. Nem azért, hogy 
borhoz ne juthasson az idegen, ha
nem, hogy a hideg ne mehessen be 
olyan szabadon. A répán kívül mind
össze egy félfenekü hordd unatkozik 
benne. Ha tűnődik valamin, azon 
tűnődhetik, ma volna-e jobb össze
dőlni, vagy holnap.

Valamikor az elején is lehetett 
ajtó, de most csak a nyílása van 
meg. Távolról olyan ez a pince, 
mintha egy barna kendővel bekötött 
fej nagyot ásítana unalmában. Be
mehet oda akárki, de az ősz óta 
ember nem lépte át a küszöbét. Pál 
a belső ajtó kulcsát húzza elő, Már
ton a dohányzacskót, hogy a meg
apadt pipát újra megtömje. De jó 
szándéka abban marad, amint a sa
rokban levő szénára talál pillantani.

— Ej!
Egyik kezével megböki az öccsét, 

a másikkal oda mutogat:
— Hm, látod-e? Nézd, nézd, az 

ördög bujt-e ebbe a szénába, vagy 
mitől mozog?

Valami nyüszögést hallanak. Mint
ha kismalacok aludnának egy rakáson, 
összenéznek; és mindegyik azt ol
vassa ki a másik szeméből: ez épen 
úgy megszeppent mint én.

Mikor megint oda néznek, egy kis 
szőrös fej bújik elő, körül szaglász, 
nyikkan egyet, a fejét visszahúzza, 
de ugyanakkor a hátát vetí ki a 
széna közül. Látszik, hogyan erőlkö
dik, hogy a fejével minél beljebb 
bújhasson. Fészkelődésére több hangú 
nyüszögés, nyikorgó röfögés támad.

A testvérek megint egymásra bá
mulnak.

— Hogyan kerültek ezek ide ? 
Vagy az ördög játszik velünk, vagy 
a Kis Péter koma.

Márton a pincét sántikálja körül, 
Pál a lajtorján a padlásra néz fe l: 
nem bujt-e el ez a koma, hogy őket 
megtréfálja ? De nincsen az sehol; 
ha csak valami egérlyukba bele nem 
szorult Már akárhogyan kerültek ezek 
a kis jószágok ide, megnézik, hány 
van belőlük Amint kitakarják a fész
ket, ott remeg előttük négy kis fázós 
malac. Egyik olyan, mint a másik.

Sötét barna testükön fekete csikók 
futnak végig.

Szénát dobnak újra rájuk és tana
kodnak. Szépecskék, de még gyöngék 
egy kicsit. Rosszul tette a koma, 
hogy elhozta őket Bizonyosan min
ket akart kímélni, hogy ne fáradjunk 
a majorig. Hanem baj, baj, hogy 
nem várta meg, mit szól rá az asz- 
szony. Hej Márton, megéreztem én 
előre, hogy nem jó lesz a vége, — 
sopánkodik Pál elszontyolodva. — 
De hol az az ügyetlen koma? Aztán 
legalább a zsákban hagyhatta volna 
őket. Vagy talán a zsákba harasztot 
szed az erdőben. Ugyan nagy bátor
sága volt, hogy csak igy szabadon 
bedobta ide szegény párákat.

Várják egy kis ideig, de hogy nem 
jön, elhatározták, hogy bemennek 
megkeresni az erdőbe. Előbb azonban 
jó lesz zsákba rakni a malacokat, 
hogy el ne szökjenek.

Márton foga közé szorítva a ta
nakodás közben megtömött pipát, 
fogja a zsákot, Pál pedig letérdel, 
hogy bele »rakja a kis jószágokat. 
Nagyot visít az első; szökik, rugda- 
lódik, de csak belekerül a zsák fe
nekébe. A többi futna is, bújna is a 
szénába, de egyiknek a nyakára 
Márton teszi rá a hosszabbik lábát, 
a másiknak a farkát Pál kapja el.

Három visit már a sötét zsákban. 
De amint a negyediknek hajszolásá
hoz akarnak látni, a vér is megfagy 
bennük a rémülettől. Rettentő ordítást, 
csörtetést hallanak az erdő felől.

Nosza rohannak neki a lajtorjának, 
csaknem egymást tépik le érte. Márton 
még föl sem ér egészen a padlásra, 
mikor dühösen bevágódik az ajtón 
egy hatalmas vaddisznó.

— Jaj, mi lesz velünk ? — liheg 
Pál nyögve.

— Jaj, itt veszünk, — rémüldöz 
Márton fulladozva.

A szörnyű állat kaffogva, veszettül 
búgva körül pereg néhányszor, el
csapja a lajtorját, ágaskodik a padlás 
felé, azután rettentő erővel neki esik 
a falnak, mintha az egész épületet 
össze akarná dönteni. Túrja, döfi, 
szaggatja a régi vályogot, csak úgy 
válik le egyik darab a másik után. 
Mindjárt vége lesz ennek a nyomorult 
pincének.

A póruljárt testvérek csak borza- 
doznak. Valami úgy szorongatja a 
torkukat, hogy segítségért sem tudnak 
kiáltani. Akkor veszik észre, hogy 
ijedtükben a zsákot is felvitték ma
gukkal. Ott sivalkodnak a kis ször
nyetegek, azért akar az anyjuk a 
padlásra fölmenni. Megfogják a zsá

kot, óvatosan leeresztik a szénára. 
Csak bajuk ne essék ezeknek a drága 

. kis portékáknak, mert akkor ők innen 
élve nem menekülhetnek.

A böszült állat megkapja fogával 
a zsákot, ránt egyet rajta, Mártont 
is csaknem lerántotta vele, azután 
csöndesebb, szaggatott röfögéssel 
szaglássza az egjymás után előkerülő 
apróságokat.

A megrettent emberek megköny- 
nyebbülten lélegzenek föl, mikor lát
ják, hogy épen, vidáman keringelnek 
az anyjuk körül és mennek vele ki 
az ajtón.

De Pál hirtelen fe lkiá lt:
— Jaj, Márton végünk van ! Nézd 

a széna ! Itt égünk 1 Jaaaj!
Márton a szájához kap, majd a 

zsebéhez:
— A pipám 1 Az esett ki a vesze

delemben. Attól kapott tüzet 1 Jaaaj 1
A láng egy-két pillanat alatt a 

padlásig csapódik. Belekap a tetőbe. 
Minden zug fojtó füsttel telik meg.

Kétségbe esetten állnak neki a te
tőnek ; törik, szaggatják a nádat, mig 
akkora nyílás nem támad, hogy ki
bújhatnak. Pálnak a kalapja is ott 
marad, de nincs kedve érte vissza 
bújni.

Mindegyik az erdő felé tekint. Nem 
várja-e őket az a veszett bestia ? 
Azután, mint akinek ostor pattog a 
hátán, megindulnak eszök nélkül ke
resztül a földeken.

Ki hinné, hogy ez a Márton más
kor alig barkácsol ? Most a rövidebb 
lábával is kétakkorát lép, mint más
kor a hosszabbal. A Kóbor János 
akácbokrai között szemközt csapja 
egy tüskés hajtás. Semmi az. Nem 
ér rá megállni, hogy az arcát letö
rölje. Nem bánja, ha minden vére 
elfolyik is, csak a szeme maradjon 
meg, hogy lássa, merre kell menekülni. 
Csak a kertnél mernek megnyugodni. 
Visszanéznek fáradt arccal, aztán 
rogyadozó lábbal, elakadó lélegzettel 
erőlködnek befelé.

Az asszony ijedten fordul eléjük :
— Mi baj, mi baj ?
— Vaddisznó 1
— Mitől ilyen sáros kend, Már

ton ? Hát a kend kalapja, apjuk ? 
Aztán micsoda füst az arra a pince 
felé ?

— Ott veszett a pipám is 1 — 
sóhajt Márton keservesen.

— Oda vannak a zsákok is ! — 
nyöszörög Pál nagy szepegéssel.

Adakozunk a H aran gszó  terjesztésére I



Tudnivalók a hadifoglyok 
hozzátartozói számára.
Ellenséges államokban élő hadifo

goly vagy internált honfitársaink sorsát 
külön erre a célra alakított intézmé
nyek figyelik hazulról. A nagyközön
ség tájéicozaltanságában sűrűn fordul 
azonban fölvilágositásért olyan intéz
ményekhez, melyek arra nem illeté
kesek s melyeknek fölvilágositásra 
nincsen is módjuk. A hadifoglyok és 
internált polgártársaink hozzátartozó
inak tájékoztatására tehát elősoroljuk 
azokat a helyeket, ahová különféle 
kívánságaikkal fordulhatnak.

A) Az ellenséges külföldön levő 
hadifoglyok védelmének ügyei a kö
zös hadügyminisztériumban vannak 
összpontosítva, idevonatkozó kérdé
sekben tehát a közös hadügyminisz
térium az egyedül döntő hely.

B) Az ellenséges külföldön lévő 
po’gári internáltakat illetően a közös 
külügyminisztérium illetékes, anélkül, 
hogy e kérdésben a hadügyminiszté
riummal megegyezése lenne.

C) Hadifogoly-ügyekben a hadügy
minisztérium hivatalos segédszolgálati 
helye a Központi Közös Tudakozódó 
Iroda, a Hadifoglyok Tudakozódó 
Helye. (Elnökség: Wien, I., Brand
stätte 9 ).

Ami a Központi Közös Tudakozódó 
Iroda osztályainak illetőségét illeti, 
az összeállítása a'következő:

1. Aki ellenséges országban lévő 
polgári internáltról felvilágosítást ke
res, akinek hadifoglyokra vonatkozó 
házassági meghatalmazás a hadifo
goly tisztek és tiszxjelöltek rangki
mutatása ügyében felvilágosításra van 
szüksége, vagy aki ellenséges ország
ban lévő hadifoglyokról telefonon 
akar érdeklődni, forduljon a Központi 
Közös Tudakozódó Irodához, Hadi
foglyok Tudakozódó Helye, Wien. I., 
Fischhöf 3. Telefon: 16.567.

2. Az ellenséges országban levő 
hadifoglyokról a Központi Közös 
Tudakozódó Iroda, Hadifoglyok Tu
dakozódó Helye informál. Wien, I„ 
Fischhof 3. Telefon: 16.567.

3 Az ellenséges országban lévő 
hadifoglyok részére pénzküldeménye
ket a Központi Közös Tudakozódó 
iroda, Hadifoglyok Tudakozódó Helye, 
Pénzkezelőhely, Wien, I.,.Graben Í7. 
Telefon: 1404 közvetít.

4. Aki az ellenséges országban 
levő hadifogoly vagy polgári internált 
számára védelmet és'segítséget keres, 
forduljon a Központi Közös Tuda
kozódó Irodához, Hadifoglyok Tuda
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kozódó Helye, F. osztály. Wien, 1., 
Brandstätte 9. Telefon: 12.617.

5. Aki a hadifogoly részére köny
vet akar küldeni, forduljon ehhez a 
címhez : Központi Közös Tudakozódó 
Iroda, Hadifoglyok Tudakozódó Helye, 
Wien, 1., Landskrongasse 1. Telefon: 
14.460, vagy a Magyar Vöröskereszt 
Hadifogoly Gyámolitó bizottsága, Bu
dapest, Üllői-ut 1. szám.

6. Aki az ellenségtől megszállott 
területen levő állampolgártársaival 
érintkezni akar, (egyelőre csak Olasz
országgal lehetséges), forduljon a 
Központi Közös Tudakozódó Irodához, 
Hadifoglyok Tudakozódó Helye, Wien,
I., Brandstätte 9. Telefon: 12.617.

7 Aki a nyomozólap segítségével, 
melyet a külföldre is megküldenek, 
eltüntet keres, forduljon erre a cimre; 
»Suchblatt zur Ermittlung verschol
lener Krieger im Felde« Wien, I., 
Stock-im-Eisenplatz 5. Telefon: 7.620 
és 10.159, vagy: »Katonai Nyomozó 
Jegyzék« Budapest, IV., Váczi-utca 38.

D) Más hivatalos helyek vagy a 
Vöröskereszt helyei hadifogolyügyek
kel nem foglalkoznak.

E) Egyes személyeknek, avagy 
egyesületeknek a semleges diplomá
ciai képviseleteknél való közbelépése 
egyáltalán megengedhetetlen.

F) A hadügyminisztériumnak a 
bármely helyen lévő hadifoglyok 
helyzetéről, bármilyen vonatkozásban 
is, a legpontosabb értesülései vannak, 
erre a célra egy szervezet áll ren
delkezésére, amely minden megköze
líthető utat és eszközt felhasznál.

A világháború eseményei.
Azzal a legérdekesebb hírrel kell 

kezdenünk a világháború eseményeit 
ismertető rovatunkat, hogy a cár az 
orosz külügyminisztérium ideiglenes 
vezetésével Stürmert, a nemrég meg
bukott orosz miniszterelnököt bízta 
meg. E hir mögött ama szenzációs 
eredmény húzódik meg, hogy a cár 
a jelek szerint kezd megbarátkozni 
az Oroszországban mind nagyobb 
mérveket öltő németbarát politikával. 
Stürmer miniszterelnöknek az akkori 
hivatalos jelentés szerint azért kellett 
állásából távoznia, mert az angol 
külügyminisztérium Stürmer tényke
déseiben az antánt szilárd összetar
tozását látta veszélyeztetve. Miljukov, 
az orosz duma egyik vezérlő alakja 
nyiltan meg is vádolta Stürmert né
metbarát politikájáért és akkori be
széde után a gratulálok között első 
volt Szuvajev tábornok hadügymi
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niszter, aki a nagy kormányválságok
ban szintén elvesztette már miniszteri 
tárcáját. Stürmer kinevezésének hire 
különösen Olaszországban kelt nagy 
aggodalmakat és a nagy olasz lapok 
meg is írják, hogy Oroszországban 
a háború hívei számára mind ked
vezőtlenebb tünetek mutatkoznak.

Harc a szárazföldön.
A harctereken pillanatnyilag szél

csend uralkodik, nagyobb akciók sehol 
sem történnek s csak a Szereth mentén 
volt jelentősebb esemény, ahol német 
ezredek a rossz időjárásban tüzérségi 
előkészítés nélkül mentek rohamra 
és elfoglalták Nanesti falut. Különben 
a román harctéren sem történtek 
nagyobb események s csak a magyar 
határtól keletre próbálkoztak az oro
szok támadásukkal megfosztani ben
nünket azoktól az eredményektől, 
amelyeket a legutóbbi napok harca
iban csapataink elértek. Támadásaikat 
azonban mind visszavertük, súlyos 
veszteségeket okoztunk az ellenségnek 
és foglyokat szállítottunk be. A két 
hete tartó harci szünetből a francia 
lapok arra következtetnek, hogy a 
szövetségesek offenzivája befejeződött 
és csak tavasszal indulnak majd 
Odessza felé. Mackensenről megálla
pítják, hogy már nem olyan mozgé
kony, mint volt azelőtt. Az okosko
dások majd a jövő eseményeiből 
kapják meg válaszukat.

Harc a vizeken.
A délamerikai vizeken dolgozó 

legendás német hajó mindjobban 
izgatja az antánt köreit. Mesék és 
legendák keletkeznek a bravúros ha
jóról és a sok hir között, amelyeket 
a délamerikai táviróállomások onta
nak a világba, már olyan is érkezik, 
amely azt mondja, hogy a titokzatos 
hájó nem más, mint maga a Möwe, 
amely a múlt évben bravúrjaival már 
ámulatba ejtette a világot. Az angolok 
idegességét legjobban jellemzi, hog^ 
a titokzatos német hajó cirkálása 
miatt a biztosítási dijakat a két és 
fél százalékról tiz százalékra emelték. 
Az Óceánon felbukkanó hajó az an- 
jántra nézve oly káros működése 
érthető izgalmat kelt, hiszen a német 
tengeralattjáróknak sikeres tevékeny
sége az utóbbi időkben amúgy is 
megbénította a tengeri hajóforgalmat, 
aminek következtében az antánt álla
mai épp úgy hiányt sz'envednek a 
legszükségesebbekben, mint a többi 
hadviselő államok és reá kényszerültek 
azokra az intézkedésekre, amelyek a 
készletek helyes és szigorú felosztó-
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savai gondoskodnak a köz ellátásáról 
A nagyobb hajóveszteségek annál [ 
súlyosabbak és fájdalmasabbak, mert 
az angol hajóépítő gyárak teljesítmé
nyei nem érik el azt a mértéket, 
amely alkalmas volna a nap-nap 
utáni veszteségek pótlására.

Egyéb hírek.
Amerika fejleszteni kívánja hajó

hadát, azért e célra a szenátus 16' / í 
millió dollárt szavazott meg. — 
Washingtonban úgy tudják, hogy az 
amerikai biztositó intézetek az uj 
»Möve< működése következtében máris 
10 millió dollárnyi kárt szenvedtek. 
— Odesszába érkezett sebesültek 
száma oly nagy, hogy az oroszok 
az összes kávéházakat és szállodákat 
tartalék kórházakká alakították át.

Bibliai kérdések.
Pál 1. és 2. levele Timotheushoz.

1. a) Mi volt a neve Timotheus 
anyjának? b) Mi volt nagyanyjának 
neve ? c) Milyen nemzetiségű volt 
apja? Ap. Csel.

2. a) Melyik két városban ismerték 
Timotheust? Ap Csel. b) Milyen 
hírneve volt? Ap. Csel.

3. a) Melyik városban tartózkodott 
mikor Pál irt neki ? b) Melyik mon
dat mutatja, hogy a Timotheushoz 
intézett második levél börtönben író
dott? c) Szent István koronájának 
melyik országát említi Pál? d) Miféle 
tárgyakat vigyen el Timotheus Pálnak?

4. a) Melyik versekben buzdítja 
Timotheust a szentirás tanulmányo

zására ? b) Melyik versekben buzdítja 
a haszontalan vitatkozások kerülé
sére? c) Melyik versekben buzdítja 
az egészséges tan hirdetésére illető
leg a bennök való megmaradásra?

5. a) Melyik versből tűnik ki, hogy 
Pál közel érezte halálát a második 
levél írásakor? b) Hogyan foglalja 
össze nemes pályafutását? c) Mit 
vár végezetre ? d) Kik nyerik még 
el ugyanazt a jutalmat?

A megfejtéseket február 10-ére, 
Wellisch Béla könyvnyomdájába 
Szentgotthárdra (Vas m.) kell küldeni 
s a megfejtők között egy értékes 
könyvet sorsolunk ki.

A z  e g y há z  köré bő l .

Értesítés és felhívás.
Midőn olvasóinknak és jó  baráta

inknak tisztelettel tudomására ju ttat
juk, hogy több mutatvány számot 
már nem küldhetünk, bizalommal 
kérjük, szíveskedjenek megrendelé
seiket ha ladékta lanu l beküldeni 
K örm endre a H a ra n g  szó k iadó- 
hivatalához. Megrendeléseket csak 
egész évre fogadunk el, de az előfi
zetési dijat lehet később és két rész
letben is küldeni. Ugyancsak oda 
kell bejelenteni a lakásváltoz
tatást is. A  / elelösszerkesztöhöz 
csak a lap szellem i részét illető  
kéziratokat k é rjü k , mert egyéb 
megkereséseket és pénzküldeményeket 
ö is Körmendre és Szentgotthárdra 
küld át, ami sok felesleges munkát 
és késedelmet okoz. A hírek egyenesen 
Szentgotthárdra küldhetők.

M i a lapot- Csütörtökön mindenki 
címére a postára adjuk, de a mostani 
közlekedés mellett megeshetik, hogy 
Vasárnapra sem ér el rendeltetési he
lyére. Ezért szives elnézést kérünk.

A kéziratokat egy héttel előbb nyom
dába adjuk, azért az igen tisztelt 
munkatársakat arra kérjük, szíves
kedjenek munkáikat idejében bekül
deni. Minden lelkész és tanító urat és 
minden olvasónkat pedig arra kérjük, 
szíveskedjenek lapunkat híveik és is
merőseik között terjeszteni, hogy ebben

a jubileumi évben minél többet tehessen 
ez is egyházunk javára : az evangéli
umi hitélet és öntudat erősítésére. 
Legközelebb megkezdjük a reformáció 
részletes történetének közlését, ezen
kívül lehetőleg minden számban köz
lünk rövid idézeteket, a reformátorok 
irataiból, mondásaiból és rövid je l
lemzéseket úgy magukról, mint mun
kásságukról. A gyermekek számára 
is legalább minden második számban 
szeretnénk vidám, vagy komoly olvas
mányokat nyújtani. Lapunk ügyét 
egész magyar evang. egyházunk és 
népünk ügyének tartjuk, ö nekik kí
vánunk szolgálni, tekintse ezt viszont 
mindenki a maga ügyének, és terjesz
tését ismerje szép feladatának. Ennyi
vel mindenki tartozik egyházának is, 
a maga lelkének is.

Felügyelőválasztás és lelkész
jelölés. A pápai ev. gyülekezet kettős 
ügyben tartott közgyűlést: felügyelőt 
választott és lelkészt jelölt. A felü
gyelő-választást Qyurátz Ferenc ny. 
püspök, h. lelkész vezette, aki meg
emlékezvén a lemondott felügyelő : 
dr. Kluge Endre hervadhatatlan érde
meiről, felhívta a közgyűlést, hogy 
válassza meg utódját, mire lelkes 
éljenzések közben Bélák Lajos főszol
gabírót kiáltották ki a pápai ev. egy- 

'ház felügyelőjévé. Az uj felügyelőt 
az érette ment küldöttséggel megér
keztekor Qyurátz Ferenc ny. püspök 
üdvözölte meleg szavakkal, majd

felhívta az eskü letételére. Az eskü 
letevése után Bélák Lajos szép sza
vakban mondott köszönetét megvá- 

| lasztatásáért, biztosítván a gyüleke
zetét, hogy egyháza érdekeit szivén 
viseli, s teljes odaadással arra fog 
törekedni, hogy a pápai ev. gyülekezet 
a Qyurátz püspök által lerakott ala
pokon fejlődjék éá virágozzék tovább. 
— Ezekután mint az esperes helyet
tese, dr. Mohácsy Lajos marczalger- 
gelyi lelkész foglalta el az elnöki 
széket, felhívta a híveket a lelkész
jelölés megejtésére. A közgyűlés egy
hangúlag Mesterházy László püspöki 
másodlelkészt jelölte az üresedésben 
levő pápai lelkészi állásra. A jó Is
tennek gazdag áldása kisérje a pápai 
gyülekezet uj lelkészének és felügye
lőjének apostoli munkásságát

A hazáért. Havas Tischler Ferenc 
evang. tanító, a m. kir. 31-ik honvéd 
gyalogezred hadapródjelöltje az ezüst 
vitézségi érem tulajdonosa az orosz 
harctéren még a Selvovnál vívott 
harcban ellenséges golyótól találva, 
19 éves korában hősi halált halt. 
Bajtársai ideiglenesen a Kremienieci 
erdőben, a 313. honvéd gyalogezred 
temetőjében temették el. Legyen a 
haza védelmében hősi halált halt v i
téz tanító pihenése édes. Gyászoló 
hozzátartozóit pedig, akik immár má
sodik drága fiukat veszítik el, vigasz
talja meg a nagy Isten.

Önkéntes adakozások. Az egy
ház iránti meleg szerétéiről tanúskodó
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következő adományozások történtek 
az elmúlt év folyamán a farádi evang. 
gyülekezetben: Szilvássy Dénes és 
neje Széllé Erzsébet templom alapra 
alapítványul 1000 K, özv. Conrád 
Rezsőné, néhai férje, Conrád Rezső 
gyülekezeti felügyelő emlékére 100 K, 
Németh Qyula 162 K, Katona László 
20 K. dere Bálint 10 K, Nagy Sándorné 
Nagy Erzsébet 10 K, Hujber Józsefné 
10 K, Molnár Imréné 10 K, ifj- Tom
pos Józsefné 2 K, Dobrády Antalné 
5 K, Kovácsics Lajos harctéren meg
takarított pénzéből 5 K, ifj- Tompos 
Sándorné 5 K, Dombi Jánosné 4 K- 
— Isten áldása legyen a kegyes 
adakozókon.

A kemenesaljai Belmissziói 
egyesület az elmúlt év advent 2. 
vasárnapján Zalaszentgróton vallásos 
összejövetelt' tartott, amelyen Nagy 
István zalaistvándi lelkész prédikált, 
Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész: 
»A nagyasszony bibliája« cimü hábo
rús elbeszélését olvasta fel, Eben- 
spanger Gyula VII. o. gimnáziumi 
tanuló pedig szavalt. Az estély többi 
részét a gyülekezetnek éneke és imád
ság képezte és tette azt változatossá.

Ugyancsak a kemenesaljai Belmisz- 
sziói egyesület ádvent 3. vasárnapján 
Zalaistvándon tartott összejövetelt a 
következő sorrenddel: 1. Nagy István 
helybeli lelkész imádkozott. 2. Vaiga 
Gyula kemenesaljai esperes prédikált.
3. Leányénekkar énekelt a lelkész 
vezetésével. 4 Felolvasást tartott 
»Azélő hit« cim.en Mód Aladár nagy- 
simonyi lekész. 5. Záróimát és áldást 
mondott Varga Gyula esperes. A két 
vallásos összejövetel offertóriumát 45 
koronát a gyülekezetek, az egyház 
megyei belmissziói egyesületnek adták.

Itt említjük meg, hogy Zalaistván
don ifj. Hemri István és felesége Ti- 
bola Teréz a harctéren elesett egyet
len fiuk, Hemri Sándor emlékére a 
gyülekezetnél 1000 korona alapítványt 
tettek uj oltár építésére.

Ugyancsak Zalaistvándon özv. Ko
vács Józsefné született Kenesei Juli
ánná a harctéren elesett fiának Ko
vács Istvánnak emlékére 200 koronás 
alapítványt tett.

Isten áldása legyen a buzgó lelkek
kel, s vigasztalja meg őket nehéz 
fájdalmukban.

Segédlelkészek elhelyezése. A
dunántúli egyházkerület püspöke Kapi 
Béla a büki káplánt, Kovács Istvánt 
ideiglenes megbízással ' kirendelte 
Szekszádra a beteg Németh Gyula 
lelkész helyettesítésére Dubovay Béla 
pécsi h. lelkészt a Szombathelyre püs- | 
pöki segédlelkésznek ment Győrffv

Béla helyére Pápára. — Baráth Jó
zsef paksi káplánt Pécsre, Schlitt Gyu
lát Felsőlövőről Városszalónakra, Fáik 
Henriket administratornak Somogy 
Döröcskére, Büki Jenő adminisztrá
tort hasonló minőségben Mekényesre.

A Luther-Naptár terjesztése. 
Az 1917-ik évi jubileumi naptárból 
közel 5000 példány még nem kelt el.
A naptár kiváló vallásos és egyházias, 
valamint irodalmi tartalmánál fogva 
nagyon alkalmas egyházszeretet éb
resztésére. Nagyon alkalmas a naptár 
a harctéren levő és a kórházakban 
szenvedő katonáink részére is olvas
mányul. Kapi Béla dunántúli püspök 
körlevélben hívta fel a nőegyleteket 
a naptárnak értünk küzdő vitézeink 
számára Való megrendelésére. Jól 
tesznek a nőegyletek és az egyes hí
vek, ha ezen szent ügyben buzgól
kodnak

Kegyes adományok. Néhai Sa- 
ródi Sándorné szül. Somogyi Rozália, 
terestyénjákfai lakos, hősi halált halt 
Sándor fiának emlékére az uraiujfalui 
gyülekezetnek 200 koronát és a teres
tyénjákfai gyülekezetnek 100 koronát 
hagyományozott. — Papp Jánosné 
szül. Nagy Eszter, uraiujfalui lakos, 
édesanyjának. Hérints Zsófiának az 
emlékére 200 koronát, özv. Kováts 
Jánosné szül. Németh Eszter, szent- 
ivánfai lakos férjének emlékére 200 
koronát, Szabó Eszter budapesti la
kos, nevelőapjának, Varga Józsefnek 
emlékére 50 koronát adományozott 
az uraiujfalui gyülekezetnek örök
tőkéül. A jó Isten vigasztalja meg a 
szomorú sziveket, áldása nyugodjék 
a nemes szivek adományán.

A zalaistvándi gyülekezet lel
készének ajánlatára elhatározta, hogy 
egyházfentartási alapjából 2000 koro
nát örök alapítványul tesz le és azt 
Luther-alap néven kezeli, hogy ezzel 
is megmutassa szeretetét a reformáció 
véghezvivője a nagy Luther iránt.

I t thon ró 1.
Az ötödik magyar hadikölcsön.

A végösszege az ötödik magyar ha- 
dikölcsönnek egész pontossággal még 
nem állapítható meg, azonban az 
már bizonyos, hogy kétezerháromszáz 
millió koronát meg fog haladni, tehát 
túlszárnyalja valamennyi eddigi ha
dikölcsön eredményét.

Óvatosság a szétvágott és ösz- 
szeillesztett bank jegyekkel. Utóbbi 
időben két vagy több darabból ösz- 
szeállitott, a valódi bankjegynél 4 — 5 
milliméterrel rövidebb bankjegyek j 
kerültek forgalomba. Kitűnt hogy a I

papírpénzeknek ezen csonkítása bűnös 
szándékkal oly célból történt, hogy
20—30 darab kifogástalan bankjegy
ből egy darabbal több állíttassák elő. 
A kereskedelmi miniszter figyelmez
tette a postahivatalokat, hogy az 
ilyen összeillesztett bankjegyeket, ha 
azoknál bármi csekély rész hiányzik 
s a kifogástalan nagyságéaknál va
lamivel rövidebbek, el ne fogadja, 
mert az Osztrák-Magyar-Bank az 
ilyen megcsonkított bankjegyeket csak 
a hiányzó résznek megfelelő száza
lék levonásával váltja be.,

Harminc százalékos díjemelés 
a vasutakon. A kereskedelemügyi 
miniszter elhatározta, hogy febr. 1-től 
kezdve harminc százalékkal fölemeli 
a vasutakon a teherszállítás d ijá t; 
az ezen fölemelt díjszabásból befolyó 
jövedelemtöbblet hadiadó címén az 
államot fogja illetni legnagyobb rész
ben, csak kis százalékot fognak át
engedni maguknak a vasutaknak. 
Tervezi a kormány a személydijszabás 
harminc százalékos fölemelését is.

Az idei nyári időszámítás. A 
magyar kormány az idén is életbe
lépteti a nyári időszámítást. Az uj 
rendelet ez értelmében alkalmasint 
már április elsején életbe lép s teljes 
félévig fog tartani.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
_____L

A képviselőház ülése. A képvi
selőház hosszabb szünet után január 
22-én kezdte meg érdemleges ülését. 
Az első nap kizáróan a trónválto
zással, illetve a koronázás, a királyi 
hitlevél és eskü, továbbá a koronázási 
ajándéknak és I. Ferenc József em
lékének törvénybe iktatásával foglal* 

! kozott.
A szőnyegen fekvő törvényjavas- 

j latokon kívül a képviselők között 
I rendkívüli az érdeklődés azon össze- 
j férhetetlenségi ügyekben, melyeket az 
j országos sajtó szellőztetett az utolsó 
I napok során.

A n a g y v i l á g b ó l .
A német császár köszöneté a 

porosz ifjúságnak. A német csá
szár megbízta a porosz hadügymi
nisztert, hogy közölje elismerését a 
porosz ifjúsággal, a tornában és a 
testedzésben tanúsított buzgalmáért.

Zeppelin-posta Görögország
nak. Egy zeppelin megjelent Larissza 
fölött és tizenöt postazsák levelet és 
táviratot dobott le. A Zeppelin-posta 
révén jutott igy Görögország, egy 
hónapi megszakítás után, ismét a
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központi hatalmak országaiból küldött | 
levelekhez.

Newyork a világ legnagyobb 
városa. Az amerikai Newyork város- 
nak a múlt év végén hét és fél millió 
lakosa volt, eszerint tehát ez a világ 
legnagyobb városa. Newyorkban 38 
ezer gyár dolgozik, 250 színházban 
játszanak, van 103 kórháza, 198 
parkja és 553 iskolája, amelybe kö
rülbelül 800,000 tanuló jár.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig é  ̂ az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten. *• 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A „HARANGSZÓ“ terjesztésére. (Az 
erre a célra befolyó összegből fedezzük a ! 
háború alatt a kórházakba, a harcszintérre | 
küldött ingyen példányok költségeit. Éppen 
azért olvasóink áldozatkészségébe ajánljuk 
ezt a nemes célt.) László Mária Búza, 
özv. Neubauer Antalné Budapest 3-60—3 60 
K, Perl János Keszőhidegkut, Beymeyer 
András Dévényujfalu 3-40—3-40 K, Németh 
Jolán Szombathely, Fodor József Merse 
2-40—2 40 K, Andriska Pál Kiskőrös, Pon- 
gor Juliska Ostffyasszonyfa, Vajda Borbála 
Nagyköcsk, Gebauer Irma Szód, Szép An
drás Tét, Kajtár Lajosné Budapest 2—2 K, 
Kálmán Margit Túra, Takács István Mis
kolc, Ments Lajos Mesterháza, M. S. Mes
terháza, Horváth Imre Mezőhegyes, Szabó 
Miklós Körmend, Gross Ferenc harctér, 
Juszt Józsa, Szabó Ilonka Nyíregyháza, 
Kövesy Lajos Lövő, Habermayer Mátyás 
Sárbogárd, özv. Kelemen Lörincné 1 40— 1 -40 
K, Schréter Károly Dombóvár, özv. Schöpf 
Gusztávné Győr, id. Pordán Jánosné Nagy

köcsk, Páli Antalné Vönöck, özv. Gérnyi 
Péterné Körmend, Kovács Kálmánná, Pető 
Ferencné, Szarka Imréné, Szarka Jánosné 
Czelldömölk, Rajki Ferencné Magyargencs, 
Károlyi Istvánné Nádasd, Király Elekné 
Nagyköcsk, Fischer Jánosné Misérd, Ador
ján Emma Zalaszentgrót 1 — 1 K, Somogyi 
Józsefné Magyargencs, Varga József Saj- 
toskál 60—60 f, Tomasek Istvánné Csütör
tök, Hutflesz János Nyitraivánka, Schuszter 
Károly Rákosszentmihály, Tóth Lajos Saj- 
toskál, Galbács Ilona Kiskürtös, Sass János 
Rákospalota, nagy Sorki Sándorné Magyar
gencs, Bokor Károly, Kis Sándor Czelldö
mölk, Hogl Ferencné Zombor, Csepregi 
Sándorné Czelldömölk, Németh Mihály 
Szinénv, Wehoffer Imre Molnaszecsöd, özv. 
Rácz Mátyáshé Sárvár, Kovács Ferencné 
Ászár, Bartakovics Sándor Bpest, N. N. 
Komárom, Boros Sándor Felsőszakony 
40—40 f, Westsik Karola Modor, Novák 
Gyula Barlahida 20—20 f.

Összesen befolyt: 89 kor. 80 fillér.

Tanítók á rvá in a k : Halász Jánosné
Nemesleányfalu 15 K, Dómján Ferenc Sár
mellék, N. N. Mesterháza, özv. Mokray 
Endréné Budapest 6-40—6-40 K, Péter János 
és neje Borgáta, Cséri Géza Budapest 6—6 
K, özv. Potzik Henrikné Kölesd 5 K, Bolla 
Sándorné Nagyköcsk 4 K, Kovács Antal 
Kenyéri, özv. Varga Jánosné Kistarcsa 
2 40—2 40 K, Szabó Jakabné Czelldömölk 
2 K, özv Reichert Henrikné Kötcse, Paulik 
Jánosné Kiskőrös 1— 1 K, Szabjen András 
Nyíregyháza 40 f.

Kárpáti falvak felépítésére befolyt:
Király Elekné Nagyköcsk 1 K

Vak katonáknak : Gaál Lajosné Mező- 
komárom 12 K, Vajda Borbála Nagyköcsk, 
Kajtár Lajosné Budapest, Németh József 
Balf 4—4 K, id. Pordán Jánosné Nagyköcsk,

Vida Józsefné Magyargencs 2—2 K, özv 
Fischer Jánosné Misérd, Vörös Imre Győr, 
Kövecses János Győr, Horváth Sándor 
Szilsárkány 1 — 1 K, Söléd józsefné Újpest 
40 fillér.

Rokkant katonák részére b e fo ly t:
Kajtár Lajosné Budapest 4 K, Puhr Mátyás 
Uraiujfalu 3 K, id • Pordán Jánosné Nagy
köcsk 2 K

Hadi á rváknak: N. N. Szentivánfa 20 
K, Dani Eszter Taliándörögd 5 60 K, Ne- 
mescsói iskolás gyermekek gyűjtése 3-45 
K, Király Elekné, id. Pordán Jánosné 
Nagyköcsk, Buthi Sándor harctér 2—2 K.

Erdélyi menekülteknek : Stubán Antal 
Vönöck 5 K, id. Pordán Jánosné Nagy
köcsk 3 K.

Többeknek. A megrendelésre, előfize
tésre és azok hovaküldésére nézve mai 
értesítésünk és felhívásunk, valamint a lap 
címlapja ád felvilágosítást. — G. K. Tés. 
Köszönjük. Szívesen látjuk. — Stadtrucker 
Gyula, tábori lelkész, Wiener-Neustadt. 
Előfizetése az elmúlt VII. évfolyamra ren
dezve volt.

Kerestetik
egy jóravaló fiú, teljes ellátással szoba
festő tanoncnak. Akik gyermeküknek, 
gyámoltjuknak jövőjét szivükön vise
lik, forduljanak Rácz Lajos szobafestő 

mesterhez Sopron, Faraktári ut.

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

Szent István balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít.

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.
______

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ 1—50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

«»»...■»». iiiimni mii in Imiin um nninnui mm,,..........min ni mii   «

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d ít ő ,  o lc s ó .

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára 35 számra közvetlen küldéssel 3 K 60 r, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok GYÉKÉNYES-re (Somogy megye), előfizetési dijak
a HARANGSZÓ kiadóhivatalának KÖRMEND-re, reklamációk SZENTGOTTHÁRD-ra küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Sántha Károly: Bus lány imádkozik. (Vers.) — S. Jaeger u. B. 1. : A nagy Isten és a kicsiny föld. — Gazdag 
kalászok..— K i ón Ferenc: A családalapításról. — Epedő vágyak, csengő fohászok. — Zábrák Gyula: Az erdélyi betörés. — 

Kupi Béla: A kötelesség útja. (Elbeszélés) — A világháború eseményei. — Gyermek-Világ. — Ország-Világ.

Bús lány imádkozik.
Bús lány imádkozik.
Megnyílt a fényes tiszta menny 
Szellő, ne suttogj most, pihenj. 
Virágos zöld lombok alól 
Madárka most te ne dalolj. 
Méhecske, vig utadra kelvén, 
'Ne zümmögj ott a rózsa kelyhén. 
Borítson mindent néma csend: 
Menyasszonynak imája cseng. 
Bús lány imádkozik.

Bús lány imádkozik.
Csak halkan itt — bánat van ott: 
A sok fogoly, a sok halott! 
Jajunk, keservünk oda sir, 
Akikhez oly közel a sir,
Ahol a hősök reggeltől estig 
A tért vérrel pirosra festik . . . 
Ki hont szeret: Istent imád, 
Menyasszony zeng buzgó imát. 
Bús lány imádkozik.

Sántha Károly.

A nagy Isten és a kicsiny föld.
A fény olyan gyorsan terjed, hogy 

tőlünk egy másodperc alatt a holdra, 
8 perc alatt a napra ér; 12 év alatt 
ér a Sirius csillagra s majdnem 1000 
esztendőre van szüksége, hogy a tejút 
egy csillagára érjen. Milyen messze 
messze lehetnek ide azok a tejutat 
alkotó csillagok ! És ez a tejut csak 
a mi csillagrendszerünknek képezi 
határát. Ebben a csillagrendszerben 
a mi földünk olyan mint egy parányi 
pont, mint egy alig észrevehető por
szem. És ezeken a határokon túl még 
millió világ kering elképzelhetetlen 
mennyiségben s elgondolhatatlan tá
volságban. Még a képzelet is bele
szédül a nagy mindenség elgondolá
sába s ez a tudat, hogy ezt a vége- 
láthatlan nagy mindenséget az egy 
igaz Isten ereje igazgatja, ajkainkra 
adja az alázatos vallomást: »Micsoda 
az ember, hogy megemlékezel róla?« 
— Isten, egyedül te vagy nagy!

A természetvizsgálók a tökéletesített 
távcsöveken ködgomolyokat fedeztek 
fel, melyekről kitűnt, hogy azok is 
csillagcsoportozatok, melyeknek távol
ságát próbálták kiszámítani és kitűnt,

hogy az, fény, mely ezekről a csilla
gokról Ábrahám idejében indult el, 
csak a mi időnkben ért ide s mivel 
Ábrahám 2200 évvel élt Kr- előtt, a 
fénynek 4200 esztendőre volt szük
sége, hogy ide jusson. Micsoda ki
mondhatatlan számmal kell kifejezni 
ezeknek a ködben úszó csillagoknak 
távolságát! Micsoda a mi időszámí
tásunk ahhoz a végtelen időhöz ké
pest, melyben világok lesznek, világok 
vesznek ? Micsoda az egész emberi
ségnek parányi története a mérhetlen 
időben lefolyó történetekhez képest ? 
Ez a szédítő gondolat ajkainkra adja 
a másik alázatos vallomást: »Uram, 
teelőtted ezer esztendő annyi mint 
egy nap.« Isten egyedül te vagy 
örökkévaló!

A föld napkörüli pályáján 30-szor 
olyan gyorsan rohan, mint a kilőtt 
ágyúgolyó. Mekkora tömeg erő az, 
mely a földnek ezt a sebességet adja ! 
És mégis, milyen kicsiny a föld a 
naphoz képest. Ha a földet a nap 
közepébe helyezhetnénk, a hold még 
kétszer olyan távolságban járhatna 
a föld körül, mint a mekkora jelen
legi földtől való távolsága és még 
mindig a naptestében haladna. És ez
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az óriási tűzgolyó is őrült sebességgel 
rohan a világűrben ragadja magával 
bolygóit, mint az üstökös a maga 
tüzcsóváját. Gondoljuk meg ezek 
mellett, hogy a naprendszereknek 
egész sokasága rohan a nagy világ
térben és nem rohannak egymásba! 
A beléjük helyezett erők tartják távol 
őket egymástól, ugyanazon erők kötik 
őket egymáshoz. Ennek az erőnek 
adója, irányitója a hatalmas Isten, 
kielőtt leborulva tesszük a vallomást: 
Isten egyedül te vagy hatalmas!

»Ki mehetett végére az Ur akarat
jának, vagy ki volt neki tanácsosa ? 
Ő tőle, ő általa és ő benne vágynak 
mindenek, neki legyen dicsőség mind
örökké Amen. laeger u. B. I.

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther a háborúról:
»Ha a gyilkolás és pusztítás nem 

látszik is a szeretet müvének s ke
resztyénhez nem illőnek tűnik is fel, 
a valóságban mégis a szeretet müve. 
Mert ahogyan a jó orvos, ha néme
lyik baj elhatalmasodik, levágja a 
kart, vagy a lábat, hogy a testet 
megmentse, — a levágott tagot te
kintve kegyetlennek volna mondható, 
mégis az egész testet tekintve, ame- 
,'vet meg akar menteni, a valóságban 
’.iváló és hü embernek bizonyul, aki 
jó keresztyénhez Ü1q munkát végez: 
azonképen, ha a háborút úgy tekin
tem, amint bünteti a gonoszt, gyil
kolja az igazságtalant s annyi féle 
bajt okoz, ugyancsak keresztyénietlen 
s a szeretettel ellenkező dolognak kel
lene tartani; ha azonban azt látom, 
hogyan védi a jámborokat, a nőt, gyer
meket, házat, vagyont, becsületet és 
békét teremt, akkor kitűnik, milyen be
cses és Istentől rendelt dolog. Azt lá
tom, hogy levágja ugyan a kart, vagy 
a lábat, de csak azért, hogy az egész 
testetmegmentse a pusztulástól. Ha a 
fegyver nem szabna korlátot és nem 
szerezne békét, egyenetlenség által 
pusztulna el minden a földön. Ezért 
az ilyen háború nem egyéb, mint 
rövid ideig tartó békétlenség, amely 
örökös, végetlen békétlenségnek vet 
gátat; szerencsétlenség, amely nagyobb 
szerencsétlenséget akadályoz meg.«

❖
»Azt azonban hangsúlyozom, hogy 

aki háborút kezd ok nélkül, csak 
azért, hogy vért lásson, nagy igaz
ságtalanságot követ el és megérdemli, 
hogy legyőzessék és meglakoljon.«

A családalapításról.
I r ta : Krón Ferenc.

Az utóbbi két év ifjai a rendesnél 
előbb kerültek katona- sőt csatasorba. 
Az ifjúság pajzán jókedve még alig 
mosolygott rajtuk, az élet máris szi
gorú redöket barázdált homlokukra. 
Idő előtt komolyodtak meg, idő előtt 
fognak megöregedni. A háború nagy
korúvá tette őket s lépten-nyomon 
megmutatják, hogy a szülő nem gyer
meket, hanem férfit bocsájtott áldá
sával a harctérre. A harctéren önálló 
cselekvésre lesznek és vannak kiké
pezve, s majd ha visszatérnek itthon 
is önállóságot fognak kérni. Az ön
állóságnak egyik megnyilvánulása a 
családalapítás lesz. A megélhetési 
viszonyok, ha nem is lesznek köny- 
nyüek, de a munkást megfogják fizetni, 
mert minden irányban keresni fogják. 
A háború alatt minden helyet nőkkel 
töltöttek be, a munka el is van vé
gezve, de sok helyen mégis érezhető 
a férfi kéz hiánya. A férfiak az elő
reláthatóan javuló viszonyok között 
előbb gondolhatnak a családalapításra.

Csakhogy ez a kérdés sok tekin
tetben aggodalomba ejtheti a szülőket 
s mindazokat, akik a nemzet gazdá- 
szati előnyök mellett az erkölcsre is 
vigyáznak s arra adnak is valamit. 
Ifjaink a családalapítás felől nem 
nyertek kellő irányítást, a szülők nem 
foglalkozhattak velük e kérdésről, 
erkölcseikbe sok kigyomlálandó szí
vódott fel, veszedelmes indulatok 
nőttek naggyá bennök, amelyek a 
harctéren beváltak, de boldogtalan 
családi életet idézhetnek elő. Az élet
módjuk is egészen mássá lett a harc
téren, mint volt itthon. Minden össze
játszik a természetes fejlődés ellen. 
Azért legyetek résen keresztyén szü
lők, kiknek gyermeke visszatérve 
családi tűzhelyet keres. A szülői 
szeretetnek minden melegével álljatok 
gyermeketek elé hacsak egy órára 
is, mielőtt útjára indul és figyelmez
tessétek a családalapítás lépésének 
fontosságára. Tárjatok fel előtte ne
hézségeit, kötelességeit. Ne engedjétek 
külsőségek után ítélni, puszta látszatra 
életcélokat építeni nem lehet. A tiszta 
lelki érzelmek fenséges eszméi legye
nek vezérelvei. Ezek, nélkül a fellegvár 
csakhamar összedül s még több lesz 
a szerencsétlenek száma.

Intsétek erkölcsösségre, mértékle
tességre az élvezetekben, amihez 
most aligha szoknak hozzá, mert a 
nagy fáradalmak után mindenhol és 
mindenben teljes szabadságot élvez*

I nek. Nem lehet rossz néven venni, 
I de félni kell a megszokástól s e 

szokások eredményeitől. Edzze meg 
minden szülő gyermekének lelkét az 
élet bajainak elviselésére, mert ők 
eddig alig ismertek más bajt, mint 
a harc által szülteket, de az élet 
rögeivel még alig ismerkedtek meg.

Értessétek meg velük, hogy az 
»apa« névhez fűződik az élet iegszebb 
hivatása. Nekik szeretetet, megértést 
kell vinniök az uj fészekbe, amely 
szeretet a csüggedésben erősítője a 
családnak, boldog órákban mérsék
lője az emberi indulatoknak.

Az apa nevét tesszük királyok, 
bölcsek nevéhez, kik országukat a 
boldogság kikötőjébe vezették, vagy 
hazájukat önzetlenségükkel tették 
naggyá. Magát az Istent is Atyánknak 
nevezzük, ebből láthatjuk, hogy meny
nyi nagyság, erő, szentérzelem, jog 
és kötelesség fűzőik e szóhoz.

Épen azért afra kell a szülőknek 
törekedni, hogy gyermekeik méltóan 
viseljék a nevet.

Azért első kötelessége legyen min
den szülőnek gyermekét a vallásos
ságban megtartani; mert boldog, 
megelégedett családi élet vallásosság 
nélkül nincs. A háború szélsőségeket 
szült a vallásosságban, vannak, akik 
ott idegenben ágyudörej, puska, grá
nát robbanás között, ezer veszélyben 
láttak kiemelkedni az isteni gondvi
selést. De'vannak, akik a sok bor
zalomban elveszítettek minden ter- 
mószetfölöttiben való hitet. Először 
tudjátok meg keresztyén szülők, hogy 
gyermeketek melyik csoportba tarto
zik, azután lelketekből bocsássatok 
leikébe evangéliumi világosságot, fényt 
és bölcseséget.

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

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

Február 4. vasárnap, Máthé 14, 1—12.
5. hétfő,
6. kedd,
7. szerda,
8. csüt.,
9. péntek,

10. szombat,

14, 13-21.
14, 22—30
15, 1—20.
15, 21-39 .
16, 1—12. 
16, 13— 18.

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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Epedö vágyak, esengő fohászok,
Közli: C. G.

Nem a vagyon a rang, hatalom 
képezik a valódi emberi méltóságot, 
hanem az istenfélelem s emberszere
tet által áthatott jellem. Ez a lélek 
kc.onája, az élet dísze. Enélkiil a 
csillogó fény csak hiú álarc, tehetség 
tudomány hideg téli nap, mely ra
gyoghat, de nem melegít, nem éltet.

Qyurátz Ferenc.

A m it'ke resztyén  ember, h a ll a szent 
Írásból, am it a keresztyén egyház 
va ll a Jézus követésérő l, azt életében 
b izonyítsa is jó  keresztyéni m aga
viselettel. Dr. Baltik Frigyes

*

Hol a s z ív  tiszta ás nemes, hol 
benne megfér Istenhit és embersze
retet — ott — mint a tavasz lágy 
szellőjének érintésére, egymás után 
támadnak a szivbéíi élet legszebb 
virágai, a bizalom Isten, a bizalom 
emberek iránt is. Geduly Henrik.

*

Gyakran éri egyházunkat a szemre
hányás, hogy híveit csak a jövendőre 
utalja s csak a túlvilág reménységé
vel vigasztalja. Mutassuk meg, hogy 
igen is van érzékünk a földi lét ér
dekei iránt is és a mi igyekezetünk 
is oda irányul, hogy a mennyek or
szágát már e földön megalkossa. 
Ehhez pedig egy szükséges, az egyet
értés s az üdv és életerőknek testvéri 
szeretetben való lankadatlan ö$sz- 
mökédése. Scholtz Gusztáv.

*

Senki se gyötörje kétséggel saját 
lelkét; kishitűséggel se rombolja senki 
embertársai hitét. A hitben, bizoda- 
lomban van az erő. Kapi Béla.

Az erdélyi betörés.
Elbeszéli: Zábrák Gyula tizedes.

Aug. 17-én vonatra ültünk VVlady- 
mir-VVolinszkiban. Nagy öröm volt 
ez reám nézve: megszabadulni az 
orosz frontról, attól a csúnya mocsa
ras, mindig esős vidéktől, ahol annyi 
veszélyben voltam. Kővel, Cholm, 
Ivangorod, Lublin, Oderbergen át 
Budapestre mentem. 19-2 2 -ig  otthon 
voltam. 23-án reggel 5 órakor meg 
már Brassóban. Az ut Lengyelorszá
gon át szép -volt, hozzá ép akkor 
volt I. Ferenc József király születés
napja. Az állomások mindenütt föl
voltak lobogózva magyar lobogó is

volt csaknem mindenütt, amit láttam 
jólesett szememnek és szivemnek ; de 
mennyivel szebb volt erdélyi utam. 
Először a szép nagy magyar Alföld, 
utána Erdély szép vidéke: Máriaradna, 
Alvincz, Tövis, Meggyes, Erzsébet
város, Segesvár, Földvár, Brassó. 
Brassó volt az utolsó állomás és 
koronája az utamnak. Elragadóan 
szép város és még szebb a vidéke. 
Brassóban 4 egész szabad napom 
volt a város és vidéke megtekintésére. 
Voltam a Czenk hegyen 961 méter 
magas, megnéztem az ottlévö Árpád 
szobrot — Árpád nélkül, — mert 
az emlékműnek csak az alaoja ma
radt meg, mert az oláhok a szobrot 
már évekkel ezelőtt fölrobbantották, 
megrongálták, most meg amint hal
lottam, egészen lerombolták.

27-én d. e. vasárnap lévén elmen
tem a »Nagytemplomba.« Gyönyörű 
szép és nagyon régi épület. Áz isten- 
tisztelet német nyelvű volt. A prédiká
cióban szó volt a háborúról is. A lel
kész többek között a következőket is 
mondta: »Már két év óta pusztít ez a 
borzasztó háború egész Európában és 
mi még eddig vasárnaponként össze
gyülekezhettünk itt, hogy a Mindenhatót 
imádjuk.« És még az nap este kitört 
a háború. Délután színházban voltam. 
A Tatárjárás cimü színmüvet játszot
ták. Telt ház és lelkes magyar kö
zönség. Mindennap telt ház volt. Ez 
és sok más apró megfigyelésem a 
négy nap alatt, meggyőztek engemet 
arról, hogy Brassó magyar város, 
mert én mindenfelé jártam és min- 
deniránt, ami bennünket magyarokat 
érdekel, érdeklődtem. De nemcsak 
Brassó, hanem azok a helységek is, 
ahol később megfordultam, ahol 
szászok és oláhok laknak, ott is min
denütt van magyar és tudnak min
denütt magyarul. Az én határozott 
véleményem az, hogy Erdély nemzeti
ségi alapon véve is magyar és örökké 
annak is kell maradnia. Hisz hány 
nem magyar község lakossága foga
dott bennünket összekulcsolt kézzel, 
imádkozva és sirva, amikor a »test
véreiktől« megszabadítottuk őket. 
Hogy a szászok, hogy fogadtak, arról 
nem is szólok. A magyarokról sem 
szólok most, mert mindez leírhatatlan. 
Látni kellett azt és együtt sirni velük. 
Délután a színház után még jártam 
össze-vissza a városban, elmentem 
a Korona szállóba megnézni az ura
kat, akik az nap reggel azaz aug. 
27-én érkeztek meg Brassóba. A tá
bornok ur d. u. vette át a még csak 
alakulófélben lévő hadosztályt. Este 
azután, estéli imám elvégzése után,

mint aki jól végezte dolgát szépen 
lefeküdtem kocsimba — egy födeles 
kocsi volt a lakásom. — Úgy 11 óra 
tájban riadó. »Betörtek az oláhok, 9 
órakor megüzenték a háborút« ! stb. 
stb. kiabálták. Én szépen összeszed
tem 5—6 kocsiból álló trénünket és 
elvezettem a hadosztály parancsnok
sághoz. A hosszú utcán vezettem 
őket. Amerre csak elhaladtunk min
denütt fenn voltak az emberek, min
den ablak kivilágitva. Lépten-nyomon 
kérdeztek: Vitéz ur, hova mennek ? 
Mit tegyünk mi? Meneküljünk?« 
Beljebb a városban a terek is mind 
tele voltak aggódó és kétségbe esett 
néppel. Nagy volt a fejetlenség, de 
nem csoda, mert hiszen rablótáma
dásra nem voltunk elkészülve. Nehéz 
volna hűen leírni ennek a rémes 
éjszakának a történetét, pedig a 
brassóinál még sokkal rémesebb éj
szakája volt 27-én sok nagyon sok 
erdélyi határhelységnek. 28-án reggel 
1 órakor már hoztak oláh foglyot 
is. Mi miután katonaság hiján a pre- 
deáli szorost tartani nem bírtuk, 28- 
án reggel visszavonultunk Földvárra, 
— 20 kilométernyire Brassótól. Föld
váron reggel ugy| 9 óra felé már 
kezdtek jönni a menekülők is ; min
dig többen, többen. Kocsin, szekéren, 
autón, gyalog, ki hogyan tudott. Úgy 
délfelé már minden ut tele a szeke
rek ezrivel. Folytatjuk.

A kötelesség1 útja.
Elbeszélés. Ir ta : Kapi Béla.

Tizenötödik fejezet.

Nehéz harcok.
Folyt. 40.

A Cassa Nationala ügyének tár
gyalása nem vezetett eredményre. 
Áz oláhság vezetői óvatosan ravaszul 
válaszolgattak, a nép pedig banbán 
nézett a tárgyalást vezető főszolga
bíróra s nemcsak hogy semmire sem 
emlékezett, hanem végül azt is leta
gadta, hogy egyáltalán betette lábát 
a nemzeti házba. Ami kiderült, gyanú 
maradt és nem bebizonyított tény. 
Legfeljebb egy kis óvatosságra figyel
meztette a nemzetiségi agitátorokat, 
de nem csendesítette el őket. Néhány 
napig kevesebb idegen járt a faluban, 
azok is halkabban jártak és beszéltek, 
de annál izzób volt a gyűlöletük.

Azt azonban mégis elérte Sárosy 
László, hogy a hivatalos hatóságok 
figyelme ráterelődött a nyirkutasi álla
potokra. Ha bizonyítani nem lehetett 
is semmit, a főszolgabiró mégis azt 
jelentette a főispánnak:
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— Minden alá van aknázva! . . .  
Nyakon alig csíphetjük őket, mert 
ravasz rókák s mindegyiknek három
négy földalatti rejtek-kibuvója van !

Legközelebbi alkalomkor a főispán 
rendkívül barátságosan fogadta Sá- 
rosyt. Hosszan beszélgetett az oláhok 
és magyarok harcáról s elismeréssel 
emlékezett meg arról, hogy Sárosy 
nemcsak a gyermekeknek, hanem a 
népnek is tanítója akar lenni

— Bárcsak minden faluban egy 
ilyen tanítónk vo ln a !...

— Kérem, méltóságos uram, — 
szól közbe Sárosy.

Sohase szerénykedjék, bizony igy 
van! Minden községben egy igazi, 
szivvel-lélekkel magyar tanító és 
akkor hiába áskálódik ellenünk az 
oláh. Mi maradunk az erősek és mi 
győzünk a szivünk lelkesedésével, 
kitartó munkánkkal!. . .

Sárosy László néhány pillanatig 
hallgat, azután csöndesen közbeszól:

— A föld, meg a pénz dönti el, 
méltóságos uram.

A főispán elgondolkodva dobol az 
asztalon, azután az ezüst gyufaska
tulya rugóra járó fedelét pattintgatja 
s hosszan kimered az ablakon. Szem
ben a régi, történelmű emlékű kat- 
holikus templom emelkedik s karcsú 
tornyai közül szárnycsapdosva repdes 
három fehér galamb. Talán úgy is 
azt olvasgatja, hogy hányán vannak, 
olyan sokáig néz ki szótlanul az 
ablakon.

— Igaza van, — mondja végre 
nagyon nyomott, lemondó hangon, 
— fájdalom nagyon igaza van. Lássa, 
ha a lelkesedésünkre gondolok, azt 
hiszem, hogy az előtt romba dől 
minden akadály. Lehetetlenség, hogy 
ne győzzünk, mikor minden erőnket, 
legszentebb törekvéseinket visszük 
bele nemzet-mentő munkánkba. De 
ha azután a tényleges viszonyokra 
tekintek, éppen azokra a dolgokra, 
melyekről tanító ur az előbb említést 
tett, akkor szárnyaszegetten elcsügged 
bennem a reménység. A fö ld ! •— A 
pénz !. . . Különben a pénz még nem 
volna olyan nagy akadály, bár bi
zonyos, hogy nagyon sok kellene. 
Valahogyan majd csak előteremtenénk 
az állam, a társadalom erőinek egy- 
bevetésével. De a fö ld ! . . .  Sokkal

több van már eddig is oláh kézen, 
semhogy azt rövid idő alatt ellensú
lyozni képesek volnánk. Ha a telek
könyvi adatokat nézegetem, sokszor 
szinte megrémülve kiáltok fe l: elkés
tünk!. . elkéstünk! ..

Mintha bánná, hogy ennyire be
pillantást engedett leikébe. Hirtelen 
felugrik s egészen más, hivatalos 
hangon, szinte hadarva mondja:

— Legyen rajta, tanító ur, hogy 
ezután is minden rendben menjen 
Nyirkutason. Ne felejtse el, hogy 
maga ott a magyar állam katonája, 
védelmezze nemzeti érdekeinket és 
erősítse kultúránkat. Maga az én 
szemem, maga által látok és tudok 
mindent, ami ott történik . . V i
gyázzon !. . .

Az ajtóból visszaszólította.
— Erőteljesebbé kell tenni az egész 

ellen-mozgalmat, mondotta sietve. A 
felolvasásokat is tegye élénkebbé. Ha 
idegen előadásra van szüksége, szól
jon, szívesen támogatom. Vegye újra 
kezébe a lakosság hitel-ügyét. Ké
szíttessen pontos kimutatást az ela
dósodottakról. Különösen figyelje a 
magyar gazdákat s ne engedje, hogy 
oláh pénzintézet hatalmába kerüljenek.

Belenyúlt a vas-szekrénybe s ki
vett néhány bankjegyet.

— Itt van ötszáz forint. . .
Sárosy László tiltakozva emeli fel

kezét.
— Méltóságos uram, nem pénzért, 

kötelességből, minden önző érdek 
nélkül

— Nem is magának adom,- vála
szol a főispán, csak a maga kezére 
bízom. Használja fel ügyesen, sze
rezzen munkatársakat, állítson be 
kémeket, ja, ilyesmitől sem szabad 
visszariadni, ha eredményt akarunk 
elérni I . . . Akit nem állit ügyünk 
mellé a jó szive, azt szerezze meg 
pénzzel!

Sárosy László néhány percig gon
dolkodik, azután pénztárcájába teszi 
a pénzt.

— Majd elszámolok ró la ! . .
Boldogságtól sugárzó arccal keresi

fel barátját. Lelkesddéssel beszéli el 
a történteket s örömmel lobogtatja a 
bankókat.

— Most, most kezdődik az igazi 
munka! Majd meglátod, mit tudunk

elérni, ha anyagi támogatásban ré
szesülünk ! . . .  Letörjük őket! .. . 
Biztosan letörjük !. . .

Tömböly Pista mosolyogva hall
gatja. Ugyanazon meggyőződés vá
gányán halad lelkűk s a közös lel
kesedésben még közelebb érzi magá
hoz barátja szivét. A kölcsön ügyet 
is elintézik. Sárosy megkapja a pénzt. 
Csak most látszik, mennyire nyomta 
lelkét a Grünhut adósság, nevetve 
borult barátja nyakába. Furcsa ne
vetés ! Könnybe lábad tőle az ember 
szeme.

— Nem tudom, pajtás, mikor szol
gálom meg jóságodat. Még azt sem 
tudom, hogy mikor fizethetem visz- 
sza, de. . .

— Hadd el, öreg, — veti közbe 
Tömböly Pista, — nem vagyunk 
idegenek !. . . Csak végezz azzal az 
ország csalóval. Hát a leánnyal ho
gyan vagy ?. . .

Sárosy László mosolygós arcán 
borulat fut át, mint tavaszi napsüté
sen sötétlő felhő kárpit.

— Majd azzal is végzek valahogy, 
— mondja mosolyogva, de mosoly
gásában több a keserűség, mint az 
öröm.

— Vele ? . . kérdezi barátja cso
dálkozva.

— Nem ! saját magammal! . . .  fe
leli s a hangja szárazon hangzik.

— Igazad van ! Magaddal kell ezt 
a dolgot elintézned! Végtére is, ha 
érdeklődtél' is iránta, megkönnyíti a 
szakítást az, hogy a Qrünhut famíliá
hoz tartozik. Nem igen kívánkozhatsz 
közéjük !. . . Drága árt követelné
nek ! . .

— Bizony !. . . mondotta Sárosy,
azután többet nem beszéltek erről a 
kérdésről. ’ (Folytatjuk.)

A világháború eseményei.
A békemozgalom tehát nem szü

netel. Erről tesz tanúságot mindenek
előtt Wilson, amerikai elnöknek az 
amerikai szenátushoz intézett üzenete. 
Az üzenetnek elvi kijelentései: a had
viselők megállapodásai magukban véve 
nem biztosítják a békét, ez csak egy 
békeliga utján történhetik. Csak győ
zelem nélkül való béke lehet igazi

Kimaradóit az a község, ahol nincs fogyasz
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház
tartási és gazdasági cikkeit 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.) 115

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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béke. A nemzetek egyenlősége és a 
közös haszon lehet csak a maradandó 
béke alapja. Az üzenetnek gyakorlati 
ri-észei a következők: Egyik nép se 
kényszerítse rá a maga kormányzását 
más népre. A népek ne bonyolódjanak 
a jövőben szövetségekbe. A világten
gerek szabadsága és a fegyverkezés 
korlátozása szintén olyan alapelvek, 
melyek az emberiség nyugalmának 
elkerülhetetlen biztosítékai. Azt mondja 
az üzenet, hogy ezek az amerikai 
irányeszmék egyúttal az emberiség 
eszméi, a melyeknek érvényre kell 
jutniok.

Hogy micsoda eredménnyel jár majd 
Wilson békeüzenete, azt ma még nem 
tudjuk. De az az egy bizonyos, hogy 
Wilsonnak a szenátushoz intézett [ 
üzenete, az emberiség ébredező lel
kiismeretének egy tanujele, egy fontos 
lépés a békéhez.

A harcterek, bár az erős fagy és 
a nagy hideg bénitólag hat, újra | 
megélénkültek. A hivatalos jelentések, 
kisebb-nagyobb győzelmekről számol
nak be, melyeket hol nyugaton, hol 
az éjszaki tenger partján, hol pedig 
délen a Moldvában aratnak hős csa
pataink.

Oláh-orosz harctér. j
A Szereth arcvonalon újabb erővel 

folynak a hadműveletek és megálla
pítható, hogy a kezdő támadásokat

az oláh-orosz haderők intézik. Az 
ellenséges támadások megismétlődnek 
Moldvában, de a legkeletibb Kárpá
tokban is. Ezeknek az erőfeszítések
nek semmi eredményük az ellenségre 
nézve nincs, mert támadásaik ellenére 
a rettenetes terepviszonyok mellett is 
csapataink mind előbbre dolgozzák 
magukat. E harctéren végbemenő 
hadműveletek elé a legnagyobb bi
zalommal .tekinthetünk, mert csapa
taink a rideg időjárás mellett is bá
mulatos hősiességet mutatnak.

Nyugati harctér.
A német hivatalos jelentés megle

petésszerűen beszámolt arról a siker
ről, amelyet német csapatok a nyugati 
harctéren, Verdun mellett a 304-es 
magaslaton elértek. A jelentőségében 
még egyelőre meg nem becsülhető 
részletsiker az antánt köreiben óriási 
megdöbbenést keltett. A hirtelen vég
rehajtott támadások három pont ellen 
irányulnak. Az egyik pont Lassigni, 
Noyontól nyugatra, tehát azon a 
szakaszon van, amely légvonalban a 
legközelebb éri Párist. Megélénkült 
harci tevékenység hire érkezik Elzász
ból, ahol a támadások szintere az 
elmúlt időben annyiszor hallott Hart- 
mannsveilerkoph A harmadik hely, 
ahol a németek támadása lefolyt: 
Verdun környéke. Ezek a jelek arra 
mutatnák, hogy a nyugati hadszínté

ren újból olyan napok következnek, 
amikor a németek gyakrabban és 
mindig növekvő erővel intéznek elő
retöréseket a szövetségesek vonalai 
ellen, hogy azután nagyszabású of- 
fenzivába kezdjenek.

Harc a vizen.
Mind nagyobb az idegesség az an

tánt berkeiben a németeknek a ten
geren folytatott tevékenysége miatt. 
A brazíliai vizeken operáló titokzatos 
német cirkálóról újból hírek érkeznek, 
még pedig abban a vonatkozásban, 
hogy megint több hajót sülyesztett el. 
A német cirkáló bravúros működése 
mellett óriási megdöbbenést keltett, 
hogy német tengeralattjárók az észak- 
nyugati francia partokat blokád alá 
vették, aknákkal elzárták s ott szinte 
zavartalanul folytatják tevékenységü
ket. A német »U« naszádok ezenkívül 
az angol csatornában is bravúrosan 
dolgoznak s nap-nap után érkezik 
hir az ott elsülyesztett.hajókról.

Egyéb hírek.
A spanyol király ellen vasúti me

rényletet követett el két gonosztevő. 
A merénylet nem sikerült. — Ame
rikában felrobbant egy lőszergyárban 
félmillió gránát. A kár 85 millió. — 
Zeppelinek folyton folyvást bombáz
zák Galacot.

Gyermekeknek.
Apró, csacska lánykánk mihelyest fölébred, 
M indjárt azon hajszol: valamit meséljek. 
Anyját is mind ezért zavarja, sürgeti ;
S vége az álomnak: mesélni kell neki.

Nem is érti még meg, ’sz három éves sincsen, 
Mégis csupa szem-fiit s tetszik neki minden. 
Sokszor k i is szabja : most erről, am arról: 
Gombócról, cicáról, bagolyról, galambról.

Ha nincs róluk mesénk, mit van'mit csinálni: 
Úgy kell egyet-egyet hamar kitalálni.
— Ha jó l viselkedtek s életben megérjük, 
Nektek is elmondok majd egypárt belőlük.

Péci.

Két alma.
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer két kis leány. Ez a két kis 
leány egy olyan házban lakott, ame

lyiknek egy olyan szobája volt, ame
lyikben volt egy barna szekrény. És 
az volt a különös a dologban, hogy 
a barna szekrény tetején volt két alma. 
Azonkívül volt a két kis leánynak 
még egy idősebb bátyja is. Ne feledjük 
el, hogy egy bátyúk is volt a kis 
leányoknak, mert erről az idősebb 
testvérről még szó lesz ebben a tör
ténetben. Ha megnézhettétek volna 
azt a két almát a barna szekrény 
tetején, tudjátok-é, mit láttatok volna? 
Azt láttatok volna, hogy az egyik 
alma igen nagy volt, és olyan piros, 
majdnem olyan piros, mint a pünkösdi 
rózsa. A másik alma kisebb volt, 
jóval kisebb ; hozzá még zöld is volt. 
Ez a kicsiny, zöld alma a nagy, piros 
alma mellett fél olyan kívánatosnak 
sem tetszett.

Mindenki megmondhatja annak, 
aki kérdi, hogy olyan házban, ahol

gyermekek vannak, sok mindenféle 
dolog történik. Mert a gyermekek 
sok mindenfélét csinálnak. Felnőtt 
embernek még az esze ágában sincs 
annyiféle dolog, amennyit a gyerme
kek véghez tudnak vinni, ha hozzá
fognak. Így történhetett meg, hogy 
egy szép reggelen, mikor a napsugár 
az ablakon keresztül beugrott a szo
bába és éppen a barna szekrény te
tején a két almát ölelgette, a két kis 
leány egymás kezét fogva ott állott 
a szekrény előtt és tágra nyilt sze
mekkel nézte nem a barna szekrényt, 
nemis a napsugarat, hanem m it? A 
két almát. Pedig az Etelka már el
múlt hat éves, a Juliska pedig még 
nem volt öt se, mégis mindaketten 
a két almát nézték. Régi dolog, a 
kis leányok édes anyja is tudta, hogy 
az Etelka legtöbbször mást gondolt, 
mint a Juliska. De ezen a szép reg-
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gélén véletlenül olyan nap köszöntött 1 
erre az öreg világra, amikor az Etelka 
meg a Juliska egyetértettek és egyet 
akartak. Eltaláltátok ! A két kis leány 
a két almát akarta. Szerették volna 
a két almát megenni! Mit csinál két 
kis leány, ha ilyen nagy dologba kap? 
Összesúg, és tanácskr iik . Ugyanezt 
tette ez a két kis leány is. Tanakodtak 
három percig, vagy talán még tovább 
is ; közben fölnéztek az almákra há
romszor, vagy talán többször is, és 
nem tudom miért, de minél többször 
fölnéztek, annál tágabbra nyílt a 
szemük.

A tanácskozásnak az lett a vége, 
hogy még mindig egymás kezét fogva 
elindultak az édesanyjukhoz. Megta
lálták a kamarában. Aki a gyerme
keket ismeri, tudja, hogy mit csinált 
Etelka és Juliska, mikor bementek a 
kamarába. Nem hiába tanácskoztak 
három percig, vagy talán még tovább 
is. Megölelgették és megcsókolgatták 
édesanyjukat, az édesanyjuk pedig 
örült és mosolygott, hogy milyen 
kedves kis leányai vannak, mennyire 
szeretik a mamájukat. Etelka látta, 
hpgy elérkezett a szerencsés pillanat, 
és mindjárt élve az alkalommal, elő
hozta a két alma ügyét.

Édes anyának többek között meg 
volt az a szokása is, hogy azt tar
totta, hogy a gyermekeknek nem való 
mindannyiszor almát enni, ahányszor 
éppen eszükbe ju t ; de ma a két kis 
leánya olyan jó, annyira szereti ma
máját, hogy beleegyezett a két alma 
elpusztításába. Nem is hinné az em
ber, hogy két kis leány milyen gyor
san be tud szaladni a kamarából a 
szobába, ha a szobában van egy barna 
szekrény, a barna szekrényen két 
alma, s ha azt a két almát meg sza
bad enni. Elcsudálkozott a napsugár 
is, amelyik az ablakon keresztül ug
rott a szobába, hogy a két almát 
megölelgesse; mondom elcsodálkozott, 
mikor látta, hogy a két kis leány 
nagy robajjal berohan az ajtón s a 
kis Juliska, pedig még öt éves sem 
volt, belekapaszkodik egy nagy székbe 
és odahuzza a barna szekrény elé. 
De nem sokáig tartott a napsugár 
csodálkozása, mert a napsugár már 
sokat látott, hamarosan kitalálta hát, 
hogy mi készül itten. Kitalálta és 
megijedt. Annyira megijedt szegény 
vékony napsugár, hogy ijedtében 
egyszerre két centimétert csúszott le 
az almákról. A kis leányok a- nagy 
igyekezet közben észre sem vették a 
szegény vékony napsugár ijedelmét 
és csuszamlását. Talán ha észreve
szik, akkor sem törődtek volna vele

sokat. Etelka felállott a székre, hogy 
levegye a barna szekrény tetejéről 
a két almát. Az előbb nem is látta, 
hogy az almák ott a szekrény tetején 

*egy porcellántányéron voltak. Levette 
az almákat tányérostól és letette a 
padlóra.

Az egyik alma nagy volt és piros, 
a másik kicsiny és zöld. Mi lesz itt? 
Kié lesz a nagy piros alma, kinek 
marad a kicsiny zöld alma ? , Nagy 
vita lett. Etelka arra hivatkozott, 
hogy ő a nagyobbik, Juliska ezzel 
szemben kijelentette, hogy ő a kiseb
bik. Végre megállapodtak abban, hogy 
Juliska választ. Juliska rögtön ki
nyújtotta kis kezét a nagy, piros alma 
után. Nagy zenebona támadt erre.

»Te csúnya jószág!« szólt Etelka. 
»Csak azért engedtem át neked a 
választást, mert azt gondoltam lész 
olyan udvarias, hogy a kisebbiket 
választod Azután lám, te kapzsi, 
fösvény, irigy jószág mégis azt vetted 
el, amelyiket én magamnak akartam. 
Juj, de irigy vagy!« A két kis leány 
tovább dirregett-durrogott, pittegett- 
pattogott és különböző nemszép ne
veket vagdostak egymás fejéhez.

Szerencse, hogy édes anyjuk nem 
hallott az egész civakodásból semmit, 
mert ugyancsak megváltozott volna 
jó véleménye szelíd és kedves kis 
leányairól. Édes anyjuk nem hallotta, 
de meghallotta a bátyjuk és peckesen, 
hegyesen beállított a szobába.

»Hahó, hugocskáim,« kérdezte tő
lük, »min veszekedtek?«

Mindakét kis leány egyszerre kezdte 
mondani, fújni, önteni a panaszt. A 
bátya a helyett, hogy sirva fakadt 
volna, mivel ilyen haszontalan test
vérei vannak, csak mosolygott, s 
mindig vigabban mosolygott. Azután 
letelepedett a két alma mellé a pad
lóra, elővette zsebéből gyöngyház- 
nyelü kését. Mondhatom, hogy első
rangú, finom zsebkés volt, valóságos 
ritkaság. Volt egy nagy pengéje, volt 
két kis pengéje, volt rajta' egy dugó
húzó, egy fogpiszkáló egy körömre
szelő s még egy pár eszköz. A bátya 
hüvelykujjának körmét belefeszitve a 
nagy penge vájkójába, kinyitotta. 
Zsebkésének nagy pengéjével hámozni 
kezdte az almákat. A két kis leány 
feszült várakozással nézte a bátya 
működését. Szinte röstellem mondani, 
de az igazság kedvéért meg kell 
mondanom, hogy mindegyik kis leány 
ici-pici szájacskájában egy-egy ici-pici 
mutató-ujj volt és azt szopogatták, 
mig a bátya hámozta a két almát. 
Magukban pedig azt gondolták, mi
lyen jó, hogy nekünk ilyen kedves

bányánk van, aki még meg is hámozza 
húgainak az almát. De mást gondol
tak, mikor a bátya megette először 
a nagy, piros almát, amelyik majd
nem olyan piros volt, mint a pün
kösdi rózsa; azután megette a kicsiny 
zöld almát, amelyik félolyan kívána
tos sem volt, mint a nagy, piros 
alma. A bátya megette mindakét 
almát, megtörölte a száját, egyet 
csettintett a nyelvével és megszólalt:

»Elintéztem a dolgotokat.«
Gyöngyház nyelű zsebkésének nagy 

pengéjét odatörölte, ahová a fiuk a 
zsebkésük pengéjét törölni szokták, 
és minden további szó nélkül odább 
állt s. látszott az arcán, hogy jól 
esett neki a két alma.

Nem gondoljátok, hogy a két kis 
leány sokkal okosabban tette volna, 
ha veszekedés, civakodás helyett 
megegyeztek volna abban, hogy elő
ször megeszik az egyik almát, azután 
megeszik a másik almát s mindegyikük 
kapta volna mindegyik almának a 
felét? Etelka és Juliska megtanul
hatták ebből a leckéből, hogy az 
önzés és irigység rossz dolog. De 
hát megtanulták-e ? N. K.

Kérdések.
— Iskolás gyermekek számára. —

1. Ki alapította a mi vallásunkat? 
2. Mért neveznek bennünket evangé
likusoknak? 3. Mért neveznek ben
nünket ág. hitv. evangélikusoknak? 
4. Mért neveznek bennünket protes
tánsoknak ? 5. Mért neveznek ben
nünket lutheránusoknak? 6. Melyik 
naptól számítjuk a reformációt? 7. Ki 
volt akkor a magyar király ? 8. Kinek 
az uralkodása alatt hozták hazánkban 
azt a törvényt, hogy »lutheránusokat 
meg kell égetni« ? 9. Melyik három 
királyunk alatt üldözték a protestán
sokat legjobban? 10. Mikor volt »a 
gyászos évtized« ? 11 Melyik ural
kodónk alatt erígedték meg, hogy 
ahol 100 protestáns család együtt 
lakik, ott templomot építhetnek? 12. 
Szabadság hőseink közül milyen val
lásit v o lt: Bocskay, Bethlen, 1. Rá
kóczi György, Thököly, II. Rákóczi 
Ferenc, Kossuth, Görgei?

A megfejtést március 1-ig Wellisch 
Béla könyvnyomdájához Szentgott- 
hárdra (Vas m.) kell beküldeni. Más
hová küldött megfejtések nem vehetők 
figyelembe. A megfejtők között egy 
drb. könyvet sorsolunk ki.

Iilaknwiink g H arangszó  terjesztésére!
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A z  e g y h á z  kö ré bő l .
Kozlayné, Jenes Jolán, a jeles 

írónő „Jövendölés“ című márciusi 
színdarabot irt három részben. Ezt 
a trilógiát, bár egymással összefügg 
az eszmemenetben s a történelmi 
egymásutánban, azért irta igy, hogy 
az iskolákban külön-külön is köny- 
nyebben előadható legyen.

1. Rész: Kossuth. Történik 1848. 
márc. 15-én a Pilvax kávéházban 
Személyek : A magyar Géniusz. Kos
suth. B. Wesselényi. Petőfi. Jókai. 
Vasvári stb. II. Rész. Petőfi. Történik 
a pesti Muzeumkertben. 1848. május
ban. Személyek: Géniusz. Kossuth. 
B. Wesselényi. Petőfi stb. III. Rész: 
Deák. Történik a Bach-korszakban. 
Színhely Deák szobája az Angol ki
rálynő-szállóban. Személyek: Géniusz. 
Deák. Vörösmarty. Arany. Tompa stb.

A mű nyelvezete is szép, költői. 
Előadva hatásos lesz. Melegen aján
lom ez érdemes művet márciusi elő
adásra az iskolák vezetőinek becses 
figyelmébe. Megrendelhető Nagytisz- 
teletü Kozlayné, Jenes Jolán szerző
nél, Pazdics., Zemplénvármegye. Ara 
a színdaraboknak 1 — 1 korona.

S. K.
Kapi püspök Kaposvárott. Kapi 

Béla püspök január 21-én avatta föl 
Kaposvárott az ottani evangélikusok 
uj imaházát.

Méltó kezdet. A gyékényesi egy
házban az újévi egyházi beszéd a 
jubileumi évnek nagv jelentőségét 
emelte ki, két előadás pedig mindazt 
a nagy áldást sorolta el, amit nem
csak az egyház, hanem az egész 
világ a reformációnak köszönhet. A 
hívek annak bizonyságául, hogy fel 
tudják fogni mindezt s vele együtt 
a maguk kötelességét is, nemes ver
senyre kelve kezdték meg a reformá
ciói alapra való adakozást, amelyre 
már az előző években is szépen ada
koztak. Két hét alatt 86 család és 
felnőtt s 64 iskolás és annál kisebb 
gyermek nozta meg erre a célra 
adományát. Mégtörtént, hogy szeré
nyebb anyagi viszonyok között levők
nek adományából egy részt maga a 
vezetőség adott vissza, hogy erején 
felül senki ne áldozzon. Az eddigi 
adományok a következők:

Korcsmái' Györgyné Kis Teréz 100, 
lelkész családja 100, Horváth Mihály tanító

családja 100, Tót Józsefné Balázs Erzse 20, 
Korosa András és Ritecz Kata 40, Knizsek 
Irma 50, Kovács Józsefné 30, Kis János és 
Becseics Ilona 40, Lörincz György és Be- 
cseics Kata 50, Kis László 20, Kis Sándor 
és Magyar Kata 30, Ritecz János és Be
cseics Erzse 20, Ritecz András és Ritecz 
Kata 50, Becseics József családja 50, Imre 
Istvánná 100, Imre Erzse 20, Becseics Zsófi 
10, Varga Kata 10, Szeles Jánosné 50, 
Dezső György családja 20, Becseics Fe- 
rencné 1Ó, özv. Korosa Andrásné 40, Pet- 
róczi Mihály és Kovács Zsófi 50, Petróczi 
Mihályné Gyótár Teréz 20, Lőrinc Ferenc 
és Kis Erzse 50, Lőrinc Zsófi 50, Lőrinc 
Ferencné Ritecz Zsófi 50, özv. Barna Jó
zsefné 11, Magyar János 30, Ritecz János 
(dávid) 50, Kis Ernő 80, Varga Jánosné 
Kis Kata 20, Varga Józsefné Ritecz Kata 
32, özv. Ritecz Jánosné (fekete) 40, Ritecz 
Kata (fekete) 10, ifj Lörincz József (suti)
10, Balázs Jstván 20, ifj. Ritecz János 2 50, 
Ritecz Sándor és Oskola Zsófi 100, Vukán 
Jánosné 20, Ritecz József és Rituper Erzse 
20, Lörincz Mihály és Ritecz Zsófi 50, 
Petróczi András és Ritecz Éva 35, Berényi 
György 10, Rituper Kata 4, Ritecz János 
(áll.) 20, Ritecz Jánosné Varga Erzse 20, 
özv. Kis Józsefné Kovács Erzse 100, özv. 
Barna Andrásné 2, Barna János 10, ifj. 
Petróczi János 12, Csapó Sándor 10, .Ritecz 
Györgyné Petróczi Erzse 50, özv. Ritecz 
Györgyié 20, Becseics György 22, Korcsmár 
János (alsó) 50, Szeles István 10, Korcsmár 
Györgyné Lipics Éva 20, Tót Jánosné 10, 
Péter Andrásné 10, Balázs Juli 10, Balázs 
Kata 10, özv. Gerencsér Jánosné 20, id. 
Imre József 100, Makár János 10, özv. 
Ritecz Andrásné Makár Teréz 40, Ritecz 
István és Ritecz Kata 20, Ritecz Sándor 
és Ritecz Kata 20, Petróczi András és 
Borbás Kata 20, Dömötörfi Mihály 40, 
Barna Mihály (alsó) 20, Kis Mihály és 
Kovács Kata 20, Ritecz József (pali) csa
ládja 50, özv. Kis Istvánná 20, Petróczi 
József 40, ifj. Petróczi József 10, Korcsmár 
István és Petróczi Kata 40. Barna Sándor 
20, Lörincz József és Vajda Anna 20, Barna 
András 10, Becseics János és Barna Kata
11, Rituper István és Kovács Kata 20, özv. 
Kovács Istvánná 20, Péter György családja 
100, Kovács Erzse 10, Rituper György és 
családja 90, özv. Kis Józsefné (mester) 
családja 20, Ritecz Juli 30, Korosa József 
családja 30 korona. Összesen : 2961-50 K. 
A gyermekek adománya 531'50 K. A felnőtt 
és gyermek egyháztagok tehát 3493 K 
adománnyal kezdték meg a jubileumi évet.* 
Csak a belső gyarapodás is ennyi szívben 
és ilyen mértékben indulna meg, akkor ez 
az esztendő az Urnák kedves és áldásban 
gazdag esztendeje lenne.

A felpéczi gyülekezetben 1916-ik 
évfolyamán a következő adományokat 
tették le az Ur oltárára: ifj. Horváth 
Pál a harctérről 50 K- Hősi halált 
haltak emlékére egyesek 78 K. Kon
firmáltak adományai 99 K- Elhaltak 
emlékére 40 K- Kaszás Dezsőné Tóth 
Julianna elhalt édesanyja és harctéri

sebesüléséből felgyógyult fia emlékére 
alapítványul 400 K- Csapó Mártonná 
gecsei és Madár Gyuláné kisbarát- 
hegyi lakosok, porlandó kő helyett 
szüleik néhai Horváth Pál és Böröcz 
Katalin emlékére alapítványul 200 K- 
Madár Mátyás és neje »Giziké« le
ányuk emlékére 200 K- Csemez Ist
ván gyülekezeti felügyelő alapítványa 
gyarapítására <*0 K- Az Ur fogadja 
kedvesen az áldozatokat s hallgassa 
meg azokat az imádságokat, sóhaj
tásokat, melyekkel azokat oltárára 
letették.

Jótékony adományok a harc
térről. Dr. März Jakab, a bajai ev. 
egyháznak buzgó fiatal tagja, kétszer 
is kitüntetett harctéri főorvos, meg
ható tanujelét adta egyházához való 
hű ragaszkodásának. Újév napjára 
100 koronás adományt küldött az 
orosz harctérről a bajai evang. egy
ház részére, egy a. lelkész által meg
határozandó nemes célra. A lelkész 
az összeget az egyház orgona-alap
jához csatolta. A kegyelem Istene 
áldja meg egyházáról a messze ide
genben, harcok viharában sem feled
kező derék hívünket. Megindító nemes 
példája pedig buzdítson másokat is, 
még. sokakat, Istennek tetsző nemes 
jócselekedetre!

Vörös Sándor nemeshanyi lakos 
(Zala m.), jelenleg katona Adamis 
Gyula evang, tábori lelkész utján a 
soproni evang. gyámintézeti Nöegylet 
javára 10 korona adományt küldött, 
amit nevezett egylet nyilvánosan is 
köszönettel nyugtáz. A soproni ev. 
gyámintézeti Nőegylet szeretettel em
lékezett meg harcoló katonáinkról, 
midőn meleg ruhát, karácsonyi aján
dékokat küldött számukra, most pedig 
a harctérről emlékeznek meg róla 
szeretettel. így van ez jól, igy épül a 
földön a háború zajában is Istennek 
országa.

11 th o n r ó 1.
Az oroszok által okozott károk.

Az oroszoknak Magyarországba való 
betörésekor Sárosmegyét csaknem 
félévig tartották megszállva az oro
szok s ez alatt az idő alatt sok kárt 
okoztak. Egy hivatalos bizottság most 
állapította meg, hogy 281 községben 
19 millió korona a kár.
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Bécsbe szállított pamutáru. A
budapesti rendőrség megállapította, 
hogy 25 millió értékű olyan pamut- 
árut vásároltak össze és csempésztek 
ki Budapestről Bécsbe az osztrák 
főváros legnagyobb cégei, amely 
árukat Magyarországból tilos lett 
volna kivinni. Az áruk kivitele dunai 
hajókon, butorszállitó kocsikon történt. 
A rendőrség Budapesten 29, a hatá
ron pedig 3 ilyen kocsit lefoglalt, de 
11 kocsi át tudott jutni a határon.

A vaj árának megállapítása. 
Az Országos Közélelmezési Hivatal, 
a fogyasztó közönség számára, az 
elsőrendű vaj legmagasabb árát ki- 
logrammonkánt 12 kor. 80 fillérben, 
a másodrendű vajnak kilogrammját 
pedig (irósvaj, főzővaj, falusivaj) 8 
kor. 60 fillérben állapította meg.

A király a tiroli fronton. A ki
rály trónralépése óta először látogatta 
meg a tiroli frontot. Jenő főherceg 
tábornaggyal a főhadiszállásra ment, 
ahol átadta a főhercegnek a legna
gyobb katonai kitüntetést, a Mária 
Terézia-rend nagykeresztjét. A király 
látogatása a fronton valóságos dia
dalmenet volt. A tábornagy kérésére 
maga a király is föltüzte a legma
gasabb katonai kitüntetést.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház ülése. Az or-

szággyülés az .ő folytatólagos ülései

ben letárgyalta a vasúti hadiadó tör
vényjavaslatot. Természetesen e tör
vényjavaslat, nemkülönben az eköz
ben egyes elhangzott interpellációk, 
különösen pedig az u. n. »kijárólista« 
felolvasása alatt nem volt ment a 
ház izgalmas, heves, viharos jelene
tektől. Az összeférhetetlenségi esetek 
okozta izgalom lecsillapodása után 
zavartalan folyt azután a kivételes 
intézkedések kiegészítéséről szóló 
törvényjavaslat tárgyalása. Ez a ki
egészítés azt célozza, hogy a köz- 
igazgatás eljárása az élelmiszerek 
felkutatása és a visszaélések megtor
lása körül gyorsabb és hatékonyabb 
legyen, mert mint maga a miniszter 
mondja, több százezer mm. gabonát 
kicsempésztek az országból, sőt egy 
esetben ellenséges területre is.

A n a g y v i l á g b ó l .
Kossuth Lajos fia nagybeteg.

Olaszországban nagybetegen fekszik 
Kossuth Lajos Tódor, Kossuth La
josnak még egyetlen élő fia. A beteg 
Kossuth azt a kívánságát fejezte ki, 
hogy fölgyógyulása után a háború 
befejezéséig Svájcban szeretne letele
pedni, azután pedig haza akar jönni 
Magyarországba.

Erős vár a mi Istenünk. . .  A
frankfurti evang. kerületi zsinat hó
doló táviratára Vilmos császár azt 
felelte: bizik abban, hogy a régi

Luther-ének szelleme a német nép 
lelkében hathatósan fog érvényesülni.

Nagy robbanás Londonban. Egy
londoni lőszergyárban borzalmas rob
banás történt, amely egy pillanat 
alatt elpusztította az egész hatalmas 
épületet. A robbanáskor valósággal 
megrendült a föld, számos gyár és 
magánház is lángba borult.

A „Deutschland“ nevű német 
kereskedelmi tengeralattjáró ismét 
elindult Amerikába.

Vagyonos úri család egy 2 —3 éves 
teljesen árva leánygyermeket örökbe 
fogadna. Hadiárva előnyben részesül. 
Vallása csak ág. h. ev. lehet. Beje
lentések Debrecenbe az ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők.

Kerestetik
egy jóravaló fiú, teljes ellátással szoba
festő tanoncnak. Akik gyermeküknek, 
gyámoltjuknak jövőjét szivükön vise
lik, forduljanak Rácz Lajos szobafestő 

mesterhez Sopron, Faraktári ut.

Egy t íi i io n c * - if ’j u t  
felvesznek „ S a i z í4 

kávéházban G r a z
Griesgasse No. I.

•Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, : 
[ idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

I Szent István balzsamot, I
j mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben = 
j is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít =

Viszketegség (rüh) és mindennemű börbántalmaknál 
j legbiztosabb a

| Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“, j
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen = 

j meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró- \ 
j bálja meg a |

I „wittenbergi tyukszemirtót“. I
Feltétlenül használ. 2—50 j

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz- : 
: tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az E
• ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált E

„ S E R T É S  T Á P P O R T “ .
IC kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója :

! FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD. j

«■■■■■■•■MiiitiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiaiiiiiiiMiiiiiiiiiiiHlliiiiiiiiiiiiiiiiiii unni ii mii mi iimmn».*

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d ítő ,  o lc s ó .

Magyarországi Provitanuívek 

ORBÁN IGNÁC és Tsa 
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Keserű elszántság.
Ennek a hónapnak elsején buvárha- 

jóink kíméletlenebb és élesebb harcot 
kezdtek az ellenség ellen. A központi 
hatalmak elhatározták és a semleges 
államokkal tudatták, hogy Angolor
szág, Franciaország és Olaszország 
körül, valamint Egyptom felé egyes 
tengerrészeken minden tengeri forgal
mat megbénítanak és kíméletlenül 
elsülyesztenek minden semleges hajót 
is, amely a zár alá vett országokba 
akar menni.

Erre a félelmesen komoly és nagy 
felelősségű lépésre ellenségeink gőgös 
konoksága kényszeritette a mieinket, 
mivel emberséges békeajánlatunkat 
ridegen visszautasították és másként 
tudni sem akarnak a békéről, még 
csak szóba sem akarnak állni velünk, 
ha csak ők nem diktálhatják kedvük 
szerint a békét és elvakultságukban 
most is azokat a föltételeket hangoz
tatják, amelyeknek elérésére még a 
háború előtt szövetkeztek és készü
lődtek.

Szerintük meg kell törni Német
ország erejét, el kell tőle venni El- 
szász-Lotharingiát és a keleti tarto

mányokat ; gyöngébbé kell tenni Bul
gáriát ; fel kell osztani Ausztriát és 
Magyarországot az itt lakó nemzeti
ségek és a szomszédnépek között, 
Törökországot pedig Európából ki
szorítva szintén fel kell darabolni.

Ilyen föltételek mellett nem maradt 
más hátra, minthogy tovább folyjon 
a harc, mert ezeket a német birodalmi 
kancellár szavai szerint „csak egy 
fejbe sújtott nép fogathatná el. “ A mi 
államaink mérsékletével szemben, a 
kik a sok győzelem mellett is kije
lentették, hogy nem akarnak egyetlen 
népet és országot sem megsemmisí
teni, mert nem mások meghódítására, 
hanem a maguk életének biztosítására 
voltak kénytelenek fegyvert fogni : 
ellenségeink rablási szándéka és em
bertelensége olyan kíméletlen és a 
békét visszautasító eljárása akkora 
megátalkodottságra és elbizakodott
ságra vall, hogy a békére tárgyalások 
utján nem számíthatunk; csak fegy
vereink további diadalai és az itthon 
levőknek minden lemondásra kész 
kitartása győzheti meg őket, hogy 
minket megsemmisíteni nem lehet.

Külügyminisztériumunk jegyzéke, 
amelyet a semlegesekhez intézett azt.

mondja; „ Késétii elszántsággal, de 
egyúttal azzal a bizonyossággal lép
nek Ausztria-Magyarország és a vele 
szövetséges hatalmak a háború e kö
vetkező komoly időszakába, hogy az 
oly eredményekre fog  vezetni, amelyik 
az évekig tartó küzdelmet végleg el
döntik. “ A német birodalmi kancellár 
ugyancsak keserű elszántsággal jelenti 
k i: „Kihívtak bennünket a végsőig 
való küzdelemre. Latba vetjük minden 
erőnket és győzni fogunk. “

A kíméletlenebb, keserű elszánt
sággal kezdődő harcnak célja az, 
hogy a győzelem s vele a béke el
jövetelét gyorsabbá tegye.

Mindenki érzi a harcban is, itthon 
is, hogy a szomorúságot már a ke
serűség váltja fel. Megkeserednek a 
szivek a hosszú szenvedés alatt és 
keserűséggel gondolnak azokra, akik 
még most sem teltek be a vérontással. 
A lelkesedés, vagy fásultság helyét 
végső elszántság foglalja el, mert 
mindenkinek éreznie kell, hogy ezer 
éves hazánk és nemzetünk életéről, 
vagy haláláról van szó. Ellenségeink 
közre fogott, halálra szánt vadnak 
tartanak bennünket. De még a leg- 
jámborabb vad is elszántan fordul
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a végső ponton üldözői ellen.
Katonáinknak pusztítani kell az 

ellenséget, mert különben az pusziit 
el minket. Természetesen nem gon
dolunk itt az ellenség gyermekeire, 
békés polgáraira, vagy sebesültjeire 
és foglyaira. Azok nem ellenségek, 
hanem szerencsétlen emberek.

De a győzelem az itthon levőktől, 
is ép úgy függ, mint a harcoló ka
tonáktól. Keserű elszántsággal kell 
itthon is harcolni, mert most két 
frontja van a háborúnak: egyik az 
ellenség előtt, másik itthon, seregeink 
mögött. Egyik védi és erősíti a má
sikat. Ha katonáink kifáradnak és 
frontjuk megtörik, vége az itthon 
levőknek is ; viszont ha az itthon 
levők ellankadnak és nem gondos
kodnak a harcosokról és segítségre 
szoruló övéikről, vereséget kell szen
vednie a legvitézebb seregnek is.

Ne zúgolódó, kétségbeesett keserű
séggel, hanem keserű, tettre kész el
szántsággal teljék meg szivünk. Ne 
fulladjunk bele a keserűség vizébe, 
hanem Istenben bízva bátor erőfe
szítéssel láboljunk ki belőle.

Van áldást hozó keserűség is. Arról 
az első pünkösdi sokaságról olvassuk 
(Ap. csel. 2, 37—41.) hogy Péter 
apostol hatalmas beszédére „szivük
ben megkeseredének“ és nagy dologra 
kész elszántsággal kérdezik az apos
toloktól : *M it cselekedjünk, atyám 
fiai, férfiakt ? Tehát készek a cselek
vésre, csak kapjanak a jóra útmuta
tást. Péter útmutatása ez: „ Térjetek 
meg. ..  Szakasszátok el magatokat 
a gonosz nemzetségtől!“ Azok meg
fogadták, mintegy háromezerén el
szakadtak a gonoszoktól, megtértek 
és uj életet éltek. Ott is életről és 
halálról volt szó. Csakhogy a lélek 
életéről és haláláról, ők az életet 
választották.

így kell tenni nekünk is. Legna
gyobb ellenségünk a bűn, hiszen ez 
tüzeli és hajtja ellenünk az elvakult, 
még mindig vérre szomjazó embereket 
és ez támaszt itthon is uzsorásokban, 
árdrágítókban, hadseregcsalókban, 
élelmiszerrejtegetőkben, dologtalan, 
könnyelmű emberekben, feslett életű 
házastársakban a külső ellenségnél 
is veszedelmesebb és alávalóbb el
lenséget, mert ezek a maguk hazáját 
és fajtáját gyöngítik és akarják rom
lásba dönteni. Pedig a maga fajtáját 
még a vadállat is kíméli.

A bűn miatt keseredjünk el és pedig 
annyira, hogy végre szánjuk el ma
gunkat határozott cselekvésre: térjünk 
meg, szakadjunk el a bűnnek minden i 
fajtájától és minden nemzetségétől. I

HARANQSZÓ.

Ne tartsunk együtt a rósz emberekkel, 
hanem küzdjünk ellenük és gonosz 
szándékaik ellen. Legyen elrettentő 
példa az olyan ember, aki mások 
vérét és könnyét használja fel gaz
dagodásra és ahol csak találjuk, 
szálljunk síkra ellene. Legyen haza- 
^ru ló  az olyan ember, aki dologta
lanul fogyasztja más érdemesebbek 
elől a drága kenyeret ahelyett, hogy 
ő is dolgoznék a hazáért, ahol és 
ahogyan tud. Legyen megvetésre méltó 
azok magaviseleté, akik bűnre hasz
nálják házastársuk vagy szüleik tá
voliétét.

De legelsőször és legkíméletlenebbül 
a magunk bűnei ellen küzdjünk. Leg
először és legnagyobb hittel, kitar
tással magunk dolgozzunk, áldozzunk 
hazáért, magunk mutassunk lemon
dást, éljünk tiszta életet, hogy mi is 
segítsük megmenteni hazánk és nem
zetünk életét és vele együtt lelkünk 
életét is. szm.

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther magáról és Melanchtonról:
»Engem arra teremtett az Isten, 

hogy haramiákkal és ördögökkel 
szálljak síkra s őket a földre teper- 
jem ; azért vágok jobbra, balra 
könyveimben, nekem a sziklákat kell 
kihánynom, a tuskókat kidobálnom, 
a tövist és bojtorjánt irtanom. Olyan 
vagyok, mint a durva favágó, készí
tem az ösvényt, töltögetem a pocso
lyákat. Fülöp ellenben szép csöndesen 
halad előre; épit és ültet, vet és 
öntöz jó kedvvel. Az Isten őt adomá
nyaival gazdagon megajándékozta.«

k nagy Isten és a kicsiny ember.
i.

Ha az égről a földre vetjük tekin
tetünket, mindenfelé küzdelmet látunk. 
Az egész természeti világ élete nem 
más mint küzdelem a létért. Egyik 
állatfajta kiirtja a másikat, hogy él
hessen ; egyik növényfajta elnyomja 
a másikat, hogy tenyészhessen.

Ez a küzdelem folytatódik az em
bernek történetében is. A kőkor
szak legrégibb eszközei fegyverek 
voltak s a legrégibb időből származó 
leletek bezúzott emberi koponyák. 
Küzdelemről, harcról zengenek a né
pek legrégibb énekei, küzdelemről 
beszélnek az ásatások által napfényre 
hozott legrégibb feliratok.

A régi babiloniak és egyplomiak

1917. február 11.

pusztító hadjáratai, az assiriabeliek 
rettenetes háborúi, a perzsák és gö
rögök ragyogó fegyvertényei, a rómaik 
kérlelhetetlen megsemmisítő hadjára
tai töltik ki az emberiség régi törté
netét. És azok mind irtó háborúk 
voltak. A harcosokat lemészárolni, a 
fegyvertelen népet rabszolgaságba 
hurcolni, nőt, gyermeket legyilkolni: 
ez volt az ókori rettenetes hadvise
lések célja. Nem csuda, ha az egész 
ókor történetén végig sóhajt a vágy 
a megváltó király után, ki békessé
get hozna a földre.

Jézus születése idején hallgatott a 
csatazaj az egész kiterjedt római 
birodalomban és Auguztus császárt 
békefejedelem gyanánt tisztelték s. 
megváltó, sőt Isten gyanánt imádták.

Es mégis milyen kevés békesség 
volt akkor is a földön! Dühöngő 
osztályharcok a szabadok és rabszol
gák között; borzalmas faji tusakodás 
rómaiak és barbárok között; könyör
telen versenycivódások Itália és a 
földközi tenger keleti országai között, 
kisérték a békecsászár uralkodását 
és a legbékétlenebb ház maga a római 
császári palota volt. Feleség-elűzés, 
házasságtörés, cselszövés, gyilkosság 
voltak ott napirenden az öregedő 

‘császárnak még életében. A császár 
maga nem tartotta magát megváltó
nak, csak egy jó színésznek, aki sze
repét jól játszotta. Mikor mindezeken 
végig gondolunk szivünk önkéntelenül 
megborzad s az emberi aljasságokról 
égre emeljük szemeinket, ezzel a 
vállomással: Isten, egyedül te vagy 
szent!

S. Jaeger u. B. /.

Epedő ¥ágyak, esengő fohászok.
K ö z li: C. 0 .

A vágy áz igaz öröm, a boldogság 
után ott dobog minden kebelben, de 
e célnak elérése a nagy parancsolat 
betöltésétől függ. Szent vallásunk 
szerint az Isten szeretet. így szere- 
tetben mutatja magán az ember az 
Istennek képét. Ezzel lesz élete áldás 
az életre. Gyurátz Ferenc..

Ha a szenvedésben is boldog 
akarsz lenni, szerezz örökké való 
kincseket . . Minden égzengés és 
földindulás felett lásd meg azt az 
egy kormányzó kezet. Higyj az Isten
ben ! Kapi Béla.

A tudás még oly nagy legyen is 
hatalma, hogy egeket ostromol ere
jével, egymagában nem tudná a
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kétségek közt vergődő emberi szív 
egyetlen könycseppjét sem felszáritani, 
míg a vallásos hit isteni hatalmával 
annak özönét képes mosolygó re
ménnyé változtatni.

Véssey Sándor.
*

A csüggedés és kétségbeesés nehéz 
fellegei alatt a hit gyújt reménységet 
révedező tekintetünk előtt. A sors 
csapásai alatt összetört lélekre a hit 
csepegteti az enyhület balzsamát. A 
gyarlóságok útvesztőjében, a bűnök 
fertőjében a hit nyújt vezető és segítő 
kezet. A halál sötét birodalmába a 
hit fáklyája vet biztató világot.

Pálmai Lajos.

Halálba visz: a hitetlenség, gyűlö
let, a vallástalanság. Uj életet ád az 
Istennek lelke.

Korbély Géza.

A kisharangozó meg a nagyharang.
Irta : Fábián Imre.

Mikor beszélni akarok róluk, a 
kisharangozóról és a nagyharangról, 
szinte önkénytelenül avval akartam 
kezdeni mondókámat, hogy együtt 
nevelkedtek föl. De mire leírtam 
volna, láttam, hogy ilyen formájában 
a kijelentés nem volna igaz, habár 
sok igazság volna benne. Nem nőhe
tett fel a nagy harang a kis haran- 
gozóval, mert az ott függött a to
ronyban már akkor, mikor a kis 
harangozónak az édes apja se p il
lantotta meg a szép napvilágot. Az 
azonban már bizonyos, hogy a kis 
harangozó a nagyharang mellett, 
vagy talán alatta növekedett fel.

Apja harangozó volt, mikor ő 
gyermekeskedett. Harangozó volt a 
javából, az igazi fajtából, aki nemcsak 
bérért, hanem becsületből és hiva
tásérzésből töltötte be hivatását. Meg 
volt róla győződve, hogy fontosabb 
helyre a jó Isten nem állíthatta volna, 
mint mikor a Jiarangozói tisztbe en
gedte bejutni. Ö hirdette a községben 
az örömöt, a bánatot. Hej mert értett 
ő ahoz, hogy nevessen a nagyharang 
komoly, méltóságos mély hangján is, 
ha örömnap derült fel a gyülekezetre. 
Meg sirt, szomorkodott a csilingelő

kis harang is, ha temetésre szólt az 
ének. Szomorúan, vészt kiáltva, har
sogva kongott mindakettő, ha árvíz, 
vagy tűz veszedelem közeledett.

Csak természetes dolog, hogy ezt 
a hivatás szeretetet beleoltotta kis 
fiába is. Mikor járni tudott, bizony 
majdnem első léptei őt is apjával a 
toronyba vitték. Utóbb meg épen 
elválaszthatatlan volt a toronytól. 
Fogta a harangkötelet, mig apja ha
rangozott s az öreg állította, hogy 
sokkal könnyebb huzni a nagyharan
got, ha fia is húzza a kötelet. Meg- 
csudálta apját, mikor az a hatalmas 
lengésben levő harangot hirtelen, 
kondulás nélkül megtudta állítani. 
Bámulva hallgatta, hogy mikor a 
harang már rég megállóit, milyen 
soká hallatszik annak mélységes bu
gása. Az volt azután az öröm, mikor 
apja az ott fészkelő galambok közül 
fogott a számára néhányat. Volt 
viszont szepegés, mikor egyik este 
egy csúnya baglyot hozott apja a 
toronyból.

Szerette a harangokat, miképen 
apja, értette a nyelvüket, úgy érezte, 
hogy imádkozik, ahányszor megszó
laltatja azoknak ércnyelvét. Le is 
vette télen-nyáron a kalapját, úgy 
harangozott. Mert utóbb már ő is 
tudott harangozni, előbb a kicsinnyel, 
azután a naggyal.

A kisharangozóból nagy fiú, legény 
lett. Kisharangozónak csak azért 
hívták, mert a gyülekezet tagjai igy 
nevezték el, mikor apja még kézen 
vezetgette a toronyba. Nagy legény 
volt őkelme, amit az bizonyít leg
jobban, hogy 1914 őszén, a háború 
kitörésekor alkalmasnak találta a ka
tonai vizsgáló bizottság. Katona lett.

Szolgálta a hazát, a királyt annyi 
hűséggel, mint annak idején a nagy 
harangot, meg a gyülekezetét, Büszke 
volt rá az egész eklézsia, mikor 
szabadságra jövet a katonai érem 
ott csillogott a mellén. Természetes, 
hogy otthon létében megint ő kezelte 
a nagyharang kötelét.

Egyszer azonban szomorú hirt vitt 
a posta a lövészárokba a kis haran
gozónak. Azt tudatta vele édesapja, 
hogy a nagyharang nem sokáig ma
rad a helyén. A hazának nemcsak a 
a harangozókra, hanem a harangokra

is szüksége van. A gyülekezet a Haza 
hivó szavára egyhangúlag oda aján
lotta a nagyharangot. Csak napok 
kérdése, hogy meddig harangozhatnak 
vele még. Elfogta erre a kisharan- 
gozót a bubánat nagyon, valami 
szorongatta a torkát, ha valaki figyelte 
volna, szemében könnyek csillogtak. 
Mért is adták oda azt a harangot! 
Nincs olyan hangja az egész várme
gyében egyetlenegynek se. Nem is 
öntenek ma már ilyen hangú haran
got. Minek akkor a harangozó, ha 
nincs meg a nagyharang ? !

Némileg csak akkor vigasztalódott 
meg, mikor édesapja megírta neki a 
legújabb hirt, ami a falut bejárta, 
hogy az ő nagyharangjukból olyan 
nagy ágyút öntenek, amilyennel annak 
idején Belgiumban segítettünk a né
met bajtársaknak, amilyenekkel elfog
lalták Lüttichet, Namurt. De most 
nem oda idegenbe viszik ám őket, 
hanem oda a magyar bakák mögé, 
hogy ott pusztítsák a muszkát, dláhot! 
Meglehet, hogy hozzátok kerül épen a 
mi nagyharangunk, megismered te an
nak a hangját, mert ágyuformában is 
lesz annak olyan hangja, hogy túl dörög 
minden ágyút, — volt az apa véleménye.

Ez már a kisharangozót is meg
vigasztalta kissé. Meglehet, hogy 
találkoznak idekint a messze idegen
ben is. Ő pedig megismeri a nagy
harangot, az bizonyos!

Ezután figyelte pontosan az ágyu- 
szót, hallgatta nappal, éjszakákon, 
amint felesegettek egymással, hátha 
megérkezik a nagyharang. Es ime 
egyszer csak viszi a rózsaszín leve
lezőlap a hirt az apának, hogy amire 
várt megérkezett. Akkora ágyú van 
a hátuk mögött, amekkorát még so
hasem láttak ezen a fronton. Hát 
még a hangja! Akárcsak a nagyha
rang a többiek között, úgy válik ki 
ennek a dörgése a többi ágyuké 
közül. Egészen bizonyos, hogy ez 
volt az ő nagyharangjuk. Lesz is itt 
most győzelem ! Hull a muszka, mint 
ősszel a legyek. Egy állásából kiver
ték már, de hazáig kergetik ezt a 
csúnya fajtát, hogy otthonukban is 
rémüljön meg öregük és aprajuk, ha 
szól a nagyharang a csatatéren. Fiá
tól kapta ezt a levelet az édesapa.

Kórházból kapta a másikat pár

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 székházéban.) 116

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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nappal utóbb. Egy jólelkü ápolónő 
tudatta rajta, hogy fia hősi halált 
halt. Az elsők között rohant az ellen
ségre, súlyos sebet kapott. Sebével a 
kórházba került. Ott többé nem is tért 
magához. Lázálmában beszélt. Utolsó 
szavai ezek voltak: rajta fiuk . . 
édesapám ez a mi nagy harangunk !

Ott a harctéren a nagyharang 
szavát hallotta utoljára, otthon a 
kisharang siratta el a kisharangozót. 
A kisharangozóból nagy hős lett.

De sok nagy hősünket siratnak el 
az itthon maradt kicsi harangok !

Mennek a honvédek.
tltcán  mennek a honvédek,
A föld is reng, amint lépnek. 
Atyád is ma velük megy el, 
Komoly arccal, fénylő szemmel.

— „Hallod fiam, menj a házba! 
Vigyázz itthon jó anyádra 
S ha szemére könny szivárog,
A csókodtól csodát várok !

Mondd meg, bár sok ellenségünk, 
Mi honvédek hamar végzünk. 
Fénylő szemmel visszatérek,
Ha megjönnek a honvédek.“ —

Németből: Vándor.

Rz erdélyi betörés.
Elbeszéli: Zábrák Gyula tizedes.

II.
Némelyik szekéren 8 — 10 gyermek 

is volt, öregek, betegek, borjuk stb. 
A kocsik után oda voltak kötve te
henek és más háziállatok. A legtöbben 
a nagy sietségben a legszükségesebb 
dolgokon kívül mást nem igen tudtak 
magukkal hozni. 2 — 3 sor kocsi ha
ladt egymás mellett az utakon, az 
utmelletti földek, mezők meg tele 
voltak háziállatokkal. Ezer- meg ezer 
darab marhát hajtottak magukkal, 
mégis megszámlálhatatlan sok maradt 
hátra minden néven nevezendő más 
értékkel, vagyonnal együtt prédául 
az oláhoknak. Rettenetes népvándor
lás volt ez. Olyan lehetett a magyarok 
bejövetele, de akkor mások voltak a 
körülmények.

Aug. 29-én reggel mi is ott hagytuk 
Földvárt, Szász magyaros, Szászve- 
resmart, Olthévizen át Homoródra 
mentünk. Azt hiszem, 35 km. nyugatra 
Földvártól. Ez a hosszú ut végig, az 
utmelléke, sőt még a mezők is tele 
voltak menekülőkkel. Az utpartokon 
már akkor sok volt az elhullott állat.

HARANQSZO.

Nem bírták a hosszú utat, különösen 
nagyon sok sertés maradt el. Szegény 
menekülők is borzasztó sokat szenved
tek, különösen az a sok kis gyermek ; 
a nagy hőségtől és a vízhiánytól, 
mert az elsők mindenütt kimerítették 
a kutakat. Föntről a hegyi legelőkről 
is ezerével hajtották le a nyájat, hogy 
megmentsenek amit lehet. Az utak 
mellett levő kukoricákat, burgonyákat 
stb. mind meg élték, letiporták, tönkre 
tették. Pusztult ott minden.

29. 30-án .Homoródon maradtunk, 
31-ikén visszavonultunk Kőhalomra. 
Ott 12 napig maradtunk. Szeptember 
8— 10-ke közt szűnt meg a menekülők 
özönlése, de addig éjjel nappal jöttek. 
Az ember éjjel-nappel mást sem hal
lott mint a sokaság moraját, kocsik 
zörgését, zúgását, káromkodást, állat- 
bőgést stb. Sokan elmenekültek, sokat 
magukkal vittek, — már úgy értem, 
hogy a sok ember vitt el sokat, de ha 
egyenként számítjuk őket, akkor úgy
szólván semmit se vittek el. — Ott 
maradt minden: gabona, bor, állat, 
gazdasági fölszerelések, bútorok, ru
hanemű stb. És ha tekintetbe vesszük, 
hogy az erdélyi nép milyen gazdag- 
volt, különösen amerre én jártam, 
csak akkor alkothat az ember ma
gának fogalmat arról a rettenetes, 
több milliárdnyi kárról, amit szegény 
honfitársaink szenvedtek.

Kőhalomból szept. 12-én Sövényes, 
Szászkeresztur, Szászdálya és Volká- 
nyon át Segesvárra vonultunk vissza. 
Katonáink nem voltak, mit tehettünk? 
Segesváron okt. 2-ig voltunk. Ez alatt 
az idő alatt megismertem Segesvárt; 
részt vettem a Petőfi szobor leszere
lésén és elszállításán is. De végre 
megalakult hadosztályunk október
2-án ütött az előre indulás órája. 
Mondhatom, remegve vártuk. Nem 
kívánkozott onnan egy ember se haza, 
mint Oroszországból, hanem csak 
előre! volt a jelszó, boszut állni a 
rablókon, az emberiség legaljasabbján 
a rablásért és honfitársaink szenve
déséért. Okt. 2-án reggel Volkányon 
át Szászdályáig mentünk. 3-án nagy 
ütközetünk volt Hégentől keletre. Hé- 
genbe 3-án reggel értünk. Ott nagyon 
megvertük az oláhokat. 4-én Moha 
fölött vertük meg őket. Hégen, Réten, 
Mohán át Leninekbe mentünk még
4-én. Erre már mindenütt, szanaszét 
hevert a sok oláh halott és so'k min
denféle fölszerelés. Ezek már fölsza
badított falvak voltak. A népek min
denütt imádkozva és sírva fogadtak 
bennünket. »Áldassék az Ur szent ne
ve, hogy magukat ide segítette, hogy 
megszabadítottak bennünket az oláh-
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októl; mindenünket elvitték, koldussá 
tettek« mondták az emberek öröm
könnyek közt. (Folytatjuk.)

A kötelesség útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenötödik fejezet.

Nehéz harcok.
Folyt. 41

Sárosy László csakhamar meg
tanulta, hogy a benső lelki harc 
a legnehezebb. Hiába mondogatta 
a barátjának s az édes anyjának, 
hogy leszámolt szerelmével, a szive 
mélyén égő vonalakkal megrajzolva 
élt a szép oláh leány alakja. És 
megvan az emberi életkornak az 
az időszaka, midőn a szivén ke
resztül nézi az életet s nem engedi, 
hogy egészen úrrá legyen fölötte 
a józan belátás.

Megint tavasz van. A hegyek 
közé rejtett községben virágjukban 
állnak a fák. A messze lombos 
erdőség százféle színben pompáz- 
tatja a kikelet színgazdagságát, a 
halovány sárgás zöldtől el egészen 
a feketésbe hajló, haragos sötét 
zöldig minden árnyalat képviselve 
van. Éltető légáram járja be a 
hegyek közét s kábító illattal telik 
meg a levegő. Mámoros hangulat
ban járja  Sárosy is a vidéket s 
kifeszitett mellel, tele tüdővel szívja 
a tiszta, enyhe hegyi levegőt. Gyö
nyörű panoráma tárul fel előtte. 
A szélesen futó völgykatlanban 
szétszórt, fehér falu községek hú
zódnak, amott a hegyoldalban v i
lágitó szalagban húzódik az erdő
irtás. Szembe vele elhagyott ma
gánosságban áll a régi magyal
templom. Bezárt kapuja, mint va
lami kriptának behunyt szeme 
mered a világba.

Mögötte megreccsenik a száraz 
ág. Hirtelen megfordul. Grünhut 
Lonci áll előtte. Mióta nem látta, 
alakja megnyúlt, arcának vonalai 
élesebbre váltak. A  szépsége most 
is a régi, és mégis más. M ikor 
reá tekint, hirtelen az a gondolata 
támad, hogy lehellet finomsága, 
selymes fátyolszövettel van lebo
ntva s a tekintetében is valami 
elrejtett, néma bánat sötétedik. 
Nem megy eléje, éppen csak ka
laphoz emeli a kezét. Ő egy p illa 
natra megáll, látszik, hogy nem 
tudja hirtelen, hogy mit tegyen, 
azután gyors léptekkel Sárosyhoz 
közeledik. Az arca bíbor színűre 
válik s kezében megremeg erdei



vadvirággal tele szedett szalma 
kalapja. M ikor odaérkezik elfojtott 
sírással m ondja:

— Én nem kerestem a találko
zást ! Nem is sejtettem, hogy erre 
felé jö tt ..

— De, Lonci kisasszony, szól 
közbe nyugalmát visszanyerve Sá- 
rosy, talán nincsen is mentegetőd- 
zésre oka. Hiszen senkise vette 
gyanúba, no meg kicsoda is tartaná 
bűnnek a mi ta lá lkozásunkat?...

A leány nem válaszolódé csil
logó két szeme belekapcsolódik 
Sárosy szemébe.

Az érzi, hogy nyugalma elhagyja, 
de azért fo ly ta tja :

— Két ember találkozik az or
szágúton, kezet fognak, azután 
tovább mennek . .

A leány megismétli a szót: — 
és tovább mennek! . .  .

Sárosy hallatlanná teszi ezt a 
mélabus választ. Hirtelen fordulat
tal visszatér ahoz az első gondo
lathoz, mely lelkét elejétől fogva 
betö lti:

Legfeljebb Vajda Iván mérnök 
ur tartja bűnnek a mi találkozá
sunkat.

Hirtelen vállat von s kényszerű 
nevetéssel teszi hozzá:

— . .. eh, az is mit törődik egy 
ilyen falusi paedagogussal ?. . .

A leány nem felel, csak mereven 
néz maga elé.

— Sétálni volt ?. . . Látom v irá 
got szedett. . .

Lonci belemarkol a kalapjába s 
egyenként szétszórja a virágokat. 
Azután szorongó érzéssel lassan 
m ondja:

— Szeretném tu d n i: mit gondol 
tulajdonképpen rólam ?

Sárosy szivéről már-már ajkára 
szalad a keserűség. Majdnem ke
mény szót mond, de azután hirte
len ur lesz maga fölött.
, — Jót gondolni udvariasság. 
Ldesapám mindig azt mondta: kö
telesség ! Jogom se volna mást 
mondani.

— És oka se volna? . .
Sárosy László nem felel. A domb

oldalra függeszti tekintetét s h irte
len elragadtatással m ondja:

— Nézze csak, milyen aranyos 
verőfényben fürd ik a mi templo
munk ! Viharmosta falai mintha 
márványból lennének s pókhálós 
ablakain oltári gyertyák fénye 
csillogna át. Mintha erősen zugó 
éneket hallanék, az Istenházában 
erősödő magyarok énekét! . .

A szemben levő templom tény-
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leg a tavaszi verőfényben ragyogva 
áll a domboldalon. A sötét, erdős 
háttérből élesen emelkedik ki, 
mintha nem is a régi, elfelejtett 
templom lenne, hanem egy meg
úju lt, erős, vihart biró templom.

A leány semmitsem felel. Arcán 
ugyanaz az alázatosság, szemében 
ugyanazon fájdalom.

— Hát jó ! — mondja azután hal
kan, — találkoztunk az országúton 
és most elválunk. Isten áldjameg!

Sárosy némán leveszi a kalapját. 
Egyet gondol s néhány lépéssel 
feléje lép s bucsuzásra nyújtja 
kezét. A hangja egy kissé meg
remeg :

— Isten áldja meg, Lonci kis
asszony ! . . .

Már az erdőszélen fut a leány 
könnyű lába, m ikor hirtelen visz- 
szafordul. Kezéből tölcsért formál 
a szája elé, úgy kiá llja  tompított, 
kissé vontatott hangon:

— Tudom, hogy most megvet, 
de majd eljön az idő, m ikor saj
nálni fog! . .

Karcsú alakját elnyelte a bozótos 
sűrűség. Ágak össze verődése, 
száraz avar zörgése sejteti, hogy 
merre vette útját.

Sárosy egy ideig vár, azután 
elindul. Kissé tétováz, azután h ir
telen felvesz egy virágot s a tár
cájába rejti. Óvatosan lépked, egyet
lenegyre se lép rá, amit a leány 
keze hullatott a pázsitra. Az erdő
szélen gondol egyet, visszafordul, 
marokra gyűjti a sok virágot, az
után sietős léptekkel magával viszi. 
Felkapaszkodik a templom domb
oldalra s a templom lépcsőjét tele
hinti virággal. Oláh leány virágja 
a magyar templom lépcsőjén! . .

Este szótlanul ült az édesanyja 
mellett, éjjel pedig belétemette fejét 
a párnákba, hogy felcsukló zoko
gását elfojtsa. Másnap megint nyu
godt volt az arca, csak lelke mélyén 
égett egy nagy-nagy kérdőjel. Mi 
volt ez?... M ita ka r ez a lá n y? ... 
M it re jt magában ? . . Angyal-e, 
vagy ördög, boldogságot, vagy 
kárhozatot hoz magával ?. . .

Az erdei jelenet mint valami édes 
emlék suhant át lelkén. Egyébként 
újra kezdődött a nehéz harc. A 
Cassa Naationala úgy látszik me
gint kitisztázta magát a vádak alól, 
mert sokkal biztosabb erővel fo ly 
tatta a küzdelmeit. A  szónokok és 
izgatok újra megjelentek. A korcs
mák megteltek s hangosra vált az 
egyébként csöndes piactér.

A vármegye leggazdagabb föl-
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desura akkoriban hunyta le örök 
álomra szemét. Fia az egyetlen 
örökös, kinn él Párisban, verseny- 
istállót tart s dehogyis gondol arra. 
hogy az ősi földdel együtt köte
lességeket is örökölt. A Cassa 
Nationalában szorgalmasan fo ly ik  
a gyülésezés. ügy hallanni, hogy 
a pénzintézet szeretné megvenni a 
birtokot. De azt is mondják, hogy 
Grünhut meg Vajda Iván együtt 
akarja megszerezni az 1200 holdas 
szép birtokot.

Ä  Cassa Nationala hivatalos em
berei tüzet fújnak mérgükben. Végre 
is, ami sok, az sok! A Cassa Na
tionala nem jelent egyet Grünhuttal 
és Vajdával. Nem is az a feladata, 
hogy néhány ember anyagi érde
kének szekerét tolja. De meg kü
lönben is miből veszik meg?

Sárosy csak fél fülle l hallja mind 
ezt, de meghallja. Neki mindent 
hallani és látni kell. Azt azonban 
igazán kénytelen észrevenni, hogy 
az oláhok mindkét pártja milyen 
egész szívvel gyűlöli őt. Ablakai 
elé vasredőnyt csináltatott, mert 
nem győzte a sok livegeztetést. 
Azt is megszokta, hogy éjszaka 
ajtaján, ablakán dörömbölnek, fe
nyegető leveleket tesznek az ajtó 
hasitékába, kővel meghajigálják. 
Mindezt egyszerűen tudomásul ve
szi, ennek megfelelően beosztja 
életrendjét s rendületlenül teljesiti 
kötelességét.

Minap estefelé jegyzőéktől ment 
haza felé. Az utca végén kurjon
gató legények, egymásba kapasz
kodva jöttek feléje. A lábuk do
bogásán, meg az ide-oda hullámzó 
vonalon is meglátszik, hogy többet 
ittak kelleténél. Az utat szegélyző 
fa mellé húzódik, de ott is neki 
lökődik az egész sor. Kettő elsza
kad a láncból s a háta mögé kerül, 
de ő még előbb a ház falának 
támasztja hátát s maga elé tartja 
vasbotját. Az ordítozó legények 
lassan tovább tántorognak, de ott
hon hosszú hasítást talál a kabátja 
felső részén. Az egyik gazembernek 
kés volt a kezében. Nem is voltak ré
szegek, pálinkát se láttak reggel ó ta !

Ekkor megtudta, hogy az élete 
sincs biztonságban! Az első p illa 
nat döbbenetében azt mondta : eh ! 
bolond vagyok! . De azután meg
rázta a te jé t: a kötelesség köteles
ség ! Hogy időt, érőt, tehetséget, 
feláldozzunk érte, megszokott do
log !. . . Azt is meg kell tanulni, 
hogy a kötelesség drágább az 
életnél is ! . . Folytatják
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A világháború eseményei.
Aki még csak az elmúlt héten szó

virágokkal és világboldogitó eszmék
kel ékes beszédében a béke hívének 
vallotta magát, most, amikor az ese
mények beigazolták, hogy a béke 
csak győző és legyőzött közt lehet
séges és amikor az események a 
német erő és hatalom felé billentették 
a győzelem mérlegét, Wilson az ame
rikai elnök, ez a kiváló színész le
vetette álarcát és a világháborúnak 
szolgálatába állott.

Két teljes évig gazdagodott, kal- 
márkodott Wilson és Amerika a világ 
legvéresebb háborúján. De végre 
szint vallott. A háború megüzenésétől 
csupán egy hajszál választ e l; a hely
zet éppen olyan, mintha a hadüzenet 
megtörtént volna. Jobb is igy. A tit
kos ellenségből' nyílt ellenség lett. 
Igazságos ügyünk tudatában a jó 
Istenbe vetett rendületlen bizalommal 
tekintünk a bekövetkezendő események 
elé. Lutherrel valljuk : E világ minden 
ördöge, ha elnyelni akarna, minket 
meg nem rémítene, mirajtunk nincs 
hatalm a... Velünk az Úr táborba 
száll, szendéikét ránk bocsátja.
Lesz-e háború Németország és

Amerika között?
Lesz-e háború Németország és 

Amerika között vagy sem, ezt nem 
tudjuk, de ez a lényegen nem is 
változtathat. A német-amerikai had
üzenet csak vagyonlefoglalást és ha- 
jóelkobozást, ártatlan polgári egyének 
internálását jelentheti, sémmi mást. 
Bármilyen hajóhadat is küldene Ame
rika Németország ellen, ez már az 
eseményeken nem változtat, viszont

az amerikai hajóforgalom már a szi
gorított német buvárhajóharc prokla- 
málásával is szinte teljesen megszűnt.
A németek az összes semleges álla- I 
mok felfegyverezett kereskedelmi ha
jóit segédcirkálóknak tekintik, úgy is ! 
bánnak velük és előzetes figyelmez
tetés nélkül elsülyesztik őket. A késő 
délutáni órákban érkezik hir arról, ( 
hogy a Housaanic nevű 3413 tonnás 
amerikai gőzös elsülyedt. Az óriási j 
amerikai hajó pusztulása a német 
buvárhajóharc egyik első fontos ered
ménye és ez egyúttal jelenti azt is, ! 
hogy Amerika képtelen lesz a jövőben 
muníciót szállítani az antántnak. A , 
szigorított buvárhajóharc tehát nem
csak a polgári életet nehezíti meg 
az egész vonalon, hanem lehetetlenné 
fogja tenni a háború folytatását is. 
Szénhiány, vasúti és hajóforgalom 
megszűnése, a közlekedés megbénu
lása, megöli a háborút.

Arról, hogy az amerikai és a né
met nagykövetek miként térhetnek 
vissza hazájukba, még nincsen idáig 
hir.

Az angol miniszterelnök beszéde.
Az események előterében Lloyd 

Qeorge beszéde áll. Az angol premier 
választókerületében mondott nagyobb 
beszédet, amelyben kijelentette hogy 
az 1917-es évnek meg kell hoznia 
a háború befejezését, és ez a befe
jezés csak egy lehet: a német mili- 
tarizmust letörni, úgy hogy az soha 
többé föl ne támadhasson. Újra meg 
újra végső erőfeszítésre sarkalja Anglia 
népeit Anglia miniszterelnöke. Nyíl
tan kimondja, hogy nem a német blo
kádtól fél, hanem attól, hogy Anglia 
polgárai nem teszik meg kötelességü- |

két. A hadviselő államok között — 
mondja — éppen csák Anglia polgárai 
nem szenvednek és megelégszenek az
zal, hogy az angol katona szenvedjen 
hazájáért. Lloyd Qeorge újabb erő
feszítést és újabb áldozatokat kér.

A mi a hárctéri eseményeket illeti, 
valami fontosabb dolog nem történt

Keleti harctéren
ellenséges osztagokat, amelyek Brze- 
zanytól délnyugatra fekvő állásaink 
ellen előre tapogatództak tüzeléssel 
elűztünk.

Olasz harctéren
az elmúlt napokban a 30-dik tábori va
dász zászlóalj egyik osztaga behatolt 
a Plöcken szorostól nyugatra fekvő 
állásba, többféle dolgot zsákmányolt, 
foglyokat hozott s az ellenség védelmi 
müveinek elpusztítása után említésre 
méltó veszteségek nélkül visszatért 
állásaiba.

Macedón arcvonalon
nincs újság.

Nyugati harctéren
az Ancre északi partjától a Sommeig 
erős tüzérségi tűz mellett néhány 
szakaszon gyalogsági harcok folytak. 
A Beaucourttól keletre fekvő árkok 
legnagyobb részét ellentámadással 
visszaszereztük az angoloktól. Ez 
alkalommal kereken 100 fogoly ma
radt kezünkön. Beaucourttól északra 
meghiúsult egy heves angol támadás. 
A Sommetól délre rohamcsapataink 
több mint 20 franciát és angolt hoztak 
magukkal az ellenséges vonalakból.

Adakozzunk a H aran gszó  terjesztésére I

A z  e g y h á z  kö ré b ő l .

Búcsúzó lelkész. Kapi Béla püs
pök január 28-án búcsúzott el a kör
mendi gyülekezettől, melynek 12 évig 
volt odaadó lelkipásztora. A körmendi 
gyülekezet áldásos munkásságának 
emlékére 5000 koronás alapítványt 
létesített, melynek kamatait jó elő
menetelő, szegénysorsu középiskolai 
tanulók segélyezésére fordítják.

A püspököt szombathelyi lelkészi 
állásába Kund Sámuel esperes feb. 
4-én iktatta be.

Adományok. A vönöczki nőegylet 
az erdélyi lelkész családok segélye
zésére 40 kor.-t, ifj. Nagy Károly
18-as honvéd az erdélyi ev. árva
gyermekeknek 20 kor-t, egy névtelen 2 
kor-t adott, mely összegek elküldet
tek Brassóba és Hosszufalu-alszegre.

Egy vönöczki származású hajadon 
a távolból, betegágyából 300 kor-t 
küldött a vönöczki orgona alap gya
rapítására.

A jóságos Isten áldja meg a jó
kedvű adakozókat s halgassa meg 
esdő fohászukat,

Pintér Jánosné szül. Baranyai Jul- 
csa győrszemerei lakos hősi halált 
halt férje emlékére a győrszemerei 
ev. hitközségnek »egyházfentartási 
célra» 100 koronát ajándékozott, mely
nek kamatai egyenlőre — mig hadi
árva iskolás gyermekek járnak isko
lánkba — közöttük osztandó fe l; 
illetőleg a legszegényebbnek adandó, 
így él tovább az élő hívek gyüleke
zetében s osztogatja szerető kézzel 
ajándékát az árvák között az, aki 
hősi halált halt a harctéren.

A tárnokréti egyházban a tor-
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zsai árvaházra a következők küldtek 
karácsonyi adományt: Qecsei Lajos
áé 40 f, Szalai Márton 5 K, Jáni 

. Qyörgyné 1 K, Jáni János idb. 40 f, 
[ özv. Doktor Andrásné 50 f, N. N.
I 70 f, Buga J. 60 f, Qösi József 5 K, 
j özv. Polgár S. 40 f, Doktor Zs. 2 K, 

Föry S. 4 K, Erdéli M. 5 K, Takács 
I S. 5 K, Takáts I. 3 K, Győrik M. 
I 5 K, Nőegylet 2 K, Horváth J. 2 K 
I összesen 42 kor. Az árvaház vezető- I sége hálás köszönetét mond a szives 

adományokért és az adakozókra Isten 
áldását kéri.

Lelkészjelölés. A pécsi gyülekezet 
az üresedésben levő lelkészi állásra 
Baldauf Gusztáv püspöki titkárt és 

I Dubovay Géza pápai segédlelkészt 
jelölte.

A kaposvári evang. imaház 
felavatása. A kaposvári evang. hí
vek, kik eddig a ref. egyházzal éltek 
közösségben, a múlt évben önálló 
egyházzá alakultak. Miután az ev. 
gyülekezet csak f. évi jan. 1-ig tart
hatta istentiszteleteit a ref. templom- 

I bán, a gyülekezet derék lelkészének 
| Takács Bélának buzgólkodására az 

ev. egyház még a múlt évben kért és 
kapott a várostól egy kis önálló épületet 
imaház céljaira. Ezt most céljának 
és lelkészlaknak átalakította és be
rendezte. A szent hajlék felavatást,

; amint már röviden jeleztük Kapi Béla 
j püspök végezte.

Kaposvárott az állomáson a főpász
torát váró egyház nevében Kring 
Miklós ny. lelkész, a város nevében 
a polgármester helyettes üdvözölte a 
püspököt, aki mindkét üdvözlésre 

I szívből fakadó szívhez szóló beszéd
del válaszolt.

A Teleky-utcai egykori tűzoltólak
tanya, leguttóbb zeneiskola lett Möhler 
János mérnök, villamtelepi igazgató 

I és presbyter tervei és útmutatása 
mellett belsejében vonzó, kedves 

I imaházzá átalakítva. Kring Miklós 
művészi olajfestménye, Fleishackerné, 
Paczeltné és Matolcsyné úrnők remek 

j oltár- és szószékteritő adománya di- 
j szitik a fehér oltárt, ugy hogy az 
1 imaház mindenkiben kedves benyo- 
; mást kelt.

Jan. 21-én d. e. 10 orakor már 
zsúfolásig tele volt a kis imaház 

• előkelő közönséggel. Ott vo lt: Mák- 
falvay Géza főispánnal az élén So- 
mogyvármegyének és Kaposvárnak 
minden számottevő tényezője.

A gyülekezet első közéneke után 
lakáts Béla helyettes lelkész mondott 

, szép oltári imát. Utána Rezsek Gyu- 
4 láné vezetése és Takách László dr. 
jharinónium kísérete mellett az egyház
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vegyes énekkara énekelte »Erős vár 
a mi Istenünk« 2 első versét. Azután 
Kapi Béla püspök szép, lelket felemelő 
felavató beszéde következett. Kring 
Olga művészies szólóéneke után a 
püspök imádkozott, majd áldást mon
dott a gyülekezetre.

A közének utolsó versenek elhang
zása után a vendégek nagyobb része 
eltávozván a torna-baranya-somogyi 
egyházmegye ősz főesperese, Horváth 
Sándor lépett az oltár elé és kivette 
a hivatalos esküt Andorka Elek dr. 
felügyelőtől, azután együttesen a 
presbyterektől.

A templomból a város székházá
nak nagytermébe kisérte a presbyte- 
rium a püspököt, hol a megye, város, 
egyházak, hatóságok, intézetek fejei
nek és küldöttségeinek tisztelgését 
fogadta.

A szép és magasztos ünnep alkal
mából mi is Lukács ev. 12. rész, 
32. versével melegen köszöntjük a 
kaposvári testvéreket, a jó Isten 
áldását kérjük a fejlődő gyülekezetre, 
ennek minden rendű, rangú tagjára, 
a lelkeket ' megmozgató fiatal pász
torra Takács Bélára. Maradjon meg 
továbbra is velük az Istennek meg
áldó kegyelme!

Halálozás. Szorgalmas munkál
kodás után örök nyugalomra tért 
Sikátor község legidősebb polgára 
Takács Sándor 86 éves korában. 
Fiatalabb éveiben hűséggel szolgálta 
egyházát mint gondnok, majd mint 
a templomépitési alap kezelője. Te
metése nagy részvét mellett január 
20-án ment végbe. Emlékére szeretett 
fia 40 kor-t adományozott egyházi 
célokra.

Legyen áldott a megboldogult em
léke !

A nagybábonyi evang. gyüle
kezet január hó 6-án tartotta meg
évi rendes közgyűlését, melyen Bándy 
Miklós lelkész kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg a letűnt év halottjairól, 
nemkülönben elismerésre méltó moz
galmairól. A közgyűlés ezúton és e 
keretben is letette emlékkoszoruját 
Őfelsége I. Ferenc József sírjára, to
vábbá a hadban elesettek sirhalmára, 
nemkülönben volt lelkésze, Szenteh 
Gábor ny. lelkész fejfájára. Szive 
melegével üdvözölte az uj uralkodót, 
az uj püspököt áldás kívánás mellett.

Majd a gyülekezet évi számadását 
vizsgálta meg a közgyűlés s örömmel 
állapította meg az egyháztagok ál
dozatkészségét a súlyos és terhes 
egyházi adó mellett.

Alapítványt tettek: Bartos András 
és neje fiuk András emlékére, ki a

mostani háború áldozata lett, 200 
kor-t; özv. Teke Istvánná fia Sándor 
emlékére 100 kor-t, mig a gyülekezeti 
tagok jubileumi-alap teremtésére 646 
kor-t adományoztak.

A minden tekintetben magas szín
vonalon álló gyülekezet áldozatkész 
vallásos lelkületű tagjai azzal a tudat
tal vették tudomásul az évi jelentést, 
miszerint hűen sáfárkodtak a letűnt 
évben. Isten segedelme és szent lelke 
legyen velük továbbra is.

Tanitóválasztás Zsédenyben. 
Lapunk munkatársának, Novák Gyu
lának hősi halála folytán megürese
dett Zsédenyben a kántortanitói állás. 
A zsédenyi gyülekezet egyhangúlag 
tanítójává választotta Sass Vilma, 
ujmalomsgjd helyettes tanítónőt. A jó 
Isten áldása legyen a gyülekezet és 
a tanítónő szövetségén.

I t tho nr ó l .
A 18 évesek bevonulása. A

honvédelmi miniszter rendelete szerint 
a most befejezett szemlén alkalmas
nak talált 1899. évi születésű nép- 
fölkelők március 10-én tartoznak 
csapattesteikhez bevonulni.

Újabb pótsorozás. A hivatalos 
lap közli a honvédelmi miniszter 
rende'etét az 1872 —1891-ben szüle
tett népfölkelőkötelesekhek újabb ösz- 
szeirásáról, pótszemléjéről és behí
vásáról.

A gazdaközönség figyelmébe.
Illetékes helyről azt írják, hogy á 
termelőknek ajánlatos volna lóhere
mag készletüket mielőbb bejelenteni 
eladás végett a Hadi Termény erre 
kijelölt bizományosainál, mert való
színű, hogy azokra a készletekre 
nézve, amelyeket a vetési idény után 
jelentenek majd be, alacsonyabb árat 
fognak megállapítani.

Ujraépült kárpáti falvak. Az 
oroszok betörésekor elpusztult kárpáti 
falvak közül a sztropkói járásban tiz 
falu már teljesen fölépült s ezeket 
februárban ünnepélyesen fölavatják 
és átadják a népnek. Ez alkalommal 
minden faluban istentisztelet lesz az 
átadás napján. A fölavató ünnepen 
részt vesz a hivatalos közigazgatás 
is, jegyzőkönyvet vesznek föl, hogy 
kik számára, milyen pénzből épültek 
a házak.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház ülése. A képvi

selőház még mindig a hősök emlékének 
megörökítéséről szóló törvényjavasla
tot tárgyalja. Gróf Bethlen István a tör
vényjavaslat tárgyalása közben indít-
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ványt nyújtott be az üléseknek d. u.
3 —9-ig való tartására. Volt közben 
zárt ülés is, a mely alkalommal a 
miniszterelnök a buvárhajóharcról tett 
nyilatkozatot.

A n a g y v i l á g b ó l .
Hány hajót sülyesztettek el a 

németek ? A háború kezdete óta 
1245 angol hajó esett a német ten
geralattjárók és aknák áldozatául, 
összesen 2,947.475 tonna űrtarta
lommal.

A berlini nők cipőt talpalni 
tanulnak. A berlini háziasszony
egyesületek központja a különböző 
kerületekben levő egyesületekben ci- 
pőtalpalási tanfolyamokat rendezett 
be nők számára. A nők cipöfoltozást, 
talpalást és sarkalást tanulhatnak. A 
munka már szorgalmasan folyik.

Száznál több orosz és oláh 
vezérember halála. Egy oroszor
szági gyorsvonat, melyen számos 
magasrangu orosz tiszt és sok elő
kelő személyiség utazott, Tshiura 
oláh állomásnál kisiklott. Több mint 
száz magasrangu személy meghalt. 
A vonaton tűzvész támadt.

Vagyonos úri család egy 2 —3 éves 
teljesen árva leánygyermeket örökbe 
fogadna. Hadiárva előnyben részesül. 
Vallása csak ág. h. ev. lehet. Beje
lentések Debrecenbe az ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők.

Rácz Lajos szobafestő mester Sopron, 
(Faraktári ut) keres egy jóravaló 

fiút tanoncnak teljes ellátásra.

Kozma Bálint pápai iparos érte
síti családját, hogy 1916 aug. 4-én 
orosz fogságba esett.

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

Február 11. vasárnap, Mátlié
„ 12. hétfő,
„ 13. kedd, „
„ 14. szerda, „
„ 15. csiit.,
„ 16. péntek, „
„ 17. szombat, „

17, 1-13.
17, 14—27.
18, 1—9. 
18, 10-20
18, 21-35.
19, 1— 15. 
19, 16-30.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:
Munkatársainknak, jó barátainknak.

A szives üdvözléseket és Ígéreteket igen 
köszönjük. Az eddig beérkezett kéziratok 
a niaguk idejében mind sorra kerülnek. 
Külön levélírás alól mentsenek fel bennünket 
és ne tekintsék ezt figyelmetlenségnek, mert 
a felelős szerkesztő tanító nem létében ta
nítással is úgy el van foglalva, hogy rá 
nézve a gyakori levélváltás szinte fizikai 
lehetetlenség. Minden használható kéziratot 
szívesen fogadunk és biztosítjuk róla mun
katársainkat, hogy magunkban hálával is 
gondolunk mindegyikükre. A lap eddigi 
rovataiból mindenki maga megítélheti, mi
lyen cikkekre van szükségünk. Ilin é l többen 
támogatnak bennünket, lapunk annál fris
sebb, változatosabb és tartalmasabb lesz 
és annál több embert érdekel. — M. M. 
Fp. A szives sorokat igen köszönjük. Mi j 
is úgy Ítéljük meg a dolgot, hogy lapunk 
ügye az egész magyar ev. egyház ügye és 
fentartása egyik legfontosabb egyházi érdek.

Igen szeretnénk minél több egyházi h irt is 
közölni, mert ezekből szereznek híveink 
tudomást más gyülekezetek életéről, törek
véseiről, munkásságáról, buzgósá'gáról, ami 
az összetartozás érzetét és a magunk kin
cseinek megbecsülését, úgy szintén az egy
más példáján való erősödést nagyon elő
segíti. M i ennek a követelménynek is sze
retnénk megfelelni, de ez nem csak mi 
tőlünk, sokkal inkább a gyülekezetek veze
tőitől függ. A lapot azért adjuk híveink 
kezébe ilyen olcsón, hogy minél többen 
olvashassák és ne menthesse magát senki 
szegénységével. Ahol még igy sem talál 
utat a gyülekezetekbe és családokba, ott , 
már csak lelki szegénység lehet az oka. Aki 
látná, hogy a sok fáradság és idő mellett 
még mekkora anyagi áldozatot is hozott 
az eddigi szerkesztő és milyenre elkészülve 
vették át a mostaniak, az a helyébe vitt 
kész lelki táplálékért szívesen meghozhatná 
a maga egypár koronáját. — K. S. Nb. A 
fordítást szívesen várjuk. — Vándor. Bizony 
messze elszakadtunk. Egyikünk egyik, má
sikunk másik határra De igy találkozhatunk. 
Mind a kettő sorra kerül — H. Zs. Nagy
kanizsa. A lelkes buzgalmat melegen kö- 
szönjük Ha mindenki ilyen volna! — H. 
B. Pfa. Helytelenül tette, ha gabonáját a 
requiráló bizottság elől elrejtette. Gondoljuk 
csak meg, mennyivel többet áldoznak a 
harctéren szenvedők és meghalok, mint mi, 
akik egy kissé lemondani sem akarunk. 
Ne is keressen orvoslást sehol, mert csak 
nagyobb bajba döntheti magát Várja meg 
a végét. Talán nem jelenti be a bizottság. Ha 
pedig megbüntetik, állja a büntetést abban a 
tudatban, hogy nem érdemetlenül büntették. 
— B. L. Káld. Legközelebb összeállítunk és 
közlünk egy kis könyvjegyzéket; abból lehet 
választani. — Csl. Nem akarjuk elhinni, hogy. 
csak úgy lesz lapunk buzgó terjesztője, ha 
beküldött munkáit közöljük. De ha megtenné 
is, ezeket nem közölhetjük. Nekünk a kézira
tokat nem ilyen szempontból kel! elbírálnunk.

j  i
Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, i 

| idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

I S z e n t  I s t v á n  balzsamot, j
= mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben ; 
: is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít =

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál = 
: legbiztosabb a

| Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“. |
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen \ 

: meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró- = 
\ bálja meg a =

I „wittenbergi tyukszemirtót“. {
Feltétlenül használ. 3—50 j

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz- E 
5 tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az | 
; ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált E

„ S E R T É S  T Á P P O R T “ .
í K kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója z

j FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD. j

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d i t ö ,  o lc s ó .

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁ C és T s a
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüaemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Szorongattatás.
Nem elég az eddigi sok ellenség. 

Az amerikai Egyesült Államok elnöke 
megszakította Németországgal a dip
lomáciai érintkezést, visszahívta ber
lini követét és a többi semleges ál
lamot is csatlakozásra szólította fel. 
Velünk szemben is előreláthatólag 
úgy jár el, mint Németországgal, 
mert az élesebb buvárhajóharcot mi 
is kihirdettük.

Hogy fegyveresen bele avatkozik-e 
ellenünk valamelyik semleges állam 
a háborúba, a jövő hamarosan meg
mutatja ; de akár az eddigi, akár 
újabb ellenségek állnak velünk szem
ben, most már igazán életünkről, 
vagy halálunkról van szó. Olyan 
ellenségekkel kell küzdenünk, akiktől 
emberséges eljárást nem igen vár
hatunk. Rablásra szövetkeztek, rab
lómód is gondolkoznak.

Mig mi a háború elején is kijelen
tettük, hogy az országunkat megra
bolni kívánó, gyilkos Szerbiától sem 
akarunk területet hódítani, csak meg
büntetni és elvenni a kedvét, hogy 
a mienk után ne nyújtsa ki a kezét, 

már akkor azért álltak gonosz

szomszédunk pártjára, mert jónak 
látták az alkalmat a mi megsemmi
sítésünkre s mig mi győzelmeink 
mellett mindenütt az ellenség földjén 
állva is olyan békét ajánlottunk, 
amely nem akart senkit tönkre tenni 

'és megalázni, ők nyíltan hazánk és 
Törökország feldarabolását követelik 
s kimondják, hogy másként békéről 
nem lehet szó!

Ok tehát halálra valónak ítélnek 
bennünket és jaj volna nekünk, ha 
ítéletüket Isten is jóvá hagyná. De 
O talán most is másként gondolkodik, 
mint már a háború kezdete óta any- 
nyiszor megmutatta, hogy az ő tervei 
nem vágnak egészen össze ellensé
geink terveivel. Sok mindent elter
veztek, sikerüket biztosnak is hitték, 
de Isten másként végzett. Gondoljunk 
csak az orosz gőzhengerre, amelynek 
minket kellett volna letiporni és 
visszafelé fordulva letiporta a maga 
földjét. Gondoljunk a Dardanellákra, 
hogyan vált Konstantinápoly dicső
séges elfoglalásának terve szégyen
letes megszökéssé. Gondoljunk Olasz
országra. A Bécsbe vezető utat 
katonai sétának tartotta s még most 
is ott veri véresre homlokát a ha-

; tármenti sziklafalakon. Gondoljunk 
Romániára. Azt hitte, halottrabló 
szerepét játszhatja el nálunk, mi már 
mozdulni sem bírunk és a halott 
úgy megmozdult, hogy a románt 
verte ki hazájának legnagyobb részé
ből. Gondoljunk csak arra, hogy 
kezdet óta körülzárva csak Istenre 
és magunkra támaszkodva sokkal 
kisebb erővel is erősebbek voltunk 
és vagyunk, mint ők, mert jónak 
látta Isten, hogy a kevésnek erejét 
megszaporitsa, a sokét pedig meg
szégyenítse. Sokszor ugylátszott, olya
nok vagyunk, mint a gyönge edény, 
amelynek mindenfelől rácsapó üté
sektől össze kell omlania, de talán 
azért vagyunk külsőleg ilyenek, hogy 
megtartatásunkat ne magunknak, ha
nem Isten erejének és kegyelmének 
tulajdonítsuk. Annyit megelégedéssel 
mondhatunk, hogy eddig a veszede
lem nagyságával együtt nőtt ellenálló 
erőnk is. Mikor legerősebb volt 
északi ellenségünk s bent állt hazánk 
földjén, a magyar vitézség éppen a 
kárpáti harcokban csapott legmaga
sabbra; mikor Olaszország ellenünk 
jött, akkor történt a gorlicei áttörés 
és Galícia, Lengyelország felszaba-
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ditása; mikor Románia betört Er
délybe a sziveket elfogó fásultság 
újra helyet adott a hazáért élni-halni 
tudó lelkesedésnek.

A háború kezdete óta sokszor be
bizonyult rajtunk a szentirásnak ez 
a helye : Mindenütt nyomorgattatunk, 
de el nem szorittatunk; kétségeske- 
dünk, de nem esünk kétségbe ! üldöz-, 
tétünk, de el nem hagyatunk, tipor- 
tatunk, de el nem veszünk. (II. Kor. 
4. 8—9.)

Most a béke helyett uj szenvedé
sek várnak. Mikor halálra ítélve a 
végső eszközhöz folyamodunk és a 
békét akarjuk visszaadni minél előbb 
az agyon gyötört világnak, a sem
legesek is le akarják fogni védekező 
kezünket, hogy megsemmisítésünket 
ők is elősegítsék. De barátaink fogy
hatnak, ellenségeink szaporodhatnak, 
csak hitünk meg ne fogyatkozzék 
akkor ellenségeink nagyságához mérve 
most is megszaporodik erőnk és 
kitartásunk.

Meguntuk már a szörnyű vérontást 
és tengernyi gyászt, de nem unhat
tuk meg annyira, hogy hazánk vég
romlásába bele nyugodhatnánk. Még 
a nálunk kisebb és hitványabb Szer
bia, Montenegró, Románia is kitart 
és küzd, életéért, fennmaradásáért. 
Hazánk és nemzetünk élete ezeknél 
olcsóbb nem lehet.

Nyomorgattatunk ? Viseljük az ín
séget, nyomorúságot is béketüréssel. 
Nem ingyen viseljük, hanem hogy 
végül elmondhassuk : agyon még sem 
szorittatunk. Kétségeskedünk ? Tűnő
dünk, aggódunk, hogy meg tudunk-e 
állni a nagy veszedelemben ? Csak 
Isten segítsége felől soha kétségbe 
ne essünk! Üldöztetünk ? Emberek 
üldöznek emberi erővel; de hiába 
az, ha Istentől el nem hagyatunk. 
Tiportatunk? Ám essünk a -porba, 
ha Istennek tetszik még életünk, 
biztosak lehetünk, hogy el nem ve
szünk. fzm.

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther a jelekről s az azokat kö
vető nyomorúságokról:

»Először is az egyháznak kell meg
értenie, hogy eme jelek s az azokat 
követő büntetések nem véletlenül zú
dulnak ránk, mint a gonosz világ 
gondolja, hanem azokkal büntetésből 
Isten parancsolatainak megutálása és 
a bűn miatt az Ur fenyegeti és sújtja 
is az embereket, hogy azokban Isten
nek a biin ellen fölgerjedő komoly

és rettenetes haragját kell látnunk, 
különösen, mert a gonoszság az utolsó 
időben mindnagyobb és iszonyúbb 
mértékben terjed s a világnak vég
veszedelmét és pusztulását okozza, 
mivel ez a bűntől elfordulni nem 
akar, sőt inkább még a ránehezedő 
büntetések között is konokul megmarad 
istententelensége mellett s abból még 
a végveszedelemben sem tér meg, 
úgy hogy mindörökre Isten haragja 
és büntetése nyugszik rajta.

Másodszor nem szabad elfelejte
nünk, hogy mind e csapások alatt 
Isten anyaszentegyháza is szenved e 
földön, büntetések őt is, és talán 
még jobban sújtják, mint másokat; 
mivel a bűntől még ő sem ment. Az 
Ur ugyanis főképen azt akarja, hogy 
az egyház az ő nagy és rettentő 
haragját, mely a bűnösök ellen irá
nyul, megismerje s annak folytán Ő 
előtte istenfélelemben és alázatosság
ban járjon s annál inkább vágyódjék 
a kegyelem után.

Harmadszor pedig ragadjuk meg 
azt a vigasztalást, hogy isten az ő 
egyházát s akik hozzá megtérnek, 
mégsem taszítja el magától, ámbár 
utoljára a földön sokféle nagy és 
súlyos szenvedéseket bocsát rájuk s 
őket inkább, mint másokat tartósan 
szorongatni fogja; nem akarja Ö, 
hogy azok segítsége felől kétségbe 
essenek s azt gondolják, mintha Isten 
az ő haragjának büntetése és jelei 
által az istentelenekkel együtt őket 
is elsülyeszteni és megsemmisíteni 
szándékoznék; hanem hogy azért 
látogatja meg mindezzel őket, mert 
mindenkit bünbánatra és megtérésre 
int és hogy különösen azok, akik 
őszinte bünbánat, igaz hit és életüknek 
megjobbitása által hozzá megtérnek, 
a nyomorúság és kereszt súlya alatt 
a hitben és imádkozásban meg ne 
restüljenek s tőle biztos segedelmet 
várjanak.«

Buvárhajótiarcuflk és Amerika.
— A miniszterelnök és a pártvezérek nyi

latkozataiból. - -

Tisza István gróf miniszterelnök 
febr. 6-án jelentette be a képviselő
háznak az élesebb buvárhajóharc 
megindítását és ezzel szemben az 
Amerikai Egyesült Államok állásfog
lalását. Előbb azt fejtegeti, hogy eddig 
azért tartózkodtunk a buvárhajó kí
méletlen használatától, noha Anglia 
a mi kereskedelmi hajózásunkat tel
jesen lehetetlenné tette, és hajóinkat | 
figyelmeztetés nélkül elsülyesztette, I

mert a semlegesekkel való nézetelté
réseket, súrlódásokat akartuk elkerülni. 
Azután igy folytatja :

Ma ezt a tartózkodást lehetetlenné 
teszi ránk nézve ellenségeinknek fel 
lépése, kik a mi részünkről, és épp 
az Egyesült-Államok elnöke részéről 
történt békelépésre válaszul a leg- 
brutálisabb módon proklamálták meg
semmisítésünket. Ilyen kijelentéssel 
szemben nem lehet más- válasz, mint 
megtámadott létünk megvédése, min
den rendelkezésünkre álló jogosult 
eszköz igénybevételével. Ehhez az 
eszközhöz folyamodunk most abban 
a tudatban, hogy a teljes sikernek 
minden előfeltétele meg van, hogy 
az eszköz Sikeres alkalmazásának 
időpontja elérkezett.

Ezek voltak azok a szempontok, 
melyek a német birodalom kormányát 
és a monarchiát arra indították, hogy 
az erőteljesebb tengeralattjáró harcot 
kezdeményezzék. Tettük ezt a semle
gesek érdekeinek a lehető legmesz- 
szebbmenő tekintetbevételével. Hiszen 
nyílt utakat biztosítottunk a semleges 
hajózás számára. Csakis az észak
amerikai Egyesült-Államok kormánya 
válaszolt erre a lépésre azzal, hogy 
megszakította a német birodalommal 
a diplomáciai érintkezést.

Mi ehhez a fegyverhez azért nyúl
tunk, mert ezt tartjuk a gyors béke 
elérése egyik leghatékonyabb eszkö
zének ; azért nyúltunk hozzá, hogy 
ezzel közelebb hozzuk azt a békét, 
mely ugyanazon elvi alapon áll, me
lyet az Egyesült-Államok elnöke h ir
det. Mi a Wilson elnök által ajánlott 
béke álláspontján vagyunk ma is, 

' mely nem akar senkit megalázni és 
alkalmas tartós béke alapjainak le
rakására. Mi ma is készen állunk a 
tárgyalásra, a mely pillanatban biz
tosítékot nyerünk, hogy ilyen béke 
elérése végett hajlandók velünk tár
gyalni ellenségeink.

Mindaddig azonban, a mig ez be 
nem következik, mindaddig, a mig 
ellenfeleink egyenesen létünkre törnek, 
ennek az embertelen és gonosz me
rényletnek visszautasítására, vissza
verésére élnünk kell és élni fogunk 
minden körülmények közt minden 
jogos eszközzel, amely a siker biz
tosítására alkalmas.

Apponyi Albert gróf; Kevés hete 
annak, hogy ebben a teremben a t. 
Ház összes tagjainak osztatlan he
lyeslése mellett közöltetett az a lépés, 
amely a központi szövetséges hatal
mak részéről a béke létrehozása ér- 

I dekében tétetett, még pedig hangsti- 
I lyozottan oly béke létrehozása 'érdé-
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kében, amely a hadviselők egyikének 
sem járna létérdekében való megtá
madásával, létalapjainak fenyegeté
sével, megalázásával.

E fellépés ellenségeink részéről 
csak gúnyos visszautasítással talál
kozott és ők ezzel szemben aztán 
felállítottak egy programmot, amely 
programm a központi hatalmak által 
tett kijelentéssel szemben sokkal rész
letezőbb volt, de részletezőbb mily 
irányban ? Részletező abban az irány
ban, hogy nem csak Németország kato
nai hatalmának megsemmisítését tűzte 
ki célul, hanem abban az irányban, hogy 
annak legagresszivebb része elsősor
ban Törökország, de azután az oszt
rák-magyar'monarchia és legkülönö
sebben Magyarország ellen irányultak, 
amennyiben Európa térképének egy 
oly revízióját helyezték kilátásba, 

* egyedül elfogadható békealapul az ő 
részükről, amely másképpen, mint 
Magyarország feldarabolásával, nem 
képzelhető. Már most, t. képviselőház, 
van-e magyar ember, aki hajlandó 
volna diszkusszióba bocsátkozni bár
kivel az 1000 éves Magyarország 
területének felosztása iránt, tartós 
békéről addig, amig magyar ember 
él e világon, nem lehet szó, ha a 
béke Magyarország feldarabolásának 
alapján jött létre

Hiszen voltak idők, amikor ez az 
ország fel volt darabolva, de ez az 
ország soha a feldarabolásba bele 
nem nyugodott, annak szétszakított 
tagjai mindig egymás felé iparkodtak. 
És él az én hitem, hogy még nem 
fajult a magyar vér annyira, hogy 
ha ily szerencsétlenség érné valaha, 
amelytől Isten óvja, hogy akkor a 
meddig magyar ember élne, ne küz- 
dene, ne konspirálna, ne iparkodnék 
minden erővel egy ilyen úgynevezett 
jogrend felforgatására és a régi álla
potnak, a régi Magyarországnak ismét 
feltámadásra. Arról tehát gondoskod
nánk mi, hogy ezen az alapon tartós 
béke elérhető ne legyen.

Nem marad egyéb hátra, mint az 
újabban ránk kényszeritett háborúban 
a lehető legnagyobb energiát kifejteni, i 
Mert mentői nagyobb energiát tudunk 
kifejteni azokkal szemben, akik békére 
másként, mint megsemmisítésünk árán, 
nem akarnak hajlani, mentői nagyobb |

energiát tudunk ebben a tekintetben 
kifejteni, annál több kilátás van arra, 
hogy ellenségeinket az eszeveszett pro
gram mból kijózanítsuk, és oly alapra 
visszük vissza, amely a békéhez kö
zelebb hoz minket és a békekötést 
lehetővé teszi.

Nem tagadom, hogy megnyugvást 
kelt bennem az a tudat, hogy az a 
nézeteltérés, az a habozás, mely e 
tekintetben a szaktekintélyek között 
ezideig fenforgott.most — úgy látszik
— véget ért és úgy látszik, az elha
tározás mindnyájuk közös egyetérté
sével jött létre. Teljes mértékben he
lyeslem azt, hogy a rendelkezésünkre 
álló legélesebb eszközöket igénybe
vesszük avégből, hogy a háborúnak 
reánk nézve győzelmes kimenetelét 
és ezzel oly békének létrejövetelét 
gyorsítsuk, mely arra van rendeltetve, 
hogy az emberiségnek állandóan biz
tosítsa a benső nyugalmat és a ha
ladás lehetőségét.

Andrássy Gyula g ró f: Minden por- 
cikámmal a békét kívánom. Ha meg
gondolom, hogy e percben is, amikor 
itt tanácskozunk, ezren és ezren test
véreink közül a legnagyobb szenve
déseknek és kínoknak vannak kitéve, 
ha meggondolom, hogy esetleg e 
percben is sokan hősi halált halnak, 
ha meggondolom azt, hogy az em
beriség immár évek óta a helyett, 
hogy kulturmunkát végezne, egymást 
pusztítja, akkor bizony fellázad ben
nem is az emberi érzés a háború 
ellen. De éppen, mert a békét aka
rom, épp azért hangsúlyozom, hogy 
a békét tárgyalásokkal elérni, legalább 
ma még, nem lehet, hogy ma a leg
erélyesebb harcnak az ideje állott elő. 
Előttem van Lloyd George legutolsó 
beszéde, melyben azt mondja, — pe
dig ő vezérszelleme ma az antántnak
— hogy egy béke győzelem nélkül 
nem jelentene békét, hogy azért ma 
békéről nem is lehet beszélni, hanem 
a harcot folytatni kell, mig a központi 
hatalmakat meg nem törték. Ez az 
álláspontjuk. Ezen állásponttal szem
ben alkudozásnak helye nincs. Ezen 
álláspont teljesen kizárja azt, hogy 
ma bárminő ajánlat elfogadtassék, 
csak egy mód van, az erélyes harc. 
A tengeralattjárók harcát egy ízben 
megkezdettük, azután egy bizonyos

szünet állott elő, az Amerikával való 
megegyezés folytán. Azonban, amikor 
Amerikával tárgyalt Németország, 
hangsúlyozta, hogy elvárja, hogy 
Amerika segítségére lesz abban, hogy 
Angliának a nemzetközi jogba ütköző 
harci modora ellen megvédje az em
beriséget, amennyiben pedig ezen 
várakozásában csalódnék, visszanyeri 
akciószabadságát. Ebben a várako
zásban pedig csalatkozott, az Egye
sült-Államok semmi ilynemű lépést 
nem tettek, úgy hogy ma az előre 
bejelentett akciószabadság teljesan 
fenáll. Miután pedig az összes felelős 
tényezők azt hiszik, hogy a tenger
alattjárók harca sikerhez fog vezetni, 
én teljes bizalommal ezen szakvéle
ményhez tudomásul veszem a t. mi
niszterelnök jelentését, és csak azt 
kívánom, hogy derék tengerészetünk 
a némettel szövetségben a győzelmes 
békét vivja ki.

Rakovszky István: Nem mi vagyunk 
annak okai, hogy ez a helyzet előállott. 
Egyenlő mértékkel kellett volna mérnie 
Amerikának az antánttal szemben és 
velünk szemben. Akkor nem követ
kezett volna be ennek a háborúnak, 
ezeknek a vérengzéseknek és ember
telenségeknek ez a szomorú fázisa, 
ez a valóban mégrenditő utolsó fel
vonása

Elérkeztünk ehhez a döntő pilla
nathoz. A német kancellár a német 
külügyi bizottság előtt kijelentette, 
hogy minden eshetőséggel számoltunk, 
midőn erre elhatároztuk magunkat. 
IV̂ ost többé visszakozás lehetetlen.

Ezt a lépést, ezt a keserű utat 
végig kell járnunk, ezt a harcot végig 
kell harcolnunk, mert ez az egyedüli 
biztosíték arra, hogy megközelítsük 
a békét.

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

Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a legfőbb kinc« 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Február 18. vasárnap, Máthe 20, ! —19
19. hétfő,
20. kedd,
21. szerda,
22. estit.,
23. péntek,
24. szombat,

„ 20, 20-34.
„ 21, 1— 16.
„ 21, 17-32.
, 21, 33—46.
„ 22, 1-14.

22, 15-33.

Elmaradott az a község, ahol nincs fogyasz- _ _  _  _  _  _ _  _
tási szövetkezet. A legjobb és legolcsóbb ház- I  V  I  I I  | 1  l l  I
tartási és gazdasági cikkek a HANGYA bol- |  g *■  1 * 1  I  ' 1%
tokban kaphatók. A HANGYA italai hamisí- P l  ^ 1  I I I  I  y  W
tatlanok és kitűnő minőségűek. Amelyik község- I  I  K B  I  I  E
ben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesiteni, J9LJL JL JL. JL 1 JL JL JL
forduljanak a mozgalom kezdői tanácsért a

a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár utca 34. sz.
(Saját székházában.) 117

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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A KADÉT ÉS A KÉMÉNY
SEPRŐ.

A régi, büszke, szép Brassó városnak is 
El kellett szenvedni kínos végzetét,
Hogy a jó  szomszéd, a leggaládabb ellen 
Üsse homlokára orvul bélyegét.

Ki, amig mi vívtuk egy irigy világgal 
A lét és a nem -lét véres harcait,
O csalfán, számítva sunyitott és várta 
M ikor vágja belénk rabló karmait.

És mikor tudta, hogy nincs őr a határon, 
Miként az orgyilkos, úgy besettene,
És mint a hiéna, úgy fosztott, rabolt, 
Kegyetlen és durva ősi ösztöne

S olcsó dicsőségtől megkótyagosodva, 
Úgy garázdálkodott a pribék sereg, 
Mintha csak örökre tulajdona lenne ;
Az ős város felett úgy rendelkezett.

És a dúlt városnak méltóságos dacát 
Meghunyászkodásnak tekintette m ár; 
Hódolatnak, hogy tűrt s békés, komoly csend- 
Megadásnak, amely már semm it se vár. [jét

Egy hónapig tartott a bitor dicsőség, 
Am ikor betellett hamar végzete ; 
Menydörögve zendült ágyúinknak torka 
És lesújtott rája bőszünk fegyvere.

És az orv ellenség nem állt m eg nyílt har- 
Csuful megveretten menekült tova ; [cot, 
Hősi győzelmünktől zengő bércek között 
Futott bujdokolva züllött tábora.

S im a remény s kétség közt vergődő város, 
Hittel, bizalommal vesz lélekzetet.
Innen is menekül a pribékek hada,
Mely az imént még oly fennen kérkedett.

Tisztul a város, de üresek az utcák.
M ég félénk az öröm , mely most ébredez. 
Itt-ott még felbukkan, egy garázda csapat, 
Boszuját még töltni alkalmat keres.

Egyszercsak egy csendes, külvárosi utcán 
Katonás lépéstől cseng a kövezet;
A győzelmes sereg elhöirnökei.
Négy honvéd, kiket egy hadapród vezet

Vakm erőén, bátran törnek ők előre. • 
O röm zaj köszönti a jövetelük,
Öreg, asszony, gyermek önfeledten bámul, 
Hisz a szabadulás érkezik velük.

„Ne féljetek, jövünk I“ — ezt kiáltják vígan 
A lakosság felé, amely kitolong.
„Éljen I —  Hoch I“ — riad egy háznak tetejé- 
Egy szász kéményseprő, aki ott ujong. [ről,

Lelkesül mindenki, itt a szabadulás I —  
Oh milyen érzés ez, minő gondolat, —  
„Hozsánna, hozsánna I ne tiporja  többé 
A gálád ellen a honi hantokat I . . . “

Ám az örömzsivaj most hirtelen elhal. 
Kósza oláh sereg fordul be amott. 
Menekülőben van, ám de most vitézül 
Tám adja meg a kj§ honvéd csapatot,
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És a hős honvédek m egállják a harcot. 
Hajh, de sok az oláh és egymásután 
Hullanak el vérzőn az ifjú vitézek,
M ég csak a kis kadét viv, harcol csupán.

A ház kapujában küzködik elszántan.
Csak a karabélya, nincs más fegyvere, 
M ikor már húszával rohannak reája . . .
;— Irgalmas ég i — végei — fogy már ereje,

De ekkor egy kéz nyúlt ki a kapurésen 
S berántotta öt a sok ellen közül.
A kis kéményseprő volt a mentó angyal 
S bezárul a kapu a mócok elül.

A vérszemet kapott dühös oláh horda, 
Szörnyű üvöltéssel vad haragra gyűlt. 
Rárontott a házra, a kaput betörte 
És kutatva ottbent, mindent szerte dúlt.

,,Fel a padlásra is i“ — Recsegtek a lépcsők 
Az oláhok rongyos bocskora alatt.
Oda húzódott fel a két menekülő, 
Padlásnyilás mögött lelvén oltalmat.

Jönnek már a mócok, mind többen tódul- 
Oh jaj, felfedezik a rejtekhelyét I [n a k .. . 
Az utcáról gúnyos, kihívó szó hangzik : 
„Gyere ki, ne bujkálj, nem szabadulsz m eg!“

Oh van-e menekvés ? — A jó kéményseprő 
Oltalmazná társát újabb rejteken, —
De a hős hadapród felpattan : „Itt vagyok I“ | 
S oda áll eléjük büszkén, délcegen.

Mint a vadállatok, úgy rohantak oda 
És elnyomják őket, a két védtelent ; 
Kötelekkel össze is kötözték őket 
És célba álliták, m indjárt odafent.

Aztán vandálmódra lövöldöztek rájuk . . . 
Magyarra és szászraI — óh mily élvezet! — 
És talán egyszerre ütöttek keresztül 
Egyért-együtt verő két testvér-szivet.

Halottak voltak már, m íg is lőtték őket. . 
Boszujokat töltni nekik jól esék . . .
— De németek tűntek fel az utcavégen, 
M ire megfutott a durva csőcselék.

S győztes seregieknek lelkes ujjongás közt 
Arra bevonló délceg menetét,
Üdvözöltek boldog mosolyával nézte :
A hős kéményseprő és a hős kad é t. . .

R Á B A I  Z S I G M O N D .

Vendel bünhödése.
Elbeszélés. I r ta : Csite Károly.

Vendel, a csősz, bőszen villogd 
szemekkel törtetett haza azon nap 
már harmadszor a kertek alja felöl. 
Szájából pipaszár lógott pipa nélkül.
A pipa, mint mindennél legféltettebb 
nélkülözhetetlen portéka, kincs dohány 
hiányában a belső zseb fenekén hú
zódott meg.

— No, csakhogy itthon talállak

végre már ! Hol a dohány ? ! Itjle vele 
rögtön ! — állt szembe kapzsi, mohó 
tekintettel a városból haza érkezett 
feleségével.

Az asszony habozva állt meg em
bere előtt, karján tartá még a vásá
ros füles kosarát.

— Haj, szegény apjuk, de renge
teg sokat lótottam, futottam egyik 
boltból a másikba, kértem, könyö
rögtem, pereltem.

— Hol a dohány ?! — kérdé
Vendel sötét, gyilkos tekintettel, nem 
valami jót sejtve.

— Hisz arról beszélek, hogy do
hányért és petróleumért futkostam 
reggel óta a városban. Boltról-boltra 
jártam könyörögve.

— A dohányt add már ide! Az 
kell nekem, nem a te loty-poty be
széded, amire nem vagyok kiváncsi.

— Hát hisz azt beszélem, gzt 
mondogatom, hogy a kend kedvéért: 
dohányért csőgtem-bógtam egész nap, 
hogy majd elszakadtak a lábaim s 
aztán —

— Add már a dohányt! Semmi 
beszéd nem kell nekem több!

— Hát iszen nincs! — bökte ki 
Páni néni reszkető ajakkal. — Nem 
kaptam sehol. Minden bolt ajtóra az 
van kiírva, hogy dohány, cukor és 
petróleum nincsen.

Vendel szájából kiesett a pipaszár.
— Nincs dohány?!.. Egy pakli

val sincs ?!
— Semmi sincs! — ingatta fejét 

az asszony.
— Tyü azt a — erre — meg arra 

ennek a kutya világnak! — kékült- 
zöldült Vendel az indulattól s szit
kozódott pogány mosdatlan szájjal, 
eldurvult lélekkel.

— Jaj, ja j! Ne legyen már kend 
olyan pogány lélek! — fogta be 
Fáni néni a fülét a káromlások hal- I 
latára. — Ismerjen kend Istent, hisz J 
már közeledik a koporsóhoz.

— Nem ösmerek most! Nem aka- i 
rok senkit, semmit ösmerni, mert i 
engem sem ösmer senki! — hörögte 
Vendel vad indulattal s rohant újra
a mezőre a kopott szűrében tolvajt 

j. fogni. Jaj lenne annak, akit most 
i tolvajláson csíphetne!

Mint egy sebzett, űzött vad, tör- 
j- tetett egyik dűlőről a másikra. De 
; hasztalan, nem tudott tolvajt fogni. 

Úgy alkony táján a bozóti felső dű
lőre tért s megállapodott az erdőszél- 

; ben álló hatalmas vadkörtefa alatt. 
Onnét lesett az erdő mellett elhú
zódó pipás Kis Mihály kukorica ül- 

! tetésére, melyet az előző estén igen 
megvámoltak a tolvajok,
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— Most jöjjön a to lva j! Most hát 
jő kedvembe talál! — morogta,ha
raggal, gyűlölettel eltelve az egész 
világ iránt. Elővette zsebéből pipáját, 
a még most is fogai közt szorított 
szárára illesztette. Száraz körtefa 
kérget faragott apró szilánkokra, azzal 
tömte meg pipáját. Rágyújtott aztán, 
szívta mohón, elkeseredetten, össze
húzott szemöldökkel. De hiába, nem 
ízlett neki, lázas, szenvedélyes do
hányzási szomját nem oltotta el 
nikotintól mérgezett vére követelte 
az izgató, kábító dohány mérget.

— Dűlj össze, kutya világ! — 
ordította tajtékzó dühvei. Földhöz 
csapta pipáját, aztán reá tiport. — 
Nesze, pusztulj te is !. . .

Node megbánta mindjárt a pipa 
elleni merényletét, lehajolt érte ki
kaparta a földből. Szerencséjére nem 
tört teljesen össze, mert puha volt 
az agyag. Ellenben megátkozta ismét 
az egész világot, az eget megfenye
gette öklével, a földet pedig megrug
dosta. De miután senki nem követhet 
el büntetlenül gonoszságot, a meg
rugdosott föld azonnal megbünteté 
Vendelt. Ugyanis a csizmasarok 
megakadt rúgás közben egy kiálló 
gyökérben, mire úgy felbukfencezett 
Vendel, nagyot nyikkanva. hogy a 
lyukas csizmatalpát meglátta a ma
gasban fénylő teli hold. Az ég bün
tetése pedig azután következék, de 
várjunk csak sorára.

Vendel nagy nyögések és pogány 
káromlások közt föltápászkodott a 
földről s ismét megfenyegette öklével 
az eget.

— No, Vendel, mit kapkodsz az 
ég félé ? Vagy tán imádkozol ? — 
kérdé az előtte felbukkanó, rókalesre 
induló báró ur, vadász puskával a 
vállán.

— Ippeg én imádkozom! Kihez?! 
Aki nincs ?! Vagy a pokolbéli ör
döghöz, aki van! ? — morogta Vendel 
sötét lélekkel.

— No, no, pogány fickó, jól vi
gyázz a nyelvedre, még jobban az 
istentelen lelkedre, mert majd meg
mutatja az a sújtó kezét, akit meg
tagadtál ! — dorgálta a földesur, 
mely után eltűnt kutyájával az erdő 
homályában.

Vendel még mindig azon helyben 
maradt, minden áron tolvajt akart 
ma fogni, akin kitölthetné rettenetes 
haragját. A vadkörtefa törzsének 
támasztva hátát, nézett merengve a 
homályba borult falura, miközben 
egyszercsak közelben hangzó hatal
mas puskadörrenés riasztotta fel. Az 
első lövést követte a második is,

mely után pár perc múlva az erdő
szélből iramló szapora topogó lépé
sek zaja hallatszott feléje. Merően 
figyelt, nézett előre s ime a bokrok 
közül egy sántikáló sebzett róka 
bukkant elő, mely amint Vendel elé 
ért, elvágódott és kinyujtózkodott a 
gyepes földön, mintha teljesen kiadta 
volna a páráját.

— Ejnye no, ez hát idehozta ne
kem a bundáját! — ugrott Vendel 
fürgén megifjodva a rókához, még 
a szűre is lecsúszott a válláról. — 
Dejszen jó helyre is hozta. Tom 
Istenem, ad ezért dohányt is a zsidó, 
amennyi csak kell. Gyere csak ko
mám, elrejtsünk mire gyün a méltó- 
ságos ur!

Pár perc múlva eltűnt a róka. 
Vendel ismét a földig érő szűrébe 
burkolózva állt mereven a körtefa 
alatt, amint hangos dobogó léptekkel 
elébe érkezett a báró ur.

— Nem láttál egy meglőtt rókát 
erre jönni ? — kérdezte az öreg ur 
izgatottan.

— Nem én, méltóságos ur 1 Nem 
gyütt erre semmiféle róka, ha csak 
olyas kétlábú kukorica tolvaj róka 
nem, — füllentette Vendel. Ámde a 
báró ur kutyája gyanúsan szaglászta 
s ugrálta körül.

— Dejszen erre jött, látnod kellett 
s tudnod kell, hogy hol van ? Nem 
vihette messzire a bestia az irháját, 
mert kétszer is rálőttem.

— Színit se láttam, méltóságos ur!
A báró urnák feltűnt a kutyája

gyanús szimatolása. Erélyesen szólt 
az atyafira.

— Ember, elő add azt a rókát, 
mert szomorú napod lesz!

— Esk.. .  — nyitotta Vendel szá
ját esküvésre, de nem fejezte be, 
szörnyű ordításba csapott á t: Jaj, 
jaj, irgalmazz Istenem !... Belém 
harapott a gyalázatos böste fajzatja, 
pedig úgy tett, mintha megdöglött 
volna.

A hosszú, kopott szűr abban a 
pillanatban lecsúszott Vendel válláról, 
lehullt a földre s ime a róka ösz- 
szekötött hátsó lábainál fogva nya
kába akasztva lógott fejjel lefelé a 
hátán.

A világháború eseményei.
A világot izgatottságban újból 

Wilson és Amerika tartják. S hozzá 
legizgatottabbak minden bizonnyal 
Wilson maga és az Egyesült Álla
mok. S nem minden ok nélkül. Az 
Egyesült Államokban a nyugtalanság

egyre növekszik. Az amerikai keres
kedelmi forgalom megbénult. A hajó
tulajdonosok és hajóstársaságok nem 
tarthatják be a hajójáratokat, nem 
mernek hajókat küldeni a tengerre 
s általános az a vélemény, hogy 
ennek a helyzetnek a létrehozásában 
Wilsonnak nagy része van. A feszült
ség az Egyesült- Államok és Német
ország között növekszik, a háború 
már nem késhet sokáig, — mondják 
az angolok — s még csak az a 
kérdés vár eldöntésre, vájjon csatla- 
kozik-e az Unió az antanthoz, vagy 
pedig hagyományaihoz hiven önállóan 
fog-e háborút viselni.

Az elsülyesztett California gőzös 
miatt az antant álfamai már a had
üzenetet remélték. Valószínű azonban, 
hogy az Egyesült Államok kormánya 
aligha tesz lépéseket a California 
ügyében, miután ezen a hajón ame
rikai állampolgár nem pusztult el.

A délamerikai államok tudvalévőén 
nem követik Wilson állásfoglalását. 
Legutóbb a chiliéi kormány intézett 
tiltakozó jegyzéket Németországhoz, 
ebben kijelenti, hogy feritartja magá
nak a cselekvés szabadságát arra az 
esetre  ̂ ha Chilié jogait megsértenék.

A skandináv államok tiltakozó 
jegyzéke Németországhoz még nem 
készült el.

A földközi-tengeren mindennemű 
hajóforgalom szünetel. Hollandia fel
függesztette az Atlanti Óceánon menő 
hajójáratait. Egy újabb jelentés sze
rint egy holland hajót el kellet sü- 
lyeszteni, mert tilos területen haladt 
át. Ezt az esetet élénken tárgyalja a 
holland sajtó és felszólítja a kormányt, 
hogy emeljen óvást ebben az ügyben. 
A tengeralattjáró harc nagyméretű 
sikereit már az angolok is kénytele
nek elismerni. Anglia már arra 
kényszerült, hogy újból szaporítsa a 
torpedózuzók számát és minden ke
reskedelmi hajót felfegyverezzen.

Keleti arcvonal.
A keleti arcvonal egész hosszában, 

a Fekete-tengertől a rigai öbölig a 
harci tevékenység egyáltalában nem 
nagy; a nagy hó és fagy miatt időn
kénti tüzérségi tüzből és kisebb 
csatározásokból állott.

Mackensen tábornagy hadseregénél 
a tüzérségi tevékenység időközönként 
megélénkült, felderítő és portyázó 
különítményeink sikeresen oldották 
meg feladataikat.

József királyi herceg arcvonalán 
az ellenség a Casinu völgyében né
hány századdal előnyomulást kísérelt 
meg, melyet azonnal visszavertünk.
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Bukovina déli részében, Kirlibabától 
északkeletre az ellenség vállalkozása 
hasonlökép kudarcot vallott.

Lipót bajor herceg tábornagy csa
patainál a hí»rci tevékenység vala
mivel emelkedettebb volt, vállalkozá
saink sűrűbb egymásutánban követték 
egymást és az oroszok is nagyobb 
erőkkel léptek fel. A Brezina mellett 
rohamcsapataink a befagyott folyón 
át behatoltak az oroszok állásaiba, 
50 fogolylyal és kilenc gépfegyverrel 
tértek vissza. Rigától nyugatra, az 
Aa folyónál az ellenség erőfeszítései 
a németektől egy talpalatnyi tért 
sem voltak képezek visszahódítani.

Harc az olaszok ellen.
Az olaszok gyér tüzérségi tüzelésen 

kívül más tevékenységet nem fejtettek 
ki, inig a mi csapataink rohamosztagai 
több helyen betörtek az ellenség 
állásába, fontos híreket, foglyokat és 
hadizsákmányt hoztak magukkal.

Nyugati harctér.
Belgiumban és Franciaországban 

a harci tevékenység elég nagy volt, 
de nagyobb eseményekre nem veze
tett. Ypernnél a tüzérségi tűz időnként 
nagy hevességre emelkedett. Wyt- 
schaeténél a németek nagyobbmérvü 
robbantásokkal az ellenséges akma- 
rendszer legnagyobb részét tönkre
tették. A Somme vidékén a tüzérségi 
harc állandóan magas fokon állott, 
az angolok ismételt támadásokat 
intéznek Serrenél, az Ancre mindkét 
partján, Beaucourt és Pysnél, a St. 
Pierre Waast-erdőnél, de rendkívül 
súlyos veszteségeiket csak igen cse
kély térbeli nyereség kárpótolta. To
vább délre német rohamcsapatok 
több helyén — néha a franciák 
harmadik vonaláig — előretörtek és 
foglyokkal, valamint hadizsákmánnyal 
tértek vissza.

Macedóniai arcvonal.

Rendszeres harcok nincsenek, az 
antant csapatok az Orchida-tó déli 
sarkán újra megtámadták állásainkat 
és vállalkozásuk ismét kudarcot val
lott. Az arcvonal más pontjain á 
tüzérségi tüzrohamok nem ritkák.

Mezopotámia, Perzsia és Kaukázus.
Mezopotámiában az angolok tá

madása tovább tart, de az egyes 
előretörések között hosszabb szünetek 
vannak, melyeket az ellenség leg
nagyobbrészt a következő támadás 
tüzérségi előkészítésére használ fel. 
Az angolok rohamai rendkívül su'yos 
áldozatokat követelnek, de tért hódí
tani nem képesek. Szövetségeseink 
állásába néha ugyan sikerül az an
goloknak betörni, de ott legfeljebb a 
legelső ellentámadásig van maradásuk.

Perzsiában egy karavánt összes 
tevéivel és rakományával elfogtunk.

A Kaukázusban kisebb csatározá
sok folynak.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Csite Károly uj könyve. Csite 

Károly a »Harangszó« kezdettől fogva 
egyik legszorgalmasabb és legjelesebb 
munkatársa, akinek jó izü, kedves, 
csöndes vidámságu elbeszélései ol
vasóinknak már annyi kellemes órát 
szereztek, »Árva libák« címmel Hus- 
vétra uj könyvet-ád ki, amelyben uj 
háborús vonatkozású, vallásos irá
nyú elbeszéléseinek legjavát gyűjti 
össze. A könyv úgy a nép és kato
naság, mint a gyermekek részére 
alkalmas olvasmányul szolgál s meg
szerzését nemcsak olvasóinknak, ha
nem az iskolás könyvtáraknak is 
melegen ajánljuk. Aki ismeri Csite 
írásait, annak felesleges részletes 
ismertetést nyújtanunk. Magával tesz 
jót, aki uj könyvét megszerzi, hogy 
az egyes elbeszélésekben gyönyörű
séget találjon. A könyv előre meg
rendelve 2 kor. De bolti ára drágább 
lesz. A megrendelések Csite Károly j 
címére Körmendre küldendők. De 
megrendelést lapunk is elfogad. A 
könyvből mutatványul mai számunk
ban közlünk egy elbeszélést.

Gyászrovat. Horváth Sándor nyu
galmazott evangélikus lelkész és volt 
országgyűlési képviselő nyolcvanegy 
éves korában Budapesten meghalt, j

Horváth Sándort 1886-ban Győry 
Vilmos elhalálozása után a pesti 
magyar evangélikus egyház meghívta 
első lelkészének, hol 1908-ig műkö
dött, amikor nyugalomba vonult. Ki
váló egyházi szónok volt, akit min
denki tisztelt és szeretett. 1869-től 
1875-ig országgyűlési képviselő volt.
A megboldogultat a Deák-téri evangé
likus templomban helyezték ravatalra 
és onnan temették el. Á gyászbeszédet 
a templomban Scholtz Gusztáv püs- I 
pök mondta.

A felsőszakonyi gyülekezet f. évi 
íebr, 4-én tartotta meg a szokásos 
évi számadó közgyűlését. A gond- j 
nokok által előterjesztett 1916. évi 
számadásból kitűnt, hogy a szakonyi 
evang. egyházközségnek bevétele volt: 
6903-82 K. Kiadása szinte 6903‘82 
K. Alapítványi tőkéinek összege: 
7235 57 K- Uj alapítványokat tettek 
fenntartási alapra: Büki Sándor és 
neje Szabó Zsuzsánna 400 K néhai 
Szabó Ferenc és neje néhai Szabó 
Zsuzsánna emlékére gyermekeik 200 
K, özv. Szabó Györgyné Szabó Juli
anna emlékére leánya özv. Kölonits 
Ferencné 100 K, özv. Rózsa Jánosné 
emlékére gyermekei 50 K, Németh 
István és neje Hidegh Zsuzsánna — 
hadi szolgálatban elhalt sógora illetve 
testvérje emlékére 200 K- A tőke az

elmúlt évben 1266 K 59 fillérrel 
gyarapodott.

Az evang. egyetemes Szeretetházra 
200 K, hadi jótékony célokra 239 58 
K. Torzsai Konfirm. Otthonra 19 28 
K. Gyámintézetre 54 K 04 fillért 
gyűjtött az egyházközség a hivek 
között.

Az elhaltaknak emlékét alapitvány- 
nyal, a házasságkötéseket és egy
házkeléseket adományokkal megörö
kíteni illetve emlékezetessé tenni rit
kaság, hogy elmulasztanák a hivek, 
ez szinte közszokássá vált már Sza- 
konyban.
A gondnok választás megejtése után 

határozatba ment, — hogy a reform. 
400 éves emlékünnepét is valami 
maradandó alkotással szándékozik 

! az egyházközség megünnepelni, mely
nek módozatairól gondoskodni fog.

Hódoló küldöttség a királyhoz. 
A magyarországi ev. egyház Őfelsége 
legközelebbi budapesti tartózkodása 
alkalmával hódolatát fogja bemutatni 
a felség előtt. A küldöttség tagjai 
báró Prónay Dezső egyetemes felü
gyelő vezetése alatt a püspökök, egy
házkerületi felügyelők és az egyház- 
kerületek küldöttei lesznek.

Az aradi ev. egyházban az 
1916. évben, a következő adományok 
folytak be: orgonára 853 K 10 f, a
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templom fűtőberendezésre 610 K- 
Segélyalapra (suplikánsak részére) 
100 K. Szegénytanulók segélyalapjára 
170 K, a reformáció szeretetházára 
300 K. a gyámintézet jubileumi alap
jára 60, aszódi leánynevelő intézet 
60, Prot. árvaházra 40, papi nyug
díjintézetre 40, bérházalapra 138' 16 
K. Gyámint. offert. 30" 11, pogány 
misszióra 4-15, Vörös keresztegylet 
23*81, a csehbereki egyháznak 30 Ív 
Szegények részére külön 200 koronát 
kapott az egyház. A torzsai konfir
mandus otthon és szeretetházra 25 92 
K. A Kászonyi János-féle alapból 
segélyeztetett karácsonykor 3 család 
30 koronával. A katonák imaköny
vére és lapjaira befolyt 53 K- A 
hősök emléktáblájára 5 1\. Adomá
nyokban befolyt összesen 2689'34 K

Hősi halált halt a lébényi gyü
lekezetből Győri Mihály IV. 18. honv. 
tábori zászlóalj, gépfegyverosztagbeli 
vitéz katona, 1917. január 21-én.

Legyen emléke áldott!
Az ujmalom9oki ev. egyház- 

község tanulóival Sass Vilma és 
Szakáts Magda tanítónők tombola 
játékkal egybekötött karácsonyi szi- 
nielőadást rendeztek, mely a hívek 
nagy látogatása mellett szép erkölcsi 
s anyagi eredménnyel végződött. A 
belépő dijakból megmaradt 60 korona 
tiszta jövedelmet a harctéren elesett 
ev. tanítók özvegyei és árvái felse
gélyezésére adományozták.

Nyugdíjas tanítók és tanító- 
özvegyek segélye. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a támoga
tásra leginkább rászoruló nyugdíjas 
tanítóknak és tanitó-özvegyeknek száz 
és nyolcvan koronás egyszersminden- 
kori segélyt fog adni.

A rábaszenttamási ág. hitv. ev. 
leánygyülekezet 1917. február 4-én 
vallásos estélyt tartott. Közének után 
Balikó Lajos kőszegi lelkész tartott 
hatásos egyházi beszédet Máté ev. 
XI. 28 — 30 verse alapján. Szép si
kerrel szavaltak: Bencsik Vilma
(Végig az országon) Kiss Ilonka 
(Meghalt a hadnagy ur) Rodler Etel 
(Ti, akik itth o n ...) Bauer Gyula 
(Indul a század.. ) Ormosi Irénke 
(Ki tudja, hol ?) Lorántffy Esztike 
(Két levél) és Balikó Lajos (Magyar 
rapszódia). Balikó Mihály tanító föl- 
olvasott »Luther és a háború« címen. 
A szavallatok között az iskolás gyer
mekek énekeltek. Ima és himnusz 
fejezte be a kedves és épületes ün
nepélyt. Ez alkalommal összegyűlt 
offertóriumot 205 koronát — egy 
erdélyi elpusztult evang. gyülekezet
nek szánták.

11 th o n r ó i.
A vasúti személy és áruforga

lom korlátozása. A vasutakkal 
szemben a háború kezdete óta tá
masztott igények még mindig foko
zódnak. A hadszíntér növekedése a 
hadrakelt sereg szükségleteinek elszál
lításához a jármüvek mind nagyobb 
számát vonja el s az élelmicikkek 
s egyéb mellözhetlen életszükségletek 
szállítása is nagy mértékben terheli 
meg a vasutakat. Hozzájárulnak ezek
hez a vasúti üzemanyagok pótlásának 
nagy nehézségei és a szokatlanul 
zord téli időjárás okozta akadályok is.

E körülmények kényszerítő hatása 
alatt a vasutak nem kerülhetik el a 
személy és áruforgalomnak a mainál 
fokozottabb korlátozását A személy- 
forgalom korlátozása azonban csak 
az esetre járhat a várt eredménnyel 
s csak úgy lesz a közönségre nézve 
is elviselhető, ha maga a közönség 
hazafias és belátó támogatásban ré
szesíti a vasutakat s letesz minden 
olyan utazásról, amelyhez igazán 
fontos érdek nem fűződik.

A fölmentettek fölülvizsgálása. 
A kormány elhatározta, hogy vegyes 
bizottsággal fölülvizsgáltatja, vájjon 
szükségesek-e azok a fölmentések, 
amelyeket most egyesek élveznek.

Német vöröskeresztesnők Bu
dapesten. Horn grófnő és Bunsen 
bárónő, németországi vöröskeresztes 
nők, több fogolytábort fölkerestek 
Oroszországban s ezek közül a tur- 
kesztáni és uráli fogolytáborok hely-, 
zetét ismertették legutóbb Budapesten. 
Azt mondják, hogy az utóbbi időben 
minden téren javulást tapasztaltak. 
Horn grófnő megjegyezte még, hogy 
az általuk meglátogatott fogolytábo
rokban a magyar hadifoglyok férfias 
és csüggedetlen magatartást tanúsí
tanak s hogy azoknak, akik sorsuk 
enyhítésén itthon fáradoznak, a mesz- 
sze távolból hazafias üdvözletüket 
küldik. Az általuk meglátogatott fo
golytáborokból több névsort hoztak 
magukkal. Egyesek érdeklődését a 
névsorok alapján a Hadifoglyokat 
Gyámolitó Hivatal fogja kielégíteni.

A felmentést otthon lehet be
várni. A honvédelmi miniszter az 
osztrák rendelettel azonos rendeletet 
bocsájtott ki, amelynek értelmében 
felhatalmazza az elsőfokú közigazga
tási hatóságokat, hogy a felmentésre 
javaslatba hozott népfelkelőknek meg
engedhetik, hogy felmentésük elintézé
sét polgári foglalkozásukban várják 
be, ha azt a közérdek indokolja. A meg
határozott időre felmentett és további

felmentésére előterjesztett népfelkelők
nek és a közigazgatási szolgálatban 
álló eddig már felmentett tartalékos
oknak és póttartalékosoknak is adható 
ilyen engedély. A már bevonult nép
felkelőket, ha a legszigorúbb elbírálás 
mellett is nélkülözhetetlenek, a főis
pánok a kiegészítő parancsnokságnál 
hat heti azonnali felmentésre javas
latba hozhatnak.

Katona-otthonok a fronton.
Egy tábori újság közlése szerint ki
rályunk kívánságára rövidesen fölál
lítják minden harctéren a katona
otthonokat. Ennek célja az, hogy a 
legénységnek kellemes, meleg otthont 
biztosítsanak, ahol szolgálaton kívül 
nemcsak pihenhet, hanem szórakoz- 
hatik is, ugyanis napilapok és képes 
újságok állanak majd rendelkezésükre 
a katona-otthonokban. Ezenkívül gon
doskodni fognak arról is, hogy tea 
és egy kis harapnivaló se hiányozzék. 
— A terv szerint nemcsak a tarta
lékban, hanem az állásokban lévő 
legénység részére is állítanak föl 
katona-otthonokat.

Bankók a sütőkemencében. 
Egy horvátországi faluban egy gaz
daember megtakarított hatezer koro
náját a sütökémencébe dugta anélkül, 
hogy erről valakinek szólt volna. 
Felesége kenyérsütéshez befütött a 
kemencébe és ott égett a hatezer 
korona.

Az o r s z á g  d o lg á r ó l .
A képviselőház ülése. A képvi

selőház ülésein az utóbbi napokban 
igen változatos volt a tanácskozás 
tárgya és anyaga. Szó volt a kormány 
mindennemű viszonyairól a háború
ban ; szó volt külön a tisztviselők 
ellátásáról és a főváros szénhiányá
ból eredő rendkívüli kellemetlensé
gekről.

A Ház legközelebbi ülését február
19-én tartja.

A n a g y v i l á g b ó l .

Ötezer mázsa szalonna. Hinden- 
burg fölhívást tett közzé a lőszer
munkások részére való élelmiszer 
adakozásra, aminek olyan nagy ered
ménye lett, hogy a szászországi 
mezőgazdák ötezer métermázsa sza
lonnát ajándékoztak a lőszermunká
soknak.
Hogyan tisztítják el Berlinben a 
havat? Berlin és környékének ka
tonai főparancsnoka fölhívást intézett 
a berlini lakossághoz, amelyben 
minden épkézláb embert fölszólít a
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hótakaritásra. »Semmiféle munka sem 
szégyen, ha az közvetve a haza ja
vát szolgálja,« — mondja kiáltványá
ban a főparancsnok. Nem a gyalogút 
tisztántartása fontos, — mondja to
vábbá a.fölhívás — hanem a kocsi- 
utról kell eltisztitani a havat, hogy 
a szén és élelmiszer ellátás ne üt
közzék akadályba A fölhívásnak 
meg is lett a haszna, meri Berlinben 
nemcsak minden úriember, de magas- 
állású urinők is havat lapátolnak.

Kamcsatka pusztulása. Pétervári 
jelentés szerint január harmincadikán 
Kelet-Ázsia északi részén borzasztó 
földrengés volt. Kamcsatka félszige
tének nagy része eltűnt a tengerben.

A Himnusz egy külföldi tem
plomban. A svédországi Stockholm 
városban, királyunk koronázása al
kalmából, ünnepi istentiszteletet tar
tottak, melynek végeztével a magyar 
Himnuszt játszották az orgonán. Ta
lán ez az első eset, hogy külföldi 
nyilvános ünnepélyen fölhangzott a 
magyar Himnusz.

Nagy tél Angliában. Angliában 
már hónapok óta nagy hideg van. 
Az utóbbi időben pedig nagy hóvihar 
dühöng, amely egy kis halászfalut 
majdnem teljesen elpusztított. Az or
szág nyugati részében a nagy havazás 
miatt megszűnt a forgalom s igy ez 
az országrész teljesen el van vágva 
a világtól.

Földrengés a délvidéken. Leg-

| utóbb Horvátország, Stájerország és 
j Krajna között a határon, Zágrábtól 

mintegy 30 kilométernyi távolságban, 
földrengés volt, ami azonban ezen 
a vidékeken nagy károkat nem oko
zott. De a Száva folyó mellett fekvő 
Munkelsdorf helységben nagyon he
ves volt a földrengés s itt igen sok 
a kár. Alig van ház, amely meg ne 
rongálódott volna, egyes házak tel
jesen beomlottak.

Vasúti szerencsétlenség Fran
ciaországban. Páris és Le Havre 
városok között, a rossz világítás 
miatt két vonat összeütközött. 17 
összetört vasúti kocsi alatt igen sok 
halottat találtak, akiknek legnagyobb 
része angol tiszt és angol mérnök 
volt. 5 vaggon is teljesen elpusztult, 
ami lovakkal volt tele. —' Cirusen 
mellett is történt vasúti szerencsét
lenség 354 halottal és 356 sebesülttel.

Hat milliárd rubelt nyomattak 
az oroszok. Az orosz bank a há
ború kitörése óta hat milliárd értékű 
bankjegyet bocsátott ki. Ugyanez idő 
alatt a kormány kölcsöneinek összege 
25 milliárd rubelre emelkedett.

Titokzatos szavak a békéről. 
Dáto, volt spanyol miniszterelnök egy | 
lakomán a következőket mondta: j 
»Valamelyik többé vagy kevésbé tá
voli napon — és Isten adja, hogy j 
ez a nap közeledjék — királyunk 
nagy tekintélyt fog szerezni magának, I 
amennyiben az emberi nem üdvére i

békehirnökként fog szerepelni. Tá
mogassa az Ég a királyt nemes és 
hazafias terveiben « A hirt közlős 
párisi lap megjegyzi, hogy Dato tar
tózkodó magatartásáról ismeretes és 
ezért szavainak különös jelentőséget 
lehet tulajdonítani.

Vagyonos úri család egy 2—3 éves 
teljesen árva leánygyermeket örökbe 
fogadna. Hadiárva előnyben részesül. 
Vallása csak ág. h. ev. lehet. Beje
lentések Debrecenbe az ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők.

Rácz Lajos szobafestő mester Sopron, 
(Faraktári ut) keres egy jóravaló 

fiút tanoncnak teljes ellátásra.

Kozma Bálint pápai iparos érte
síti családját, hogy 1916 aug. 4-én 
orosz fogságba esett.

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  tan u ló  
fe lv é te tik  W e l l i s c h  B é l á n á l  
S zen tg o tth áráo n .

Adakozzunk a H aran gszó  terjesztésire^

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

S z e n t  I s t v á n  balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmakná! 
legbiztosabb a

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.
—rr----------- V

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 4 -5 0

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések .hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne rostéi je megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “ .
E kitiinőoek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.
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alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d ít ő ,  o lc s ó .
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Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és T s a
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamtizemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Bűnbánati ének.
D allam : Ne szállj perbe énvelem . . .

Vétkeim tengerárja 
Lelkemet úgy bejárja, 
Karolj fel Jézusom]
Mert ha megvetsz engem, 
Kinél lesz menedékem?

Vészes örvények felett 
Mihez fogjak nélküled ?
El ne hagyj Jézusom ! 
Bánatos a lelkem,
Te vigasztalj meg engem.

Bűnös szándéki miatt 
El ne taszítsd fiadat 
Megváltó Jézusom!
Biztass szerelmeddel, 
Kicsorduló véreddel.

Ezer bajaim között 
Csak te adhatsz örömöt

Kegyelmes Jézusom! 
Könyterhelt szemekkel 
Kérlek, óh maradj velem.

Ha éltemnek utjain 
Nem szűnnének kínjaim 
S velem vagy Jézusom : 
B ízó szívvel hordom 
Bünterhes földi sorsom.

Zúgjon bár a tengerár, 
Rémítsen bár a ha lá l. . . 
Tudom oh Jézusom, 
Bűnbánó szivemmel 
Menyországba fölviszel.

SZÁNTÓ RÓBERT.

Mikor szentelünk már igazi böjtöt?
A bibliában sokszor van sző böj

tölésről. A gyásznak, a bánatnak, a 
magába szállásnak jele volt. Izrael 
népe, mikor az arany borjuv való 
bálványozás után megismerte 1 ünét:

gyászba borult és senki sem tette 
fel ékszereit. (II. Móz. 33, 4.) Dávid 
király, mikor az Ur prófétája meg
dorgálta bűnéért és újszülött fia ha
lálos beteg le tt: bünbánatában és 
gyermekéért való fájdalmában böjtölt, 
éjjel a földön feküdt és nem tudták 
ráerőltetni, hogy egyék. (II. Sám. 12, 
16 — 17.) Egészen természetes, hogy 
akit a bánat igazán elfog, nincs gondja 
az ételre, italra, a maga felékesítésére.

Jézus az igazi böjtöt nem Ítélte e l; 
de a kiszabott böjti napokat nem 
tartotta meg sem maga, sem tanít
ványai. Az ételek válogatásával és 
a ruha megszaggatásával való külső 
böjtnek határozott ellensége volt. A 
külső böjtöt már a próféták is ke
ményen ostorozták. Jóéi próféta sür
getve mondja : Térjetek meg hozzám 
teljes szivetek szerint, böjtöléssel is, 
sírással is, kesergéssel is. És szive
teket szaggassátok meg. ne ruháito
kat. (Jóéi 2, 12-13.).

Ezek a szavak hozzánk is szólnak 
és mintha ránk is illenének. Sirás 
hiszen van, kesergés is van, meg
szaggatott s z ív  is temérdek van; de 
már megtérést nem igen látunk.

Sokan mivel minduntalan azt hall-
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jak, hogy a háború ellenségeink bűne, 
azt hiszik, csak azoknak volna szük
ségük megtérésre. Még többen mikor 
azt hallják, vagy maguk is mondják, 
hogy nem csoda, ha ilyen nehéz idő 
jött ránk, mert olyan rosszak az 
emberek, mindig csak más emberekre 
gondolnak. Eszükbe sem jut, hogy 
magukat is okozzák a háború kitö
réséért és ilyen hosszú elhuzódozá- 
sáért. Pedig a háborút nemcsak a 
másokon, hanem a rajtunk is eláradó 
bűn okozta.

Igaz, hogy mi nem akartunk más 
országból hódítani, de jórészt ma
gunknak köszönhetjük, hogy mások a 
mi megrablásunkra mertek vetemedni. 
A háború előtt az az átkos magyar 
betegség: a pártoskodás akkorára 
nőtt, hogy az ellenség azt következ
tethette belőle, hogy itt egy bomlás
nak indult nemzet éli utolsó napjait. 
Mert a történelem tanúsága szerint 
a nemzetek bukását rendesen fékte
len pártoskodás szokta megelőzni. 
Emlékezhetünk, hogyan lett az or
szágháza is nem érett törvényhozók
hoz, hanem rakoncátlan gyermekek
hez illő botrányok színhelyévé. És 
sokszor fájdalommal kellett látnunk, 
hogy az ilyen formán volt az egész 
országban. Nálunk a gyűléseket több
nyire gyűlölködéseknek lehetne ne
vezni, mert törvénytisztelet és mások 
meggyőződésének megbecsülése he
lyett mindenki maga akar magának 
is, másoknak is törvényt szabni.

A másik nagy bajunk és bününk 
volt, hogy csak a jelennek élve a 
jövővel nem törődtünk. Nem adtuk 
meg a hadseregnek, amire szüksége 
lett volna; nem készültünk kellőleg 
hazánk védelmére s most ezerszere
sen meg kell ezt fizetnünk pénzben, 
vérben, könnyben, szenvedésben. Ne 
okozzuk csak azokat a rövidlátó 
törvényhozókat, akik kormányunk 
ebbeli törekvését minduntalan meg
hiúsították, hanem gondoljunk arra, 
hogy olyanoknak tapsoltunk és olya
nokat küldtünk képviselőkül, akik 
állam és egyéb terheink leszállítását 
ígérték. Kaptunk a jelen könnyebb
ségén s e mellett feledtük a jövő 
nehézségeit és súlyos feladatait.

A következő nagy, valamennyi 
között legnagyobb és legrettenetesebb 
bününk a magunk fajunk pusztítása. 
Amire még a vadállat sem veteme
dik, nálunk arra vetemedtek az édes 
anyák: maguk ölték meg gyermekei
ket még világra jövetelük előtt. A 
megvetett eb is fájdalmasan nyöszö
rögve keresi elvesztett kölykeit, a 
magyar anyák meg örültek, hogy meg-
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szabadulhattak gyermekeiktől. Csak 
egyet, legföljebb kettőt tekintettek 
áldásnak és most az ilyenek is ke
gyetlennek merik mondani a háborút, 
pedig kell-e nagyobb kegyetlenebbség 
mikor valaki a maga testéből való 
testet, a maga leikével rokon lelket 
öli meg. Az ilyenek is panaszkodnak 
a háború miatt, pedig a háború csak 
azt a gyilkolást folytatja tovább, amit 
ők anyagi kézzel nem átallották el
kezdeni. Mintha csak azt mondták 
volna: az én fajom, az én családom 
olyan megvetni való hitvány, hogy 
ebből kár volna több a világra. Pe
dig, ha azzal a pár millió magyarral 
többen volnánk, amit az utolsó 30—40 
év alatt elpusztítottak, talán az el
lenség is jobban meggondolta volna, 
hogy ellenünk jöjjön-e s annyival 
többen volnánk a harctéren is, itthon 
a munkában is. Sokszor ha'ljuk azt 
a panaszt: miért van nálunk annyi 
más nyelvű ember? Azért mert a 
magyar nem szaporodik úgy, mint 
kellene, nem tudja betölteni hazáját, 
hanem átengedi a helyét más nép
fajoknak, akiknél az anyák nem áll
nak be gyilkosoknak. A gyilkosok 
ne panaszkodjanak a sok veszteség 
miatt, mert ők lassanként sokkal 
több magyar lelket elpusziitottak, 
mint ez a borzalmas háború. Panasz 
helyett vádolják önmagukat és ne 
bocsássanak meg soha maguknak, 
mert az ő vétkük már igazán a 
szentlélek ellen való bűn, mert bizo
nyosan jobb meggyőződésük, anyagi 
lelkűk ellenére, tehát Isten lelkének 
szavát megátalkodottan elfojtva haj
tották végre bűnüket. És örök gya
lázat éppen reánk protestánsokra, 
hogy ez a bűn köztünk van legjobban 
elterjedve. Más felekezetbeliek előtt 
ez a legnagyobb szégyenfolt rajtunk 
s méltán kérdezhetik: hát igazán 
jobb vallás volna az a protestáns 
vallás, amelynél még az anyák is 
kivetkőznek anyai mivoltukból ? Ma
gunk is kérdezhetjük magunktól: hát 
ezért kellett a reformáció, hogy a 
lelki szabadságot arra használjuk, 
hogy a legrettenetesebb bűnt szaba
don kövessük és tovább plántáljuk ? 
De az ilyenekre azt mondhatjuk : 
Csak közöttünk élnek, de nem közi- 
bénk valók. Nem keresztyének, csak 
keresztyén nevű pogányok. Konkoly
szálak a tiszta búza között, amelyet 
a Sátán vetett közénk.

További bününk a magunkénak 
meg nem becsülése. Könnyelmű pa- 

, zarló élettel mennyi birtok jutott 
Erdélyben is, másutt is idegen kézre. 
Láttuk ezt, látnunk kellett, de üres
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sopánkodásnál egyebet nem tettünk. 
Hányszor hallottuk azt is, hogy azért 
kell a mieinknek Amerikába menniök, j 
mert nincs itthon számukra elég hely 
és elég kereseti forrás. Helyüket és 
a megélhetési alkalmat más fajoknak 
engedték át. Akié a föld, azé az or
szág. Úgy veszitgessük földünket, 
hogy vele hazánk is el ne vesszen.
Ha a nemzetiségi vidékeken a magyar 
volna nagy többségben, mert volna-e 
Szerbia és Románia arra gondolni, 
hogy szerb és román testvéreink 
felszabadítása ürügyén egy-egy da
rabot raboljon el tőlünk ?

Hát arra az általános romlottságra, 
megbízhatatlanságra nem számitha- 
tott-e az ellenség, amely nálunk 
mindenütt csal, lop a közügy rová
sára és mindenütt a magunk erejét 
gyöngíti s amely most, hogy több az 
alkalom még nagyobb mértékben 
szül hadseregcsalókat, gabonarejte- 
getöket, árdrágítókat, akiknek hazájuk 
romlása árán is csak minél több 
tisztességtelen vagyon kell.

Itt csak egy-két különösen feltűnő 
nemzeti bűnünket említettük; de 
mennyire lehetne még a sort folytatni 
a magyar káromkodással, a magyar 
pereskedéssel, a magyar hányi-veti- 
séggel, a magyar sallangot, parádét 
szerető könnyelműséggel, ételben-ital- 
ban való pazarlással, könnyüvérü- 
séggel és a többi bűnökkel.

Hát arra a sok egyéb bűnre gon
dolunk-e, amit elsorolni is lehetetlen, 
csak az ellenségben látunk meg, 
magunknak nem rovunk fel biinül.

Nem vettük eszünkbe azelőtt, ame
lyek javunkra és békességünkre szol
gáltak volna, most meg nem akarjuk 
eszünkbe venni és okolásunkra for
dítani mostani meglátogatásunknak 
szomorú idejét. Csak sírunk, kesergünk, 
de megtérni még most sem akarunk.

Mikor szentelünk már igazi böjtöt ? 
Mikor fogadjuk meg a sürgető szót: 
»Térjetek meg az Úrhoz teljes szi
vetek szerint, mert könyörülő és ir 
galmas 0 ;  késedelmes a haragra és 
nagy kegyelmű és bánkódik a gonosz 
miatt. Ki tudja, hátha visszatér és 
megbánja és áldást hoz maga után.«

szm.

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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Gazdag1 kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther a kétféle kenyérről :
»Aki a kisértéssel szemben meg 

akar állni, tanulja meg Krisztustól, 
hogy az ember kétféle kenyérrel él. 
Az első, a legjobb kenyér, amely a 
mennyből származik, Isten beszéde. 
A másik, az értéktelenebb, a minden
napi kenyér, amelyet a föld terem 
Ha amaz első és legdrágább meny- 
nyei kenyeret megnyertem és attól 
el nem állok, akkor földi kenyerem 
sem fog soha hiányozni, sem elma
radni, valamig csak élek a földön, 
még ha a köveknek kellene is kenye
rekké változniok. Mások ellenben, kik 
a mennyei kenyeret elszalasztják és 
csak a földi kenyeret hajszolják: midőn 
már gyomrukat eléggé megtöltötték, 
lefeküsznek a halottas ágyra és ott 
az örökkévalóságban éhséget és szo
morúságot szenvednek.«

f\z erdélyi betörés.
Elbeszéli: Zábrák Gyula tizedes.

III.
Leninekből okt. 5-én reggel indul

tunk, de csak én és főhadnagyom egy 
kis kocsin a legelői levő ezreddel Gara
ton át Kőhalomba. Garatnál csapataink 
a szemünk előtt fejlődtek rajvonalba, 
mert az oláhok megálltak és erős 
ellenállást fejtettek ki, de egy órai 
harc után visszaszorítottuk őket s igy 
szabad lett az ut Kőhalomig. A raj
vonal Kőhalom előtt megállt pihenni, 
mi meg főhadnagyommal legelsőkul 
mentünk be Kőhalomba. Fegyvereink 
lövésre készen a kezünkben voltak, 
úgy mentünk egészen Tompa szol- 
gabiró lakásáig. Ez körülbelül a vá
ros közepén van. Egyetlen egy élő 
lényt nem láttunk. Mivel Kőhalom 
inkább német város elkezdtem németül 
kiáltozni: »Hahó! Senki sincs itthon? 
Ki a házakból! Itt a magyar kato
naság!« Erre egymás után nyíltak 
ki az ablakok, kapuk, a holt város 
kezdett megelevenedni. Először olyan 
félve jöttek, nem akartak a szemüknek 
hinni, mintha álmodtak volna. Végre 
magukhoz tértek, ekkor meg örömük
ben majdnem széttéptek bennünket.

Megöleltek, a ruháinkat csókolták, 
kezet akartak csókolni. Örömük leír
hatatlan volt, pedig az oláh még alig 
volt túl a város másik végén, 1500 
lépésre volt tőlünk. Mig mi itt együtt 
örültünk, tüzérségünk még mindig lőtte 
a tőlünk pár 100 lépésre eső dombot. 
A tüzérségünk akkor még 6 - 8  km-re 
volt Kőhalomtól. Okt. 7-én reggelig 
voltunk Kőhalomban. Itt is mindent 
tönkre tettek az oláhok. A jobb búto
rokat elvitték, a többit összetörték. Há
rom embert megöltek. 7-én Mádéfalván 
Alsórákoson át Ágostonfalváig nyo
multunk előre. Főhadnagyommal ezen
túl mindig a legelső csapattal mentem 
előre. Ágostonfalváról átmentünk Kő- 
peczre, de onnan viszszarendeltek 
bennünket Ágostonfalvára. Nem azért 
mintha baj lett volna Kőpeczen, ha
nem azért, mert a helyiség nem volt 
alkalmas. Kőpeczre hoztak 4 fekete 
kucsmás oláh lovas katonát. Ezeket 
Baróton csíptük meg. Nagyon élelmes 
emberek voltak ezek. A baróti szesz
gyárban beültek a gyár elárusító he
lyiségébe és mérték a spirituszt pénz
ért az odavaló embereknek.

Egy kőpeczi ember fölismeri az 
egyik oláhfogolyban a zsebórája tol
vaját. Ez a gaz oláh elvette tegnap 
az én ezüst órámat, ilyen és ilyen. 
Megmotoztuk és tényleg nála volt. 
Egy másik ember meg magából ki
kelve mondja az előtte álló oláh fo
golynak: »Ez a zsivány vitte el a 
búzámat, de kitiprom belőle.« 8-án 
Kőpeczen, Miklósváron, Nagyajtán, 
Bölönön át Hidvégre mentünk. A fo
gadtatások közül csak a nagyajtait 
említem, a többi helyeken is minde
nütt lelkesen, meleg szívvel, meleg 
szeretettel fogadtak, de olyan lelke
sedéssel mint Nagyajtán sehol. Amint 

I a sok lobogóval díszített diadalkapun 
áthaladtunk, a lovainkat megkoszo
rúzták, nekünk nagy nemzeti szinü 
szallaggal díszített virágcsokrokat 
adtak, enni, inni valót. Volt ének, 
imádkozás, ölelkezés, sirás. Sirtunk 
örömünkben, végig azon a hosszú 
falun. Az utcán térdepeltek az embe
rek, kezüket összekulcsolva égnek 
emelték, úgy áldották az Istent, hogy 
vége az oláh uralomnak.

Bölönben is láttam egy nagyon 
szép és nagyon megható jelenetet.

Jöttek a 82-sek. Ezek többnyire arra 
a vidékre valók. Volt köztük bölöni 
is. Amint keresztül masíroztak a falun, 
az egyik meglátja az utmellett állók 
között a feleségét, karján kis fiával, 
oda megy hozzá, megöleli mind a 
kettőt megcsókolja őket és újra visz- 
szaugrik a sorba és megy tovább. 
Nem megható jelenet ez ?

Hidvégen is nagy örömmel fogad
tak bennünket. Hidvégröl néztem és 
hallgattam a brassói csatát. A város 
égett, az ágyuk dörögtek, de borzasz
tóan dörögtek. Annak a nagy német 
ágyúzásnak a hatását láttuk másnap. 
700 — 800 halott oláh feküdt a Szász- 
hermány és Brassó közt húzódó dom
bon. Folytatjuk.

A Harangszó a táborban.
Bojtos László tábori lelkésztől kap

tunk egy levelet, amelyből közöljük 
a következőket:

»Nagytiszteletü Szerkesztő ur 1 Ké
réssel fordulok Nagytiszteletüségedhez. 
A »Harangszó«-nak 10 példányát 
kaptam eddig hetenként. Nem tudom 
leírni azt a határtalan örömöt, amely- 
lyel katonáink az újságot fogadták. 
Ez indít erre a kérésre: szíveskedjék 
Nagytiszteletüséged, ha lehetséges, 
minél több példányt küldeni.

A ref. egyház »Ref. katonák lapja« 
cim alatt most indított meg egy lapot. 
Amennyiben hadosztályunknál már 
régtől fogva ref. táb. lelkész nincsen 
s igy a ref. katonáknak is én vagyok 
a lelkigondozója — a fenti lap sok 
példányát küldték címemre kiosztás 
végett. Most méginkább szeretném s 
úgy érzem nagyon szükséges is volna, 
hogy amikor a ref. katonáknak átadom 
a számukra küldött lapokat, ugyan
akkor az én hívemnek is adhassak 
a mindig örömmel fogadott Harang
szóból. Talán a Harangszó perselye 
megengedi, hogy legalább 100 pél
dányt kapjak. Célomat nagyon sze
retném elérni, Hogy azt megközelít
hessem a mai nap folyamán postára 
adtam: 20 koronát.

Imakönyvekkel bőven elláttam hí
veimet. Egy kis hazai hir, szivüket- 
lelküket felmelegitő olvasmány kelle
ne nekik.«

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 létesiteni, 
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.) 118

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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Ehhez a levélhez csak annyit jegy- 
zilnk meg, hogy amilyen szívesen 
szereznénk minél több katonánknak 
örömet és amilyen köszönettel fogad
juk a küldött adományt, olyan sajná
lattal kell kijelentenünk, hogy a kérést 
a jelenlegi körülmények között legjobb 
szándékunk mellett sem tudjuk telje
síteni. 35 tábori lelkészünknek küldünk 
10 — 10, illetve néhánynak 20—20 
példányt, ezen kivül vannak a hazai 
katonai kórházakba küldött ingyen 
példányok. A Harangszó perselyéből 
többet tenni nem tudunk, pedig szí
vesebben küldenénk minden tábori 
lelkésznek 100 példányt. Mikor a 
nyomdai költségek nagy drágasága 
mellett az előfizetések is messze mö
götte maradnak a kiadásoknak, még 
nagyobb áldozatot nem vehetünk 
magunkra. Katonáink ellátása az egész 
egyház feladata volna. A Luthertár- 
saság azonban, amely ilyen felada
tokat teljesít, a háború óta 51.000 
kor. értékű imakönyvet és vallásos 
iratot osztott ki katonáink között, 
tehát többet ő sem tehet. A nöegy- 
letek, belmissziói egyletek,gyülekezetek 
és egyes jő szivü hivek tehetnék csak 
lehetővé, hogy lapunk minél több 
katonánknak vigyen a harctérre és 
kórházakba vigasztalást és szórakoz
tatást.

Erdélyi magyar hitrokonainkért.
Az erdélyi határszélen 12 evang. 

csángó-magyar gyülekezetünk van, 
amelyek a román betöréssel siralmas 
helyzetbe jutottak. Hitrokonaink ret
tenetes Ínséggel, nyomorral küzdenek. 
Ök valamennyiünk helyett szenvedtek 
és szenvednek, tehát valamennyünk- 
nek segítségére számithatnak. Igaz, 
hogy most sok felé kell áldoznunk, 
de azért ne restüljünk meg a jótéte
ményben. Küzdő katonáink is alig 
végeznek egyik ütközettel, már másik 
várja őket s nekik sem szabad ebben 
a még nagyobb áldozásban megres- 
tülniök.

A szives adományok a Harangszó 
kiadóhivatalához Körmendre küldhe
tők s mi azokat rendeltetési helyére 
juttatjuk és lapunkban nyugtázzuk.

E célra eddig belolyt: rábaszent- 
tamási leányegyház 205 K, Kühár 
József Mezővár 5 K

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G  SZÓRA.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Fuj fi bóra.
Irta : Endreffy János.

Az öreg honvédokat indultunk ke
resni hármasban : a katolikus, a zsidó 
pap, meg én. Valahol ott kell ta- 
nyázniok a fenyves erdő körül, azt 
tudtuk. De nem oly könnyű rájuk 
akadni. Lépten nyomon katonába 
botlik az ember, az egész vidék tele 
van bakával, tüzérrel, huszárral, 
osztrákkal lengyellel, magyarral, — 
s épp ezért oly nehéz a nagy soka
ságban megtalálni azt, akit az ember 
éppen keres.

Szegény, jó öreg honvédek, Isten 
tudja mióta nem voltak már a tem
plomba ! Milyen jól fog esni nekik 
hallani Isten Igéjét: erejét, vigaszát, 
bátorítását. Be vannak ékelve több
nyire osztrákok közé, kiknek papjuk 
nem bírja a szép magyar nyelvet, a 
a magyar honvédnak pedig hiába 
beszélni más nyelven. Különösen én 
fűztem a honvédekhez kedves remé
nyeket, tudom azt, hogy messze 
környéken nincs protestáns tábori 
lelkész, az az egy is, .aki a szomszéd 
faluban volt, messze elkerült

Csendesen bandukoltunk a köves 
országúton. Az ut széle müsövénnyel 
volt szegélyezve, hogy eltakarja az 
ellenség szeme elől a járó-kelőket. 
Az Adria felől hüs szél kezdett fújni 
s mi tele tődővel szívtuk a jó, friss, 
sós tengeri levegőt. A szél egyre 
erősebb és erősebb lett, ugyannyira, 
hogy mélyen .a fejünkbe kellett huzni 
a sapkát, hogy el ne fújja s összébb 
gombolni a köpönyeget a metszeni 
kezdő hideg ellen.

Fuj a bóra
Furcsa vidék ez a köves szlovén 

karsztvidék. Tél úgyszólván soha 
sings. A tél mindössze annyiból áll, 
hogy esik az eső és fuj a bóra. Feb
ruárban pedig máris megjön a tavasz. 
Terméketlen vidék, csak hellyel-közzel 
terem egy kis szőlő, még kevesebb 
kukorica, aztán semmi. A kőtáblák 
között ha csak egy darab földecske 
is ki árgállik, máris bevetik a szor
galmas, vallásos szlovének Többnyire 
a szőlőből élnek. Van marhájuk is, 
de legelő alig. Annál szebbek a há
zaik. Persze mind kőből. Van elég 
itt, nem kell vele spórolni. Még a 
melléképületek is kőből vannak csi
nálva. Házaik többnyire emeletesek, 
anélkül azonban, hogy az épület ki- 

| vtilről az emeletes ház benyomását 
keltené az emberben.

Fuj a bóra s jelenti, hogy nem- 
j sokára itt lesz a tavasz. A tenger 
l fodros, bozontos s kéken csillog a

háttérben. Már a szélnek nekifeszülve 
megyünk, olyan az ereje. Eszembe 
jutott a szomszéd hadosztály tábori 
rabbija, aki mesélte, hogy őt kétszer 
lefújta a bóra a lóról. Még tréfálva 
jegyeztem meg neki, hogy de gyengén 
ülhetett a lovon ! . . .  Most már látom, 
hogy tényleg nem kell éppen rossz 
lovasnak lenni, hogy az ilyen erős 
bóra kibillentse a nyeregből. Már 
izzadni is kezdünk, úgy küzködünk 
a széllel. Egyszer csak jön egy elemi 
ős-erős fuvás s mi mind a hárman 
meghökkenünk és állva maradtunk 
Megállított a szél, pedig teljes gőzzel 
mentünk, mélyen lehajolva a földre. 
Az emberi tehetetlenség érzete kez
dett bontakozni a lelkemben. Meny
nyivel erősebb, hatalmasabb az Isten, 
mint a pökhendi, önistenitő, bűnös 
emberiség! És hogy érezteti velünk 
erejét, hatalmát, fölényét a természet 
minden titkában, végtelen tengerben, 
bóra hívásában I

A metsző szél könnyeket sajtolt 
ki szememből. Nézek jobbra, nézek 
balra: könnycseppek csillognak a
rabbi szép fekete szakállábán s a 
katolikus páter simára borotvált ké
pét is beerezte a szemgödréből szét- 
fujt könnypatakocska.

Ne sírj, kenyeres pajtás! — 
fordítom a szót vígra a zsidó rabbi
hoz — lesz ez még máskép is !

— Pláne, ha ily sipkát nyomnak 
a fejedre, mint ez itt! — válaszol a 
rabbi s az útfélre mutat.

Egy hatalmas vasdarab feküdt az 
utszél sarában. Talián huszonnyolcas 
gránátnak a kupakja. Szörnyű alkot
mány. A dereka felrobbant, a vége 
lepattant róla. Hegyes, mint a karó, 
vastag, mint az ember dereka. Sisak 
formát mutat a kihegyesedő csúcsával. 
Ketten is alig bírunk vele. Nem volna 
jó ilyen sipkát viselni, abban meg
egyezünk mind a hárman.

Az útfélen jobbra is, balra is grá
nátlyukak. A talián tüzérség müve. 
Tele vannak kisebb nagyobb vasda
rabokkal,

A front katonája, ha arra megy, 
oda se néz már. Megszokta. Lyukas 
a föld és a szikla mindenfelé erre. 
Fogják csodálni, bámulni a jámbor 
szlovének, ha visszajönnek kis falu- 
jokba a békében.

Végre megtaláltuk az öreg hon
védeket. Örömmel várják a vasárnapi 
istentiszteletet. Tényleg nem volt 
részük régen már benne. Csak arra 
kérnek, hogy ne vasárnap délelőtt, 
hanem délutáni legyen az istentisztelet. 
Szombaton egész éjjel dolgoznak a 
lövészárok szikláival, aludhassanak
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délelőtt. Szegény ősz öregek, csak 
hadd pihenjenek ! Nemcsak Jeruzsá
lemben lehet imádni az Urat, hanem 
szívvel mindenütt! Nemcsak délelőtt 
lehet istentisztelet, hanem szívvel 
mindenkor, sőt egész életünknek, 
minden munkánknak és törekvésünk
nek buzgó istentiszteletnek kell lennie!

Hazafelé megyünk a bóra fújta 
köves utón. Most csütörtök van, va
sárnap eljövünk az öreg honvédekhez. 
Sietünk már, dél felé jár az idő. Az 
utón keresztbe utunkat állja egy 
telefondrót. A bóra lefújta a fa ága
iról a földre. Hogy el ne szakítsa 
észre nem véve az arrahaladó kocsi, 
fölvesszük a telefondrótot és meg
igazítjuk a fa-ágai között. Aki tudna 
jót cselekedni és nem cselekszik, bűne 
az annak. (Jakab ap. lev. 4, 17,)

Szemeinket törölgetve, pirosra fújva 
a hidegtől megérkezünk. Házunk kő
kapuja messziről hirdeti a szlovén 
nép vallásos kegyeletét: kereszt van 
a tetejében, középen Jézus neve, 
alul égő s z ív . A jelvény alatt kőbe 
vésve: »Hvaljen Bodi Jezuz KHztuz «

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus !

B i b l i a i  k é r d é s e k .
Lapunk folyó évi 4. és 5. számá

ban feltett »bibliai kérdések« meg
fejtése a következő: 1. (a) 2. Tim.
1, 5.; (b) 2. Tim. 1, 5.; (c) Ap. Csel.
16, 1. — 2. (a) Ap. Csel. 16, 2.; (b) 
Ap. Csel 16, 2. -  3. (a) 1. Tim.
1 ,3 .; (b) 2. Tim. 1, 8. 16.; 2. Tim.
2, 9.; (c) 2. Tim. 4, 10.; (d) 2. Tim. 
4, 13. — 4. (a) 2. Tim. 3, 14 — 16;
1. Tim. 4, 16.; (b) 1 Tim. 6, 4. 5. 
20.; 1. Tim. 4, 7.; 2. Tim. 2, 16. 
23.; (c) 2. Tim. I, 13. 14.; 3, 14.
15.; 4, 2. — 5. (a) 2. Tim. 4, 6. ;
(b) 2. Tim. 4, 7. (c) 2. Tim. 4, 8.;
(d) 2. Tim. 4, 8.

Helyesen fejtették meg a kérdéseket: 
Szabó Eszter és Lajos Felsőszeli, Talabér 
Lajosné Czelldömölk, özv. Kelemen So- 
máné Szarvas, Szmodics Ferenc Sand, 
özv. Szabó Istvánná Lovászpatona, ifj. 
Lőrincz Györgyné Gyékényes, Krajecz Er
zsi Ujcsanálos, Povázsay Margit Tótkomlós, 
Szmodics Istvánná Nemespátró, Markó 
Mihály Nádasd, ifj. Papp Imre Szentes, 
Nemes Ferencné Csikvánd, Sztrokay Hona 
Nemescsó, Kolman Irma Köszegdoroszló, 
Búza József Szombathely, Tóth Rozália 
Alsószakony, Skriba Gizella Alsószakony, 
Machalek Erzsi Nagybecskerek, Vida Lidiké 
Magyargencs, Berekaly Gyuláné Rigács, 
Németh Juliánná Nagyszokoly, Danis Mar
git Ratkó, Tarján Margit, Porkolábné Ostffy- 
asszonyfa, Kolman István Köszegdoroszló, 
Simán Ilonka Zalaistvánd.

A sorsolást is megejtettük A jutalomra 
kitűzött könyvet: Gyurátz Ferenc: Hősök 
kora, Kolman István kőszegdoroszlói elő
fizetőnk nyerte el, kinek nevére a könyvet 
elküldöttük.

A világháború eseményei.
Wilsön és Amerika ezideig még 

mindig nem határoztak. Politikai 
jóslások szerint Wilsön megvárja, 
mig a volt berlin i amerikai nagy
követ, Gérard visszatéb Amerikába. 
Erről á nagykövetről egy német 
lap az elmúlt héten azt a h irt bo
csátotta világgá, hogy a nagykövet 
berlini tartózkodása alatt a háború 
folyamán szabadságával bőségesen 
visszaélt és alázatos szolgája volt 
az antántnak, főleg Angliának. E 
leleplezés után semmi kétség nincs 
többé az irá n t: minő érzelmekkel 
viseltetnek a Washingtoni fehér 
házban a központi hatalmakkal 
szemben.

A skandináv államok áladták 
jegyzéküket a német és magyar 
és osztrák diplomáciai képviselők
nek. Svédország, Norvégia és Dánia 
jegyzéke azonos szövegű. A három 
északi állam tiltakozik természete
sen a kíméletlen bUVárhajó-háboru 
ellen, azonban e tiltakozó állásfog
lalásukból gyakorlati következteté
seket egyelőre nem szándékoznak 
levonni. Egyelőre . .

Most kerü lt nyilvánosságra a 
spanyol kormánynak az a helyes- 
bitett szüvegü válaszjegyzéke> ame
lyet február 6-áil nyújtott át madridi 
nagykövetségünknek. A spanyol 
kormány ebben a jegyzékben kö- 
telességszerü tiltakozása mellett 
annak a szándékának ad kifejezést, 
hogy támogatni fog minden olyan 
törekvést, amely közelebb viheti a 
hadviselő államokat a napról-napra 
sóvárogva várt békéhez.

Harc a szárazföldön.

A kíméletlen háború napról-napra 
újabb eseményeket hoz úgy a szá
razföldi. m int a tengeri harctereken. 
A Balkánon a legutóbbi héten 
szakadatlan erőfeszítések dacára 
sem sikerült az antantnak egy 
talpalatnyi földet visszaszereznie. 
Az orosz haderő mindennap újra 
megkísérli, hogy a befagyott dunai 
Szentgyörgy ágon benyomuljon a 
Dobrudzsa területére. Minden elő
nyomulásukat sikeresen veri vissza 
tüzérségünk és gyalogságunk. A 
macedóniai arcvonalon az angolok 
Doirannál, a franciák és az olaszok 
a Cserna hajtásnál támadnak mind
untalan és igyekeznek arcvona
lunkat áttörni, mert érzik, hogy 
Monasztir birtoka mindaddig bi
zonytalan reájuk nézve, amig álló 
harcot folytatnak. Eddig minden

kísérletük eredrnénytelenhek bizo
nyult.

Harc a tengeren.

Az uj buvárhajóháboru első fék 
hónapjáról Berlinből azt jelentik; 
hogy eredménye a német admira- 
litás által eddig közhírré tett szám
adatok szerint Í12 hájónak, azaz
250.000 tonna tartalomnak meg
semmisítését jelenti.

Ha á német tengeralattjárók a 
megkezdett iramban folytatják mű
ködésűket; akkor az ellenséges 
államok Igeit gyorsan érezhetik 
majd hajórajuk tetemes csökkené
sét! Az 1917-ik év január végéig 
megsemmisített tonnatartálOln Csak
nem négy. és fél m illió  volt, ami 
az ellenséges hajók tonnatartalmá
nak egy tizedét teszi ki.

Ezzel szemben a németek á lé
fo ly t két hét alatt egyetlen búvár- 
hajót Sem Vesztették el. ami megint 
csak a német tengerészet kivá ló
ságát és felsőbbségét igazolja.

Olvassátok a bibliát.
Ésolt. Ü 9„ 105. •

Hol bibiiá a hazbáh ninc^,.
Hiányzik ott á legfőbb kincs.
Tanyát a Sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Február 25. vasárnap, 
„ 26. hétfő,
„ 27. kedd,
„ 28. szerda,

Március 1. csüt.,
„ 2. péntek,
„ 3. szombat,

Máthé 22, 34-46.
, 23, 1— 12.
„ 23, 13—26.
, 23, 27 -3 9
. 24, 1 -14 .
„ 24, 15-28.
„ 24, 29-36.

PÁLYÁZAT.
Pályázati hirdetés a reformáció négy
száz éves jubileuma alkalmából iro

dalmi munkákra.
A dunántúli ág. hitv ev. egyházkerület 

a reformáció négyszázados jubileuma al
kalmából a következő irodalmi pályázatot 
hirdeti, megírandó :

I. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
kötelékébe tartozó egyes esperessegek tör
ténete Első dij 300 K, második dij 200 K.

II. A reformáció négyszázados emlék
ünnepére szóló alkalmi óda. E lső-dij 200 
K második dij 100 K.

HL A reformáció négyszázados jubileu
mára szóló s az egyházkerület jubileumi 
istentiszteletén való elmondásra alkalmas 
ünnepi egyházi beszéd, szabadon választott 
b ibliai szöveg alapján. Első dij 200 K, 
második dij 100 K, harmadik dij 50 K.

IV. A reformáció jelentőségét általáno
sabb eszmei és történeti keretben méltató 
s az istentisztelet keretén kívül egyházke
rületi vagy egyéb jubileumi ünnepély a1- 
kalmából való elmondásra alkalmas ünnepi 
emlékbeszéd. Első dij 200 K, második dij 
100 K, harmadik dij 50 K.

V. A reformáció jelentőségét népszerűén 
ismertető és az evangélikus anyaszentegy- 
házhoz való hűségre buzdító vallásos irat,
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mely alkalmas legyen a hivek széles réte
geiben való terjesztésére. C im e: „M it kö
szönhetünk a reformációnak ?“ vagy ehhez 
hasonló. Terjedelme legfeljebb egy és fél 
nyomtatott iv. Első dij 200 K, második dij 
100 K, harmadik dij 50 K.

A II—V. számú pályázatokra a pálya
munkák beadásának határideje — az 1916 
évi augusztus hó 23-án tartott egyházkerü
leti közgyűlés jegyzőkönyvének 138. pontja 
alatt hozott határozata értelmében — 1917. 
évi május hó elseje, s ezen pályázatokban, 
beleértve az I. számút is, kizárólag a du
nántúli ág hitv ev. egyházkerület kötelékébe 
tartozó egyháztagok vehetnek részt tekintet 
nélkül az illetők egyházi vagy világi állására.

Kivételt csupán a II. számú pályázat („ün
nepi óda“ ) alkot, amelyben a magyarországi 
ág hitv. evang. egyetemes egyháznak 
bármely tagja részt vehet.

Az I. számú pályázat nyílt pályázat s 
ezen munkát tisztán, olvasható Írással vagy 
nyomtatott alakban bekötve és lapszámozva 
s a címlapon a szerző nevének feltünteté
sével kell beadni.

A pályamunkák „reformációi jubileumi 
pályamunka“ jelzéssel a püspöki hivatalhoz 
küldendők, mely azokat megőrzi, lajstro
mozza, a beérkezés időpontjának jelzése 
mellett nyilvántartja. Határidőn túl beérkező 
pályamunkák nem vehetők figyelembe.

Áz első dijat csupán abszolút becsű

pályamunkák kapják, a többi dijak viszony
lagos értékű pályamunkáknak is kiadhatók. 
Az eredmény kihirdetése után fél éven 
belül fel nem vett dijak visszaesnek az 
egyházkerületre.

A 11- V .  számú pályázatokon első dijat 
nyert pályamunkák az egyházkerület tulaj
donába mennek át s azoknak miként való 
felhasználásáról és esetleges kinyomatásá- 
ról az egyházkerület szabadon intézkedik.

Az 1. számú pályázatra beérkező pálya
munkákat az egyházkerület történetének 
megirója forrásképpen felhasználhatja

Szombathely, 1917. február 10-én.
Kapi Béla, püspök.

A kísértő.
Ir ta : Szalay M ihály.

És monda nék i: mind
ezeket neked adom, ha 
leborulva imádsz engem. 
Ekkor monda néki Jézus: 
Eredj el, Sátán, mert meg 
van irv a : Az Urat, a te 
Istenedet imádd és csak 
néki szolgálj.

Máté 4, 9 -10 .
A Sátán egy magas hegyről meg

mutatja Jézusnak a világ minden 
országát és azoknak dicsőségét és 
azt ígéri, hogy mindazt neki adja, 
ha nem Istent, hanem őt imádja. 
Jézus nem hallgat a Sátán ígéretére, 
hanem kemény szóval elutasítja ma
gától.

De hát van-e igazán Sátán? Erre 
határozottan azt feleljük : van, csak
hogy nem úgy, mint a tudatlan, babo
nás emberek gondolják. Nincs annak 
sem emberi, sem állati formája, hanem 
ezer meg. ezerféle alakban jár. A 
Sátán név annyit jelent, mint ellenség, 
de itt nem testi, hanem lelki ellen
ségről van szó, amely mindig arra 
törekszik, hogy az ember lelkét elfor
dítsa a jótól és ezzel elszakítsa Istentől. 
Nevezi a szentirás kisértőnek is, mert 
mindig azt kisértgeti, próbálgatja, ho
gyan lehetne az embert valami roszra 
rávenni.

Még Isten fiát is arra akarta rá
venni, hogy tagadja meg mennyei 
atyját. Titeket is sokszor megpróbál. 
Mikor szüléitek parancsolnak, arra 
biztat, ne fogadjátok meg szavukat. 
Mikor a leckéteket kellene tanulni, 
inkább a játékra ád nektek kedvet. 
Mikor a templomba, iskolába kellene 
menni, arra biztat, hogy jobb lesz 
azt az időt olyan társak között el
tölteni, akiktől csak rosszat: ünnep

rontást, durvaságot tanulnátok. Mikor 
valami hibát követtek el, arra akar 
rávenni, sokszor rá is vesz, hogy ne 
valljátok be, inkább hazudjatok. Sok
szor még arra is biztat, hogy a má
séhoz hozzá nyúljatok. Mindezt bizony 
nem Isten mondja, hanem a Sátán, 
aki ellensége a ti lelketeknek, mert 
mindig a rosszra ösztönzi.

És ha valamelyik felnőtt ember 
azt mondaná, hogy nincsen kisértő, 
kérdezzétek meg tőle, hogy őt még 
sohasem biztatta semmi arra, hogy 
szántson el egy fogatást a szomszéd
jáéból? Még soha sem adta neki 
semmi azt a gondolatot, hogy jó 
volna a más vagyona ? Soha sem 
csalogatta semmi arra, hogy munka 
helyett henyéljen, vagy kelletlenül, | 
Csak akárhogyan tegye meg dolgát 
ahelyett, hogy mindent a lehető leg
jobban végezne el? Soha sem ragadta 
őt semmi arra, hogy Istent káromolja, 
embertársát megbántsa, mások jó 
hírnevét és szerencséjét irigyelje? Ha 
még Jézust is megkísértette a Sátán, 
mennyivel inkább minket, gyarló em
bereket.

De már ebből láthatjátok, hogy a 
Sátán, vagy a kisértő nem más, mint 
bűn, amely ezer meg ezerféleképen 
csábítgat a roszra és velünk jön 
mindenhová.

Hogy annál biztosabban megnyer
hessen bennünket a maga számára, 
minden kisértés elején mutat és igér 
valamit. Azután mint Jézusnak, ne
künk is rendesen azt mondja: mind
ezeket neked adom. A gyermeknek 
azt ígéri, ha nem fogadsz szót szü- j 
leidnek vagy nem tanulod leckédet, 
neked adom a játékot, a játszótársa
iddal való örömet. Ha arra biztat, 
hogy a máséhoz hozzányúljatok, azt [

I mondja :  nézd, neked adom azt a 
j pénzdarabot, vagy azt a gyümölcsöt, 
j  vagy mást, amit megkívántok.

Aztán mennyire megcsalja az em- 
| bért. Néha ugyan megadja, amit igér, 

de ád vele sokkal nagyobb szégyent, 
lelkifurdalást, kemény börtönt, vagy 
más büntetést, igen sokszor gyalázatos 
halált is. Absolonnak azt ígérte, hogy 
neki adja atyjának királyságát és 
gyászos, korai halállal jutalmazta.

Judásnak azt ígérte, hogy az övé 
lehet az a harminc ezüst pénz, aztán 
nemcsak a pénzt, hanem még életét 
is el kellett dobnia magától.

Azt mondtuk, mindenkit megkiséit 
a bűn; de mig egyik hallgat rá, a 
másik elutasítja magától. Minden 
gyermek előtt ott van a játék, a rósz 
társaság, de a jó gyermek csak akkor 
játszik, ha már megtette kötelességét, 
a rósz társaságot pedig nemhogy 
keresné, hanem elkerüli Minden em
ber előtt ott van másnak a földje, 
vagy egyéb vagyona, de a jó ember 
nem szántja el, nem lopja el. Ha a 
kisértő biztatja is, azt mondja: távozz 
tőlem, Sátán, én nem neked, hanem 
Istennek akarok szolgálni. Vagy mint 
József a bűntől visszaborzadva mond
ja : hogy cselekedhetnék! ilyen nagy 
gonoszságot és hogy vétkezném az 
Isten ellen ?

A kisértés nem mindig egyforma 
nagy. Kezdetben kisebb; de ha valaki 
hallgat rá, megbátorodik és megnö
vekszik. A tolvajt először csekély 
értékű tárgyak ellopására ösztönzi, 
utóbb nagyobb értéküeket lopat vele. 
Addig kell tehát erősen ellent állni 
neki, mig nem késő, mert utóbb nem 
bírunk vele.

Egy Teodorusz nevű régi keresz
tyén tanítóhoz két ifjú ment tanácsot
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kérni, hogy hogyan öljék ki szivükből 
a gonosz kívánságokat. Teodorusz 
azt mondta egyiknek, tépje ki a mel
lettük levő fiatal tölgyhajtást. Az ifjú 
igen könnyen kitépte. Erre az öreg 
egy nagyobb fára mutatott. Azt is 
kitépte, de már nagyobb fáradsággal. 
Harmadszor egy még nagyobb fára’ 
mutatott. Itt már az ifjúnak testvére

HARANGSZÓ.

is segített, a fa mégis ott maradt a 
helyén. Lássátok, mondta az öreg, 
ezek a fák hasonlítanak a szív gonosz 
vágyaihoz. Csirájukban erős akarattal 
ki lehet tépni őket; ha gyökeret ver
nek, akkor már nehéz sőt majdnem 
lehetétlen úrrá lenni rajtuk. Ezért 
küzdjetek, mig lehet, hogy tietek le
gyen a diadal!

Ti is jókor, már gyermekkorotokban 
küzdjetek a bűn ellen. Ne engedjétek 
szivetekben megerősödni. Ha roszra 
kisért, ne fogadjátok meg szavát, ne 
higyjétek el Ígéretét, hanem mene
küljetek tőle Istenhez s ő megsegít 
titeket is, mint megsegítette Jézust, 
hogy ne a kisértőé, hanem a tietek 
legyen a diadal.

A z  e g y h á z  kör é bő l .
Kitüntetés. A. hadikölcsönjegyzés 

sikere érdekében kifejtett buzgó te
vékenységükért a pénzügyminiszter 
Dunántúlról: Vargha Gyula, Horváth 
Sámuel, Scholtz Ödön, Rájter János 
espereseket, Szabó István keménes- 
magasi-i, dr. Mohácsy Lajos marcal- 
gergelyi, Hörényi Lajos győrszemerei, 
Madár Mátyás felpéci, Isó Vince 
győri, Nagy Lajos szentantalfai lel
készeket, Baldauf Gusztáv püspöki 
titkárt, Benedek Vince győri, Nagy 
Lajos bezi-i, Szűcs Mihály kisbabod 
tanítókat, dr. Zergényi Jenő soproni 
felügyelőt, Hering Zsigmond kér. 
pénzügyi bizottsági elnököt, Weisz 
Kornél kerületi pénztárost elismerő 
oklevéllel tüntette ki.

Lelkészválasztás. Krón Eerenc 
lajtaujfalui lelkészt, a »Harangszó« 
buzgó munkatársát a gyóni (Pest m.) 
gyülekezet egyhangúlag megválasz
totta lelkészének. Isten áldását ki 
vánjuk működésére.

20.000 koronás hagyaték az 
egyháznak. Németujvárott meghalt 
Zieger Ferenc festősegéd, aki szor
gos munkájának gyümölcsét: 20.000 
koronát a németujvári evang. fiók
egyháznak hagyta és ezzel megvetette 
alapját a Németujvárott idővel meg
alakuló gyülekezetnek. Legyen emléke 
áldott!

A kissomlyói Tözös gyülekezet 
legutóbb tartott számadó közgyűlésén 
elhatározta, hogy a közös nőegylet 
tőkéjét 31761 koronát hozzácsatolja 
a reformáció 400 éves jubileumi 
alapjára eddig összegyűlt 205 02 ko
ronához s ezt a tőkét magán ado
mányokkal és az uj házasok perse
lyének évi jövedelmével, valamint az 
évi kamatok tőkésítésével mindaddig 
gyarapítja, mig az 2000 koronára 
fel nem szaporodik, amikor azután 
gyámintézeti alapítványt létesít belőle,

melynek kamatait majd szegény, 
építkező vagy elemi csapásoktól súj
tott gyülekezetek részére folyósítja. 
Az egyház fentartási alapja 727'86 
koronára szaporodott. Templomalapja 
Vajda Ferenc nagyköcski lakos 100 
korona alapítványával 1900 koronára 
emelkedett Összesen 51 75*83 koronát 
kitevő alapítványából 4600 korona 
hadikölcsön kötvényekben van elhe
lyezve. Az egyetemes egyház által 
létesítendő Szeretetházra 500, a gyám
intézetre 136‘30 koronát gyűjtött és 
küldött be.

A „Luther Naptár,, ügyében ki
adott püspöki felhívások már eddig 
is kellő eredménnyel jártak. A jubi
leumi évfolyamra még mindig érkez
nek a rendelések. Néhányan egyene
sen a kiadóhivatalt bízták meg, hogy 
a beküldött összegért megfelelő számú 
»Luther Naptár«-t küldjön a megjelölt 
helyekre.

1) Horváth Olivér légrádi lelkész 
4'50 koronát küldött be »Luther 
Naptáriaknak valamelyik kórházba 
sebesült katonák részére küldése 
céljából.

2) A kemenesaljai ev. egyházmegye 
belmissziói egyesületének pénztára 
10 koronát küldött be »Luther Nap- 
tár»-aknak szórvány helyekre küldése 
céljából.

3) Mátis Eszter diakonissza próba- 
nővér buzgósága külünösen kieme
lendő, aki Beledben 40 K-t gyűjtött 
abból a célból, hogy ezért az össze
gért a pozsonyi evang. diakonissza 
intézet kórházában levő sebesült 
evang. katonák »Luther Naptáriakat 
kapjanak. Mátis Eszter gyűjtéséhez 
a következők járultak hozzá:

Karsay Ida 5 K, Mátis Józsefné, Mátis 
Ilonka, Matis Eszti 2—2 K, Mátis Lídia, 
üancz Eszti 1 10 110 K, Molnár Eszti,
Matis Annus, Vajda Dénes, Hajniási Ida, 
Horváth Annuska, Dancz Juliska, Simon 
Lajosné, Horváth, Józsefné, Major Adáni, 
Bödecs Eszter, Odor Pál, Mód Jánosné,

Karsay Bálintné, Szalay Sándorné, Illés 
Józsefné 1 — 1 K, Nagy János 80 f, Odor 
Ilonka 60 f, Matis Imre, Matis Feri, Matis 
Kálmán, Dancz Paulinka, özv Tóth Lajosné, 
Gönye Eszti 50 50 f, Major Józsefné 40 
f, Sárdi Vilma 30 f, Buthy Dávid, Jakab 
Ferencné 20—20 f, Rácz Józsefné 10 f.

Összesen 68 példány ára érkezett 
be a kiadóhivatalhoz a fentebb jelzett 
megbízással, aminek fejében a kiadó- 
hivatal eddig 120 példányt küldött 
szét a megfelelő helyekre. — A jó 
ügy érdekében hálás köszönet a buzgó, 
jótékony sziveknek!

A »Luther Naptár« kiadóhivatala 
felkéri a harctéren és a kórházakban 
működő tábori lelkészeket, hogy 
amennyiben kiosztás céljából ingyen 
példányokat óhajtanak, címüket a 
kiadóhivatallal (Sopron Paprét 2.) 
közöljék. E célból még egyezerhétszáz 
raktáron levő példány áll az egyes 
gyülekezetek, nőegyletek, helyi gyám
intézetek, belmissziói egyesületi pénz
tárak rendelkezésére.

Az aradi ev. egyház népmoz
galmi adatai 1916-ban. Született 46 
gyermek, meghalt 81 egyén (ezek 
között 17 katona), esküdött 3 pár, 
konfirmáltatott 41 gyermek, tőlünk 
kitért 2 nő, úrvacsorával élt 602 
egyén, köztük 11 I katona.

I t thonról .
Talpbőr csontból. Érdekes talál

mányra kért szabadalmat legutóbb 
egy kísérletező. Állítása szerint sike
rült neki, cserzés utján, csontból 
olyan anyagot előállítani, ami hajlé
kony, szívós, rugalmas s szegezésre, 
valamint varásra is alkalmas, ennél
fogva talpbőrnek nagyon megfelelő 
A föltaláló szerint a találmány nagy 
jelentősége abban áll, hogy az ilyen 
talpbőr nagyon olcsó, egy pár leg
följebb 1 kor. 20 fillérbe kerül. Ta
lálmányát nagyon tartósnak is mondja, 
miután 8 heti viselés után alig lát
szott rajta egy kis kopás.
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Állami rézgálickiosztás. A föld
művelésügyi miniszter rendelete sze
rint a szőlőgazdák részére 15 kg. 
rézgálicot osztanak ki, kataszteri hol
danként a törvényhatőságok. Egy
szersmind intézkedett a miniszter, 
hogy a készen levő rézgálic már 
most elszállittassék a törvényhatósá
goknak, ebből egyelőre egy kataszteri 
holdra körülbelül öt és fél kg. jut. 
A többi rézgálicot, mihelyt az készen 
lesz, fokozatosan fogják a törvény- 
hatóságok megkapni. A rézgálic ára 
pontosan ma még nem állapítható 
meg, valószínű azonban, hogy a kiosz
tásnál fölmerülő költségekkel együtt 
se lesz több 4 kor. 20 fillérnél.

Mezőgazdasági munkások szer
ződtetése. A földművelésügyi mi
niszter értesítése szerint a felvidéken 
nagyobb számban vannak oly mező- 
gazdasági munkások, akik néhány 
hónapra más vidékre is elszegődnének 
napszámba. Akik ilyen napszámosokat 
szerződtetni akarnak, lépjenek sür
gősen érintkezésbe a földművelésügyi 
minisztérium zsolnai kirendeltségével, 
mert a szerződések megkötésére csak 
március 15-ig lesz alkalmuk.

Kukoricakávé. A Haditermény 
kísérletezik a babkávénak kukorica
kávéval való pótlásával; valószínű 
tehát, hogy olyan keverékkel fog a 
közönség megismerkedni, amelyben 
valódi kávéval csirátlanitott kukori
cakávé lesz összekeverve.

Az o r s z á g  do l gá r ó l .

Egy heti pihenés után febr. 19-én 
újból összeült a képviselőház, hogy 
folytassa a kivételes hatalom igény- 
bevételéről szóld miniszterelnöki je
lentés tárgyalását. Elsőnek Szilassy 
István szólalt fel s beszédében meg
emlékezett a tulszigoru rekvirálá- 
sokról. Tudomása szerífit nem egy 
helyütt a gazdaságtól még a vetőma
got is elrekvirálták Az iparcikkek 
árának maximálását a gazdák érde
kében szükségesnek tartja. Nem ért 
egyet Návay Lajosnak azzal a kije
lentésével, mintha a gazdák helyzete 
nem volna javítható, és a gabonaárak 
nem volnának felemelhetők. Utána 
Palugyay Móric beszélt.

A kormányjelentéshez hozzászólnak 
s célból felszólalásra jelentkeztek: 
Bosnyák Géza, Andrássy Gyula gróf, 
Bottlik István, Pallavicini György, 
Tóth János, Szentiványi Árpád, Áb
rahám Dezső és Beck Lajos.

A n a g y v i l á g b ó l .
A német császár Bécsben. Vil

mos, német császár, királyunk láto
gatására Bécsben időzött. Királyunk 
vendégét a pályaudvaron várta, díszes 
kísérettel együtt. A két uralkodó na
gyon melegen üdvözölte egymást.

A megszorult angolok. Egy kül
földi lap közlése szerint Angliának 
még hat hétre van élelmiszere.

Elpusztult orosz municiós ko
csik. Finnországban az orosz kor
mány hatezer lovat gyüjtetett össze, 
hogy azokon, ötezer jármüvei, muní
ciót szállíttasson. A terv azonban 
nem sikerült, mert Kautahaskinál a 
muníció mind felrobbant. A kár leg
alább 60 millió rubel. A robbanás 
folytán keletkezett tűz ezen a vidéken 
fölhalmozott nagy élelmiszer készletet 
is mind megsemmisítette.

330 vasutiállomást bezártak 
Angliában. Január elseje óta 330 
vasútállomást zártak be Angolország
ban. Ezeken a vonalakon teljesen 
megszűnt a közlekedés. Egy vasúti 
szaklap számítása.szerint Ángliában 
most csak annyi vonat közlekedik, 
mint harminc évvel ezelőtt.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A „HARANGSZÓ“ terjesztésére. (Az 
erre a célra befolyó összegből fedezzük a 
háború alatt a kórházakba, a harcszintérre 
küldött ingyen példányok költségeit. Éppen 
azért olvasóink áldozatkészségébe ajánljuk 
ezt a nemes célt.) Boór Péter tábori lelkész 
a Harangszó terjesztésére a harctérről 10 
koronát küldött, amint írja hála jeléül, hogy 
a Harangszó a 33. gyaloghadosztály ev. 
vallásu katonái közt eddig is kitűnő szol
gálatot tett. Dr. Mesterházy Ernő Nagy- 
geresd 6.40 K, özv. Zsolticzky Samuné 
Zólyom 5 K, Sándor Endréné Keszthely 
4 40 K, Kirnbauer Lajos Gyanafalva 3.20 K, 
Luthár Pál ny. tanító Szentgotthárd, Takáts
J. Tárnokréti, Takács Gyuláné Meszlen 
3—3 K, özv. Borbeis Józsefné Váczszent- 
lászló 2 80 K, Gebauer Irma Szód, Bárki 
Ferencné Acsád, Ajkay Béla Répczelak, 
özv. Loibersbeck Jánosné Kőszeg 2.40—2.40
K, Snápor Róza Lukácsháza, Doktor Zs. 
Tárnokréti, Meidlinger János Lajoskomá- 
rom, Tarján Dániel Ostffyasszonyfa, Farkas 
Sándorné Hánta 2—2 K, Sárkány Kálmánná 
Kiskőrös, Thomka László Nyustya, Eőri 
János a harctérről, Porcz Mariska Körmend, 
Demitrovics Józsefné Körmend, Skriba Já
nos Jáhompuszta, Remete Dénes Czelldö- 
mölk, Tandli Józsefné Körmend, Fekete 
Károlyné Nagysimonyi 1.40— 1.40 K, özv. 
Szabó Istvánná Lovászpatona 1.25 K, Kozma 
Kálmán Győr, Asbóth János Szombathely, 
Tóth Sámuel Bakonytamási, Deli József

Bakonytamási, Kunszt Sándor Tárnokréti, 
Pataky Károly Taksonyfalva, Csulik János 
Lajokomárom, Tavassy Zoltán Miskolcz, 
Tálos Józsefné Pápa, Szabó Gizus Szencz, 
Biró Lászlóné Marczalgergelyi, Weiszbrad 
Sándor Kiskörös, Jobbágyi Károlyné Rá- 
baszenttamás 1 — 1 K, Ramsz József Aszód, 
Ramsz István Aszód 90— 90 f, özv. Molnár 
Istvánná Község, Téringer Mariska Pápa 
80—80 f, Haramia Erzsébet Felsőtisztás, 
Borsody István Levél, Ádáin Antalné Kis
kőrös, Adamits Emma Kiskörös, Takáts 
Lajos Nagygeresd, Somogyi Mihály Pápa, 
Búza József Szombathely, Nagy István 
Rábakövesd, Tóth Zsigmond a harctérről, 
id. Kovács István Rábaszentinihály, N. N: 
Pusztavám, Kutasi Sámuel Gércze, Vadas 
Sándor Marcaltő, Horváth Lidi Rigács, ifj. 
Somogyi János Ászár, Egyed Géza Felsö- 
galla, Rótli István Tölöspuszta, özv. Hagyó 
Károlyné Budapest, Fischt Róbert Szent- I 
gotthárd, Bödecs Károly Nagylengyel, id. 
Varga József Répczejánosfa, özv. Beniczky 
Józsefné Budapest, Halász Sándorné Saj- 
tcskál, Allacher Mátyás Sopron 40—40 f, 
Deutsch Adolf Szentgotthárd 30 f, Hirschler 
Ltván Csepreg, N N. Lajoskomárom 20—20 
fill. — Felsőszeliek: özv. Nagy Ferencné, 
ifj Takács lstvánné Sárutca, Lénárt Fe
rencné, ifj Bédecs lstvánné Felszeg, id 
Lénárt János egyházfelügyelő, ifj. Lénárt 
János 2—2 K, özv. Pónya Ferencné Gőnyere, 
Lénárt Lajosné, Nagy István biró. Szabó 
János Sikola, Pónya Ferencné Gőnyere, 
Szabados Ferencné Felszeg, Horváth István 
Kertalja, Horváth Károly Sárutca, Horváth 
Lőrincné, Takács Gáspárné Földvermek, 
Szőcs Lajosné, özvegy Kukorica Istvánná 
1 — 1 K. — Lébényiek: Sipos Márton 2 K, 
Kováts István 210., Kováts János 112., 
Stinner József 533. 1 — 1 K, Varga Mihály 
80 fill.

Összesen befolyt: 237 kor. 55 fillé r.

Tanítók árváinak: Jakos S Tárnokréti 
3 K, Nagy Pálné Pápa 2.40 K, id Kovács 
István Rábaszentmihály 1 K. — Lébényiek : 
Kováts László 5 K, Kováts István 210. 4 K, 
özv. Tóth Györgyné. Erdős Pál 2—2 K, 
özv. Németh Lászlóné, özv. Kováts Istvánná 
1 -1  K.

Vak katonáknak : Kis- és Nagygeresd 
tejszövetkezet 15 K, Szekeres Lajos Edve 
5 K. özv. Nagy Pálné Zsebeháza 3 20 K, 
Torna Pálné Nagvrőcze 2 K Tárnokrétiek: 
Polgár S. 10 K. Doktor Zs. 4 K, Szabó P , 
Buga Gy., Kovács J., Takács S., N. N. 2—2 
K, Gecsei Sanvi, Takács L., Edvi Józsefné 
1 -1  K

Rokkant katonáknak : özv. Nagy Pálné 
Zsebeháza 3.20 K, Egyed Géza a veszprémi 
tartalékkórházból 2 K, Nagy István Rába
kövesd 1 K.

Hadi árváknak: Nemes Ferenc Bük 2 
K, Dávid Károlyné Dég 1.40 K.

Hadifoglyoknak : Latsnyi István Csep
reg 4 K, Szabó József Csönge 3 K.

Tüdőbeteg katonáknak : Szafcp Lajos 
Alsókertalja 4 K.

József kir herceg szanatóriumra:
F.vang. gvül offert Balt 7.47 K, Ev. gyűl. 
offert Fertőmeggyes 6.34 K.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VA LLÁ SO S NÉPLAP.
F e le lő s  s z e rk e s z tő  és k ia d ó  S z a la y  M ih á ly  gyékényes i ev. le ik .
Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek.

T A R T A L O M :  Bohár László: Az öreg magvető (Vers.) — Balogh István: A balgatag ember. — Gazdag kalászok. — Arany 
János. — Koritsánszky O ttó: Az Ő országa. — Szurmay hadtestparancsa. — Egy bátor vallástétel a Krisztusról. — Kapi Béla: 

A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — A világháború eseményei — Ország-Világ.

Az öreg magvető *)
Ir ta : SCHM IDT JÁNOS.

K i já r  a friss  barázdán 
Kimért léptekkel o tt?
Ölén maghordó abrosz;
S ahogy hajdan szokott:
Egy nótát halkan most is 
Dudol az a ja  k a . . . ?
—  Búzát vet reszketeg kézzel 
Egy öreg nagyapa.

Két válla már meggörnyedt,
A munka már nehéz;
Nem úgy vet már, m int régen, 
Nem úgy szór már a kéz. . . 
Fel-feltekint az égre 
S leszáll egy sóhaja . . .
—  Búzát vet reszketeg kézzel 
Az öreg nagyapa.

Sok évek óta volt már,
K i helyette vetett;

*) Mutatvány Schmidt János nagyszent- 
mihályi lelkész nemrég megjeleni , Hecken
rosen “ c. verskötetéből.

Megelégelte ö már 
A munkát s életet. 
Nyugalmasabb napokra 
Vágyott már óha ja . . .
—  Búzát vet reszketeg kézzel 
Az öreg nagyapa.

M ert jö t t  a néptusáknak 
Véres nagy ideje.
Tengernyi lön az el len. . .
Elő, k i b ir vele!
Bőszült csatákra szállt a 
Fiák erős hada.
—  Búzát vet reszketeg kézzel 
Az öreg nagyapa.

És most m ikor a vén szív 
M ár elgyöngülve ver,
Ekét ragadni újból 
Szint’ ifjú  hévvel mer.
És künn ta lá lja ismét 
A regg és est szaka . . .
—  Búzát vet reszketeg kézzel 
Az öreg nagyapa.

Az ég megáldjon téged,
Te öreg nagyapa!
Keményebb harcot vívsz te, 
M int künn a katona.
K iért ősz fü rtte l küzdesz 
Te is : e szent haza ! . . .
—  Búzát vet reszketeg kézzel 
Egy öreg nagyapa.

Németből fo rd íto tta: BOHÁR LÁSZLÓ.

A balgatag ember.
Luk. XII. 15—21.

A jelzett szent igék egy balgatag 
emberről szólnak. Balgatag emberek 
ma is elegen vannak s igen sokan 
gondolkoznak olyan szegényesen, mint 
az evangéliombeli üres lelkű ember 
gondolkozott.

A testi szükségletek kérdése, sőt 
a mindennapi kenyér kérdése talán 
sohasem foglalkoztatta az embereket 
olyan általánosan, olyan elutasitha- 
tatlanul, mint a mi időnkben. Talán 
sohasem volt az emberek ajkain olyan 
égető a kérdés: Mit együnk, mit igyunk 
és mivel ruházzuk magunkat? Ezt a

I
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kérdést nemcsak azok kénytelenek j 
ajkaikra venni, akik máskor sem ' 
szoktak testi jóllétükön kívül egyéb 
után tudakozódni; hanem kénytelenek 
ezzel a kérdéssel foglalkozni még 
azok is, akik első sorban Istennek 
országát és annak igazságát keresték.

Ma a népeknek elkeseredett nagy 
világcsatájában nemcsak az a fontos, 
hogy melyik fél tud több katonát 
állítani, több lövőszert előteremteni, 
hanem fontos az is, melyik fél birja 
tovább a háborút gazdaságilag, melyik 
tudja katonáit és" népét tovább és 
jobban élelmezni. Ez elég sötét há
borús kép! Van azonban ennek a 
háborús képnek még sötétebb, sőt 
koromfekete oldala is.

A háború igen erősen felkorbácsolta 
az emberi sziveket s ahogyan egy 
nagy vihar, a fenékig felkavart tóból, 
felszínre hoz leüllepedett aranyat és 
piszkos iszapot egyaránt; úgy a há
ború nagy vihara is felszínre hozza 
az emberi szivek fenekéről a jót és 
rosszat, a nemeset és aljasat egyiránt.
A szeretetnek ama megható munkája, 
mely a harctéren és a kórházban 
sebesülteket kötöz, a bánattal terhelt 
világban özvegyeket és árvákat táplál, 
nyomorultakat segélyez, filléreket 
gyűjt és milliókat áldoz; szemben 
találja magával az önzésnek, a kap
zsiságnak, az uzsorának azt a lelketlen 
munkáját, mely a hazát védő katonát 
ronygyfoszlányokba öltözteti, a nyo
morgók szájában a betevő falatot 
megdrágítja, a didergőknek a ruha
beszerzést szinte lehetetlenné teszi s 
még a kórházi betegek szükreszabott 
élelméből is vámot szed; mely az 
elszomorító világhelyzetből minden 
áron hasznot huzni s mások nyomo
rúságán meggazdagodni kíván.

A nehéz időknek ezek a fekete 
alakjai előkerülnek a kereskedőkből, 
földmivesekből, milliomosokból, piaci 
árusokból, tanultakból és tanulatla
nokból egyaránt és a büntető bíró
ságok tárgyaló termei arról tesznek 
elszomorító bizonyságot, hogy a front 
mögött, az ország belsejében egy 
szennyes háború folyik, melyben a 
közhatalom alig győzi megvédelmezni 
az igazságot a becstelenségtől.

A csak maga hasznával törődő ön
zés rettenetes és szégyenteljes aratást 
tart a világháború által szorongatott 
embeiek között és az evangéliombeli 
gazdag ember bűne: a semmire nem 
tekintő magaszeretet, kegyetlen úrrá 
lett sok ember szive felett. Lám, ez 
a balgatag ember csak magával fog
lalkozik, csak magáról beszél. Nem 
gondol Istenére, hogy hálát adjon

I neki, nem gondol felebarátjaira, hogy 
' segélje őket. Természetesnek, magától 

értendőnek találja, hogy jól megy 
dolga.

Sok hasonlója van ennek a gazdag 
embernek most is. Az emberi ha jói 
megy dolga, könnyen megfeledkezik 
Istenéről, ügyességének, szerencséjé
nek tulajdonítja kedvező helyzetét. 
Ha azonban kedvezőtlen helyzetbe 
kerül, siet az Istenre gondolni, azt 
teszi felelőssé szerencsétlenségéért s 
nem egy esetben káromolja, átkozza, 
sőt egyenesen megtagadja.

Az evangéliombeli jómódú ember 
is egy váratlan nagy aratás után azt 
tartja főgondjának, hogy csűreit meg
nagyobbítsa. Hogy az özvegyekről, 
az árvákról, a szegényekről, az éhe
zőkről megemlékezzék, nem jut eszébe. 
Hogy Isten országának földi intéz
ményei áldozatait várják, szereti 
elfelejteni. Mindezek mellett mégis 
nyugtalan, mert félni kell ama javai 
elvesztésétől, melyekre minden bol
dogságát felépítette.

A mire azonban aggodalmai között 
talán nem is gondolt, az következett 
reá. Szorgoskodása tervezgetései kö
zött felcsendül az elfelejtett Istennek 
hatalmas szózatja: »Bolond! ez éjjel 
megkívánják a te lelkedet tetőled, a me
lyeket pedig készítettél kié lesznék ?«

íme, a kire nem gondolt, az beszél 
hozzá; akit számításaiból teljesen 
kihagyott, az húzza keresztül minden 
számítását. Szívesen gondolna most 
Istenre; szívesen figyelne az intő, 
megtérésre hívogató szóra; de most 
már minden késő ! A száinitgató em
ber az utolsó számadáshoz érkezett.

ügy járt mint Baltazár a babiloni 
király, aki palotájában nagy vigassá
got szerzett és bortól hevült állapo
tában előhozatta azokat a szent edé
nyeket, melyeket atyja Nabugodonozor 
a jeruzsálemi templomból raboltatott 
el és szivének elbizakodottságában 
ezekből a templomi edényekből itatta 
vendégeit. De egyszerre a palota falán 
egy kéz jelent meg és ott ismeretlen 
jelekkel irni kezdett. A megrettent 
dőzsölő király sietve hivatja Dániel 
prófétát, ki a titkos kéz írásából ezt 
az ítéletet olvassa k i : »Megmérettél 
és könnyűnek találtattál!«

Bizony azok az emberek, kik Isten 
után, Istennek akaratja és ítélete után 
tudakozódni nem akarnak, vagy nem 
mernek kénytelenek lesznek meghal
lani a számadásra hívást: »Még az 
éjjel megkívánják a te lelkedet.« Aki 
lelkében szegényül lesz kénytelen 
számot adni, meghallja az Ítéletet is. 
Megmérettél és könnyűnek találtattál!

Ne felejtsük, hogy végre mindnyá
junk életében elkövetkezik az az idő
pont, amelyben minden földi vagyon 
elvesziti reánk nézve a maga értékét ; 
amikor a mérleg serpenyőjébe csak 
azok a javaink esnek, a melyeket a 
hit által bírunk. Aki az egész életet 
leélte anélkül, hogy lelki javakat 
gyűjtött volna; anélkül, hogy a meg
térésre való alkalmakat felhasználta 
volna, milyen kifosztottan, milyen 
szegényül lesz kénytelen megállani 
az ő ítélő bírája e lőtt! Milyen rette
netes még. gondolatnak is, hogy ezen 
a nagy szegénységen senki még nem 
könyörülhet, annak nyomorúságán 
senki nem enyhíthet; csak a lesújtó 
ítélet hangzik felette: »így vagyon 
dolga annak, ki magának kincset 
takar, az Istenben pedig nem gazdag.« 
Mindezeket tudva, mi a földi élet 
folyamán igyekezzünk gazdagok lenni 
Istenben, az ő törvényeinek, az ő 
akaratának ismeretében.

Ezt pedig csak úgy érhetjük el, 
ha elismerjük lelki szegénységünket. 
Ismerjük el, hogy szegény irgalomra 
szoruló bűnös emberek vagyunk, akik 
az Istennek bűnbocsátó kegyelmére 
rászorolunk. Ismerjük el, hogy közü
lünk a legtökéletesebb is haszontalan 
szolga, hogy csak Jézus karjára, Jézus 
érdemére támaszkodva közeledhetünk 
Isten kegyelmének trónjához.

Higyjük erősen, higyjük még a 
nagy világ összeomlások között is, 
hogy akit a Fiú megszabadít, meg
szabadul ! igyekezzünk eme felemelő 
hitnek megfelelő életet élni, akkor 
soha nem kell rettegnünk a végső 
számadástól, mert gazdagok leszünk 
Istenben ; boldogok örök üdvösségre 
hivattak Isten által.

Volksbote után Balogh István.

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther a maga tanításáról :
»Akiknek’ életemben tanításomnak 

a magva sem kellett, holtom után 
boldogok lennének, ha annak a hé
jához juthatnának és az ujjúkat is 
megnyalnák utána. Azért kiki éljen 
az idővel, arasson az aratás idején 
és mint Krisztus urunk mondja ^Já r
jatok a világosságban, mert a tietek 
az, hogy a ^ötétség meg ne lepjen 
titeket.«

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes- 

. sen számára elő a H A R A N G S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.
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Arany János.
Arany Jánosnak, a legnagyobb 

magyar elbeszélő költő születésének 
százéves évfordulóját óhajtotta meg
ünnepelni rnárc. 2-án Nagyszalonta 
városa s vele együtt a magyar 
nemzet.

Országos ünneppé akarták tenni 
márc. 2-dikát, Arany János szüle
tésének 100-dik évfordulóját.

A  nehéz közlekedési viszonyok 
azonban egyenlőre lehetetlenné te
szik az országos ünnep megtartását.

Ami késik, nem múlik.
Ha majd a körülmények engedik, 

minden bizonnyal, méltóképpen 
hódol a magyar nemzet Arany 
János emlékének, szellemének, ki 
„vallásos leikével, szelíd bölcsessé
gével, szomorkás humorával, fel
felcsillanó jókedvével, mesemondó 
ajkának bűvös-bájos hatalmával 
időtlen nagy időkig“ örök hálára 
kötelezte a magyart, mert Istenben 
bizni, a hazát szeretni, becsületes
séget és munkásságot tanult és 
tanul tőle a magyar.

Az Ö országa.
Irta : Koritsánszky Ottó.

Harctér.
A háború harmadik évét éljük. 

Tudjuk-e még, hogy volt, mint volt 
az előtt? Ráeszmélünk-e még a bé
kés világra, annak sok ezer áldására, 
(amit akkor nem tudtunk becsülni!)? 
Avagy úgy megrészégedtünk-e a sok 
vérpárától, hogy mindent, mindent 
elfelejtettünk, amiről a háború első 
vész-viharos és dicsőségteljes hónapjai 
után sóvárogva vágyakoztunk: »vajha 
vége lenne már a nehéz megpróbál
tatásnak, dé máskép élünk majd mint 
azelőtt!« Mert csak magunknak éltünk; 
kicsinyes-anyagias érdekek vezettek 
bennünket. Széthúzás és visszavonás, 
tülekedés és egymásra irigykedő 
agyarkodás! íme: mindez hova ve
zetett !

És némely helyütt sajnálattal kell 
tapasztalnunk, hogy igen sokan elfá
sultak, belefáradtak a jó idők elérkez- 
tének várására. Mintha egyik-másiká
nak szive-lelke kőből volna. Mintha 
minden érzés, érdeklődés kigyilkoló' 
dott volna. Azt mondják: az élet 
csak tengődés. Afféle máról holnapra 
bugdácsolás, anélkül azonban, hogy 
érdekelne, bántana, türelmetlenné 
tenne az, hogy mit hoz a holnapi 
nap.

Rózsás béke remények ébredeztek 
már már. Gyenge volt a szárnyuk: 
nem tudtak felemelkedni, nem tudtak 
sziveinkbe lopódzani. Azt mondják 
a kishitüek: igy is jól van! Jól van 
úgy, ahogy van; ez gyökeresedett 
meg bennük. S ha másképpen volna, 
akkor — biztosra veszem — úgy 
volna nekik jól. Mert ezekben nincs 
erő, nincs akarás, nincs lélek. Nem 
tudnak egy szemérnyit változtatni az 
önmaguk lesujtását okozó nem törő
désen. Nem tudják erős elszántsággal 
azt mondani: úgy lesz, hogy jól le
gyen ! pedig de máskép volna akkor!

Hát sokan vannak igy otthon ? Mi 
lesz akkor a jövőben ?! Ri tudja majd 
azt a bizonyos szikrát, amiről azt 
mondjuk, tartjuk és tudjuk (vagy csak 
mondtuk, tartottuk és tudtuk!) hogy 

! bennünk él és ami az állattól meg- 
J külömböztet, ami afölé helyez, majd 

újra lángra lobbantani, életre ébresz
teni, nemes cselekvési tűzre hevíteni, 
hogy érdeklődjünk, hogy törődjünk, 
hogy lelkesedjünk, hogy megfeszítsük 
izmainkat, tudásunkat, akarásunkat és 
jó világot láthassunk magunk körül!?

Azt mondottuk, ennyire elvoltunk 
bizakodva a most vérben fuldokló 
XX század elején, hogy az uj világot 
az ember fogja megteremteni. Az 
ember. Isten nélkül! Nem úgy van, 
mint ahogy az elbizakodött gőg az 
ajakra csalta, az agyvelő tekervényei 
közé belopta! Megtanulhattuk most. 
Megtanultuk itt k in t: a régi világot 
az emberi bestiálitás pusztítja, rom
bolja, aknázza alá, robbantja föl, 
gépfegyverezi halálra és gázbombázza 
agyon És megint Istennek kell 
jönnie, hogy a porból, a romokból, 
a vérgőzős semmiből földet, világot, 
békét, megértést, egymástsegitést, elő
rehaladást teremtsen !

Mikor lesz ez? Mikor jön el megint 
az »Ö országa«?!

S megtudjuk-e majd becsülni a 
szent békét, az egyetértést, az össze
dolgozást, egymást; mindazt, amiből 
áldás és jólét fakad ránk: az ö  or
szágát !!

Szurmay hadtestparancsa.
Szurmay Sándor altábornagy hon

védelmi miniszterré neveztetvén ki, 
hadtestjétől az Uzsoknál és másutt 
is mindenütt dicsőséggel küzdő Szur- 
may-csoporttól ezzel a hadtestpa
ranccsal búcsúzott:

Más, felelősségteljes megbízatásra 
hivatván meg, elhagyom a hadtestet, 
amely két esztendőnél tovább a ne
vemet viselte és amelynek élén min
denkorjogosult büszkeséggel állottam.

Nehéz szívvel hagyom el a mindig 
hűséggel és önfeláldozással oldalamon 
állott törzsemet, nehéz lesz a búcsú 
a parancsnokságom alatt álló hadosz
tályok és csapattestek kiváló vezetőitől 
és hadtestem egyéb szakaszaitól ame
lyek mindig teljes odaadással támo
gattak. De legnehezebben válók meg 
a frontom lövészárkainak bátor tiszt
jeitől és legénységétől, a hadtestem 
hőseitől, akik mindegyike minden 
körülmények között és közben a leg
nagyobb szenvedések és nélkülözések 
árán is, hűen szent fogada'mához, 
hűen kötelességéhez, helyét mint férfi 
és küzdő katona a legteljesebb mér
tékben betöltötte.

Bármennyire óhajtásom volna is, 
fájdalom nincs módomban, hogy tá
vozásom alkalmából hadtestem min
den egyes hősének megszoritsam a 
kezét és személyesen vegyek búcsút 
tőlük. De hálatelt szívvel gondolok 
e pillanatban minden egyesre, vérrel 
és vassal mellettem kitartott és szi
vemhez olyan közel álló bajtársaimra, 
mindazokra, akik e viharra! teli idők
ben szemem láttára kemény küzdel
meket vívtak oldalamon és az oda
adó kötelességteljesitésnek, a félelmet 
nem ismerő kitartásnak és rettenthe
tetlen bátorságnak szemem láttára 
oly számos példáját szolgáltatták.

A hűséges ragaszkodással teljesített 
feledhetetlen szolgálataitokért hálás

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

a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és ér
tékesítő szövetkezetéhez

Budapest, IX., Közraktár-utca 34. sz
(Saját székházában ) 119

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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köszönetét kiáltok felétek. Isten vele
tek ! És távozom körötökből azzal a 
szilárd meggyőződéssel, hogy át lesztek 
hatva a vasakarattól, hogy győzni 
akartok, a meggyőződéstől hogy győz
nötök kell és állandóan rá fogtok 
szolgálni feletteseitek bizalmára, amely 
veletek szemben mindenkor jogosult.

És a legszebb visszaemlékezéssel 
a mi diadalmas küzdelmeinkre imád
kozom a Mindenhatóhoz, hogy ve
zessen benneteket tovább a dicsőség- 
teljes utakon, vezessen benneteket a 
végső győzelemig.

Szurnioy altábornagy.

Egy bátor vallástétel 
a Krisztusról.

1808-ban, január 20-án történt, 
így csak a közelmúltban volt 109 
esztendeje, hogy Franciaország hatal
mas császára »a mindenható Napo
leon« Weimárban, az irodalom és mű
vészet eme pazar otthonában időzött, 
hol később hazánk nagy fia, Liszt 
Ferenc zongoraművész és zeneköltő 
is közel 15 évig tartózkodott (1847 
— 1863), hol mint az udvari színház 
művezetője és irányítója működvén, 
dicsőségei, tiszteletet és halhatatlan 
nevet szerzett a magyar névnek, a 
magyar teremtő léleknek.

Weimárban az irodalomnak és 
művészetnek központja maga a nagy
hercegi udvar volt. Központtá tette 
főleg Anna Amália hercegasszony, 
ki ritka tehetségű, nemesszívü nő voít. 
Kifizette az ország adósságát és so
kat tett a tanügy érdekében. Maga 
köré gyűjtötte Németország legna
gyobb szellemeit (Wieland, Herder, 
Qöthe, Schiller) s lelke volt az ottani 
szellemi életnek.

Egyik legfényesebb csillaga Anna 
Amália hercegasszony fényes köré
nek a hercegasszony életében : az agg 
kiütő Wieiand volt. Mikor azért Na
poleon »a mindenható császár« 1808- 
ban eljutott Weimárba, a szokásos 
császári kihallgatások alkalmával min
denekelőtt ő is a német szellem nagy
jainak legidősebbjét »ezt a fényes 
csillagot«, az agg költőt, Wielandot, 
kívánta szemtől szembe látni.

S az agg költőnek, a hatalmas 
császár előtt történt kihallgatása kö
zel másfél óráig tartott.

És mindkettőnek, a császárnak is, 
a költőnek is a szemében csak úgy 
lobogott az élet tüze, mialatt a ki
hallgatás alkalmával beszélgetésük 
során az emberi szellem nagyságának, 
szépségének, dicsőségének hódoltak

de amely nagyság, szépség, dicsőség, 
mind csak az élet vékony hártyájára 
vau felépítve. Ketté szakad ez a hár
tya, az élet vékony hártyája: úgy 
vége mindennek! Ki tegnap és ma 
és mindörökké ugyanaz, az az Úr 
Jézus Krisztus!

j  Az Úr Jézus Krisztus? ismétli 
halk hangon a világhódító császár. 
Kérdés — fűzi tovább a szót suttogva 
a császár — Krisztus élt-e egyáltalán ?

Wieland, az agg költő erre a csá
szári kijelentésre minden gondolkodás 
nélkül, mindegy magából kikelve, vá
gott vissza: Nagyon jól tudom felség, 
hogy ma is vannak még balga, őrült 
emberek, kik a Krisztusban kételked
nek. De ez én előttem ép oly nevet- 

j ségesnek tiinik fel, mint a milyen 
nevetséges volna, ha valaki kételked
nék abban, hogy Julius Caesár (a 
legnagyobb római hadvezér) élt, vagy 
hogy felséged é l!

Napoleon »a mindenható császár« 
j annyira találva érezte magát, a nem 

remélt éles felelettől, hogy szóhoz 
sem tudott jutni, hanem néhány má
sodpercnyi kinos csend után, elővett 
egy magas francia rendjelet és azt 
meleg kézszoritással a költő mellére 
tűzte.

így tett Wieland, a nagy német 
! költő bátran vallást az Úr Jézus 
j Krisztusról »a mindenható császár« 

előtt élete alkonyán.
Az a Wieland, ki ifjú éveiben élte 

tavaszán Krisztussal indult el az élet 
útjára; az élet delén azonban a po- 
ézis berkeiben elveszítette maga mel
lől hű nőtársát az Urat, de elte al
konyán újból megtalálta az üdvözítőt 
és a nagy Pállal félelmet nem ismerve 
dicsekedett el a hatalmas császár 
e lőtt: Krisztus az én életem!

C iprián.

A kötelesség útja.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béta.

Tizenötödik fejezet.
Nehéz harcok.

Kolyl. 4‘2.
Hetek, hónapok múlnak csöndes 

j  viaskodasban. A magyarság és oláh- 
ság harca olyan, mint két elkesere
dett ellenfél viaskodása, egymásba 
kapaszkodva, fogcsikorgatva igyekez
nek egymást megsemmisíteni. Ha az 
egyik nehány pillanatra erőre kap, 
a másik azonnal összeszedi utolsó j 
erejét, hogy maga alá gyűrje gyűlölt 
ellenségét. E pillanatban határozottan ! 
a magyarság van felül. A világi ’ 
hatóság pártfogása súlyt ad Sárosy

László törekvéseinek. Most már nem 
látnak benne álmodozó rajongót, 
hanem biztos törekvésű embert, ki 
tudja, mit akar és érvényt tud sze
rezni akaratának.

Nehéz munka után sikerült meg
törni az átkos közönyösséget. A 
szétszórt magyarság tömöritése is 
megtörtént. Mert, hogy bátrabban 
emelhetik fel fejüket, innen is, onnan 
is jelentkeznek. A hegyvidék cseléd 
kenyéren élő pásztornépe, szegény, 
földluró emberek, kik máról-holnapra 
tengődnek a két kezük keresményén. 
Lassanként eszükbe jut a magyar 
szó. Hogy erős kezet éreznek maguk 
mögött, beszélni is mernek, habár 
mégcsak egymás között, halk, elfojtott 
hangon. A birtok dolgaikkal is kez
denek rendbe jönni, bár még mindig 
sokan éviekéinek a nemzetiségi bank 
hatalmas emberfogó hálóiban.

Egv alkonyati szürkületkor Sárosy 
László éppen délutáni sétájáról ment 
hazafelé, midőn a régi téglavetőnél 
hirtelen szembe találkozott Grünhut- 
tal s Vajda Ivánnal. Már éppen rá
kanyarodtak az oldalt vezető gyalog 
ösvényre, de mikor észrevették, meg
fordultak s csatlakoztak hozzá. Sárosy 
nem örült, mert tudta jól, hogy ba
rátságos szavuk hazugság s mosoly
gásuk a tehetejlen gyűlölet takarója. 
Annál jobban bámult, midőn nem 
mentek be házukba, hanem tovább 
kisérték őt, sőt az iskolaépület előtt 
ürünhut igy szólt:

— Bemennénk egy pillanatra, ha 
nem zavarjuk tanító ur I . . .

Sárosyné arcán sötét felhőként 
húzódik át az aggodalom. Bemegy a 
belső szobába, — férfiak dolgába ne 
elegyedjék az asszony, — de ahogy 
beteszi az ajtót, kicsiny nyíláson át 
is azt kérdezi a szeme szögelletjéből: 
mit akarnak tőled, fiam ? . . Jaj, v i
gyázz magadra! . .

A férfiak elhelyezkednek. Még tart 
a székzörgés, mikor Grünhut egy 
kis köhécselés után igy szól:

— Kedvező ajánlattal'jövünk, ta
nító ur!

A tanító kérdésre görbíti a szem
öldökét.

— Igen, igen, rendkívül kedvező 
ajánlattal. Tetszik tudni, hogy az 
öreg Fischer állása üresedésben van 
a direkcióban. Nem töltöttük be, mi
ért töltsük azonnal be, hiszen ráérünk, 
nekünk nem olyan sürgős! . Hát 
mondok: üresedésben van az állás, 
pedig ő revisor is volt a bankban 
az igazgatóság részéről és most meg
állapodtunk, pénteken, azaz nem, 
kedden, no, nem Iván, ugy-e ked-
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den ?. . ., hogy a direkció tagságot , 
felajánljuk tanító urnák.

A tanító egy percig hallgat, de 
mozdulatlan arcán meglátszik, hogy 
nem habozik.

— Köszönöm az urak jóakaratát, | 
— mondja azután lassan, megfontoltan,
- de az állást nem fogadhatom el.
Qrünhut csodálkozásra görbíti a 

két karját.
- Nem fogadhatja e l? .. .  Na, és 

miért? . Talán nem gondolt tanító 
ur arra, hogy az állás fizetéssel jár. 
Finom fizetés, gazdag fizetés! . . A 
mi bankunk senkitől sem kíván ingyen 
munkát, de még csak el sem fogadja. 
Ugy-e, Iván ?. . .

— Még a tanítói staliumot is ér
demes lenne ott hagyni, higyje el, 
paedagogus u r ! — mondja szárazon 
a mérnök s tovább szívja szivarját, 
de a füst-karikákon át éles tekintettel 
vizsgálja a tanító a:cát.

— Sajnálom, nem lehet. Köztünk 
elvi eJlentét van !

iQrünhut felkacag s otromba ha- 
hotázással csapkodja a combját.

— Elvi ellentét!... Elvi ellentét!... 
Sehr gu t! . . Ez igazán pompás!
Hát persze van elvi ellentét! Én 
kereskedő vagyok, ő mérnök és ön 
tanító! Én izraelita vallásu vagyok, 
ő katholikus és ön . . No nézze, 
nem is tudom, hogy milyen vallásu! . . .  
De hát mind ez úgy is mindegy! A 
pénz az mindig, mindenütt pénz; 
annál nincs elvi ellentét! Zsidó pénz, 
keresztyén pénz, oláh pénz. magyar 
pénz! . . Minden mindegy! A pénz, 
pénz! . .

Sárosyt boszantja a hitvány morál, 
beszéd közben hevesen rázza a fejét. 
Mikor Qrünhut elhallgat, kurtán, 
szárazon csak ennyit mond :

— Nem vitatkozom, pedig az én 
meggyőződésem egészen más, hanem 
azt mégsem hallgathatom el, hogy 
az urak takarékpénztára olyan mun
kálkodást fejt ki, melyet mi nemze 
tünkre károsnak tartunk. Az oláhokat 
elvonják a magyar kultúrától, a 
magyar földet, magyar lelket oláh 
tulajdonná teszik. Hogyan mehetnék 
közéjük, hogyan adhatnám el pénzért 
a ielkemet ?. .

Qrünhut ideges sietséggel szól 
közbe

— Dehogy is adja el a lelkét. 
Közénk jön s legalább személyesen 
meggyőződik arról, hogy amit rólunk 
gondolnak, mindaz csak agyrém és 
ráfogás. Nem vagyunk mi veszedelmes 
emberek! Nem áruljuk mi el hazánkat, 
nem akarunk Oláhországot teremteni, 
esak eppen , ,
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— Nézze csak, tanító ur, — szól 
közbe fölényesen a mérnök, — én 
éppen a magyarság érdekéből tartom 
fontosnak, hogy ajánlatunkat elfogadja 
s igazgatásunkba belépjen. Mert mi
képpen tehet ön nagyobb szolgálatot 
a nemzeti ügynek? Ha kívül áll az 
intézeten s nem tud semmit, avagy 
pedig ha benn van az intézetben s 
nemcsak ellenőrizheti mindazt, ami 
az intézetben történik, hanem egy
szersmind irányitólag befolyhat annak 
működésére.

Sárosy László arcán nem enyhül' 
a kemény vonás. Minden érvre a 
fejét rázza:

— Sajnálom, nem lehet!. . .
Az urak felállnak s kalapjuk után 

nyúlnak.
— Csak azután meg ne bánja, 

tanító ur, — mondja Qrünhut.
— Qazdag ember lehet a tanító 

ur, mondja kissé gúnyos éllel a 
mérnök, hogy ilyen könnyen kidobja 
az ablakon a százasokat! . .

Sárosy csak annyit felel: — nem 
tehetek másképpen ! . .

Alig tevődött be az ajtó, benéz az 
édesanyja:

— Él mentek?...
— El, mind a hárman!. . .
— Hiszen csak ketten voltak ? . .
— Hárman, anyám, hárman. A 

harmadik volt főztük a legveszedel
mesebb : a sátán.

Azután elmondta anyjának a tör
ténteket s boldog volt, mikor annak 
ajkáról is csak a saját lelkiismerete 
szavát hallotta:

— Jól tettél, édes fiam !
Vacsora után Annuska libbent a

szobába. Mostanában gyakori vendég 
a tanító lakon, mindig ott duruzsol 
Sárosyné oldala mellett. Olyan, mint 
a tavaszi napsugár, világosság és 
melegség támad, valahová odatéved. 
Kisétálnak a közeli domboldalra s 
onnan nézik a csillagos eget. Ott 
van a fiastyuk, ott a nagy göncöl, 
ott a . Nézze, az a fényes csillag 
lehullt! Milyen sötét marad utána az 
ég! Csak egy csillag, millió ragyog 
még rajta kívül, de annak a darabka 
égnek ő volt az egv, az egyetlen, a 
fény. a világosság, az ítélet! .

ügy elszomorodnak, pedig csak egy 
csillagnak a lehullását látták.

Folytatjuk.

A világháború eseményei.
Derék német szövetségeseink áll

ják szavukat. A kérhetellen buvár- 
hajóharc, amely február 5-én vette

77,

kezdetét nap-nap után beváltja 
azokat a reményeket, amelyeket 
hozzá fűztünk. Egymásután érkez
nek jelentések elsülyesztett hajó
óriásokról, a használatba visszavett 
régi vitorlásokról és apró halász
bárkákról, amelyek bemerészkedtek 
abba a zónába, ahol a német ten
geralattjárók tartanak őrt, hogy 
Angliát elzárják forgalmától. Az 
éles buvárhajóharc eredményét 
azonban nem is az elsülyesztett 
hajók száma teszi ki, hanem a si
kerét inkább jelzi az a sok meg
szűnt hajójárat, amely az angol 
csatornán és az Óceánon keresz
tezte egymást. Lloyd-George, Nagy- 
Britannia miniszterelnöke a minapi 
nagy beszédében, amelyben kife j
tette hogy a vfz alatti harc a leg
súlyosabb csapás, ami Angliát ér
hette, megemlítette, hogy a forga
lom milyen korlátozásával kívánja 
az elsülyesztett hajókkal elvesztett 
tonnatártaimat pótolni. Az angol 
miniszterelnök beszédének az volt 
az első következménye, hogy a 
lakosság Londonban megrohanta 
az élelmiszerüzleteket s összevásá
rolta mindazt, amit éppen lehetett. 
Az éhség fegyveréhez Anglia n y il
lőt! először ennek a világháborúnak 
a folyamán is és most ju to tt olyan 
helyzetbe, hogy maga kénytelen a 
legszélsőségesebb eszközökhöz fo r
dulni, hogy lakosságát élelmiszerrel 
ellássa. A német tengeralattjárók 
biztató tevékenysége most már az 
angol tengerészeti vezéreket arra 
bírja, hogy a közvélemény tájéko
zatlanságban való tartása céljából 
nem is közli az elsülyesztett hajók 
nevét és számát.

A háború uj szakaszát 'jelenti a 
tengereken a sok hajó elmaradása. 
Magából Amerikából február eleje 
óta nem indulnak hajók és az ottani 
kikötőkben kétszázötven kereske
delmi gőzösnek kell vesztegelnie, 
mert a legénység nem akarja életét 
kockáztatni. Amerika és Németor
szág viszonyában a diplomáciai 
szakítás óla nem történt változás.

Harc a tengeren.
A tengeralattjárók harcában az 

elmúlt napokban hét gabonát szál
lító hollandi gőzös esett áldozatul. 
A hajók holland tulajdonosai a 
német kormányhoz fordultak azzal 
a kéréssel, hogy tizennyolc gabo
nával megrakott, angol kikötőben 
veszteglő hajójukat engedje át sér
tetlenül az elzárt területen. A né
met kormánynak erre meg volt a
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I
hajlandósága és két olyan határ
napot tűzött ki, amikor a hajók 
hántatlanul indulhattak volna ha
zájukba. Az első napon a gőzösök 
angol kényszer miatt nem indul
hattak el és várniok kellett arra, 
hogy egy olyan napon fussanak 
ki angol kikötőkből, amikor arra 
a lehetőségük megvan. Február 
17-én el is indultak, erre a napra 
azonban a német tengerészeti ve
zérkar nem tudta a hajók sértet
lenségét biztosítani, mert már nem 
állt módjában az őrszolgálatot tel
jesítő buvárhajókat utasításokkal 
ellátni. A holland hajók közül hét 
elindult, de nem érkezett meg hazai 
kikötőjébe. Elsülyesztették őket. 
Ez az eset is a német tengeri őr
szolgálat pontosságát jelenti és a 
sajnálatos esetben csak az a v i
gasztaló, hogy a hajók személyzetét 
sikerült biztonságba helyezni.

Szárazföldi harctér.
Keleten Mackensen és József 

k ir. herceg arcvonalán jobbára

csak előtéri csatározások voltak, 
melyek fontos tényezői a hírszerző 
szolgálatnak, de az ellenség fárasz
tásiban és kimerítésében is nagy 
jelentőségűek. József k ir. herceg 
arcvonalának legészakibb részén 
az oroszok egészen ötletszerűen 
megtámadták a Tatárszorosnál 
északnyugatra fekvő állásainkat. 
E szorosnál, amely á határunkon 
át vezet a magyar földre, a múlt 
év végén abbahagyták az oroszok 
hiábavaló támadásaikat. M i indította 
az oroszokat arra. hogy éppen itt 
tám adjanak: sejteni sem lehet, ha 
csak nem tisztán földerítő szándék. 
Jellemző, hogy it t  is hét órás tü
zérségi előkészítés előzte meg a 
gyalogság előremenését.

Vertojba szakaszon Görctől dél
keletre támadóan léptek föl az 
olaszok, k ik  úgy látszik, egész k i
terjedésében lőtték ugyan itt lévő 
állásainkat, azonban az olaszokról 
már megszokott rendkívül hossza 
tartamú hatalmas tüzérségi előké
szítés után a gyalogsági akció csak

néhány Század támadására szorít- ¥- 
kozott. Az állásba benyomult oszta
gokat ellentámadással vetettük ki.

Felderitő csapatok vállalkozásai, 
tüzér és légiharcok váltakoznak 
egymással a nyugati harctéren.

Yperntől délre Armentiéres és 
Arras között az angolok előretörése 
megtörött a német arcvonal ércfa
lán. Ugyanígy já rt egy francia vál
lalkozás délre.

Ezzel szemben a németek Lievin- 
től nyugatra, Verdim és St. Mihiel I  
között, a Vogezek nyugati lejtőjén 
benyomultak az ellenség állásaiba 
és foglyokat ejtettek. .

Törökök Tigris frontján Kut-el- 
Amara elesett. A Kut-el-Amarába 
bezárt angol haderő 1916. április 
‘29-én kapitulált. A  törökök azóta 
hősiesen tartották állásaikat. Újév 
óta az angolok fokozott erővel tá
madtak s az utóbbi hetekben óriás 
veszteséggel bár, de egyre jobban 
megközelítették Kut-el-Amarát, a 
melynek sorsa most, a török jelen
tés szerint, betelt.

Az  egyház  körébő l .
Halálozás. Jeszenszky Nándor 

nagybecskereki lelkész, Abaffy Miklós 
novoselói lelkész, a horvát-szlavon 
egyházmegye főesperese t'ebr. 1-én 
elhunytak. Legyen emlékük áldott!

A protestáns közös bizottság 
febrtrír 20-án gróf Degenfeld József 
és báró Prónav Dezső együttes el
nöklete alatt Budapesten közös ülést 
tartott a reformáció 400-dik évfor
dulójának megünneplése tárgyában.

Lelkészválasztás. A kaboldi (Sop- 
ronmegye) evang. gyülekezet egyhan
gúlag lelkészévé választotta Scher- 
laeher Sándor iglói segédlelkészt. Az 
Ur áldása legyen az ifjú lelkész 
működésén.

Uj gyülekezeti felügyelő. A
zalaistvándi gyülekezet február 4-én 
felügyelővé választotta Mesterházy 
Jenő kemendollári földbirtokost.

Vallásos estély. A pécsi evang. 
egyház február hó 18-án a gyüleke
zeti tanácsteremben sikerült vallásos 
estélyt tartott a következő műsorral: 
Közének. Ima. Flatt Zs’ : Szegény jó 
magyarok, szavalta: Késmárszkv Má
ria. Irásmagyarázat Máté 13 45—46

alapján, tartotta: Baráth József h. lel- 
! kész. Gyóni Géza: Rab magyar
j imája, szavalta: Radó Karolin. Tar 

Imre tanyáján, szavalta: Pavlovits I 
I Ilona. Záró ima. Közének.

A Szombathelyi Protestáns Nő- 
egytet febr. 25-én tartott vallásos 
estélyt. Az estély műsora volt: 1. 
Präludium, orgonán előadta Kiss 
Gábor, Kapi Gyula: Maradj velünk 
kegyelmeddel, előadta a női énekkar.
2. Ima 3.^Mendelsohn : Az Ur napja, 
előadta a női énekkar. 4 . Charles 
Duncla: Ima, két hegedűn Wiener 
Lily és Koller Alfréd zenetanártól, j 
Wiener Sándorné kíséretében. 5. 
Szász Béla: A harminc pénz, szavalta 
Győrffy Béla kerületi segédlelkész.
6 Kapi Béla püspök: Hithüség és 
vallási türelmesség, szabad előadás.. 
7, Ima. 8. Hymnusz. Az énekkart be
tanította és vezette Károlyi Sándorné.

Lelkészbeiktatás. A pápai egyház 
lelkészét, Mesterházy Lászlót febr. 
18-án iktatták be ünnepélyesen hiva
talába. A beiktatáson nagy számban 
voltak jelen más va’lásuak a város 
és a honvéd huszár tisztikar képvi
seletén kívül ott voltak a református 
egyház, a ref. főiskola, a szent-Be-

nedekrend, az izr. polgári fiúiskola 
küldöttségei. Dr. Mohácsy Lajos 
egyházmegyei főjegyző imája után 
Takács Elek, a veszprémi egyház
megye esperese, gondolatokban gaz
dag beszéddel beiktatta hivatalába 
az uj lelkészt. Azután Mesterházy 
László mondotta el szép beköszöntő 
beszédét, melyben a szeretetnek gya
korlását és a szegények istápolását 
vallotta lelkészi működése irányel
véül. —’ Az istentisztelet végeztével 
diszgyülés volt az egyház tanácster
mében. Itt először is dr, Khige Endre ^ 
egyházai, felügyelő üdvözölte az uj 
lelkészt, utána Bélák Lajos köszön
tötte, mint elnöktársát. A református 
egyház üdvözletét Kis József esperes, 
a ref. főiskoláét Csizmadia Lajos . 
igazgató, a takácsi leányegyház üd
vözletét Kiss Dénes földbirtokos, az 
ev. nőegylet üdvözletét Kakas Irén, 
a tantestület üdvözletét Szutter Dá
niel igazgató-tanitó, az elemi iskolás L 
növendékek üdvözletét Friesz Mariska 1 
IV. o. növendék tolmácsolták.
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I t t h o n r ó l .

Viszik a kilincset. A hivatalos 
lap közli a honvédelmi miniszter 
rendeletét »a felszerelt ajtóveretek hadi 
célokra igénybevételéről, kicserélésé
ről és beszolgáltatásáról.« A rende
letnek rövid foglalatja ez:

A. hadsereg számára lefoglalják az 
épületek és kerítések ajtóin és kapuin 
levő, sárgarézből, vörösrézből, bronz
ból vagy vörösfémből készült ajtó- 
vereteket, amelyek a következők: 
Kilincsek és gombok, kilincsrózsák, 
kulcslyukpaizsok és kulcslyukfedők, 
zárpaizsok, ajtófogantyuk. Mindenki 
tűrni köteles, hogy ezeket a kormány 
által megbízott emberek pótanyagból 
készült és egyidejűleg fölszerelendő 
véretekkel kicseréljék. Aki a kicseré
lést végzi, igazolvánnyal van ellátva. 
A kicserélés ingyen történik. Aki 
bármi tekintetben megakadályoza a 
kicserélést, két hónapig terjedhető 
elzárásra és hatszáz koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel sújtják.

Felmentés tavaszi szántásra. 
Az 1917. év folyamán végzendő gaz
dasági munkákra a kormány fentartja 
a 600/1916. számú rendeletét. E 
szerint a felmentéseket az idei tava
szi szántási munkálatokra is meg
adják.

A Magyar Gazdaszövetség köz
gyűlése. A Magyar Gazdaszövetség, 
melyhez 1900 szövetkezet, 600 gaz
dakör tartozik, Budapesten a régi 
országház termében Darányi Ignác 
elnöklete alatt igen népes gyűlést 
tartott, mely alkalommal a gazdákat 
érintő háborús kormányrendelkezése
ket tették szóvá. A királynak és ki
rálynénak táviratban fejezték ki hó
dolatukat.

A tavaszi mezőgazdasági mun
kálatok biztosítása érdekében nagy- 
fontosságú körrendeletét intézett a 
íöldmivelésügyi minisztérium a tör
vényhatóságokhoz. A rendelet szerint 
legrészletesebb tájékoztatást kell sze
rezni arról, hogy milyen terület vár 
megnövelésre és mennyi erő áll ren
delkezésre. Mindenféle munkaerőt a 
legjobban és a leggazdaságosabban 
ki kell használni és nem szabad el
tűrni, hogy bárki kivonhassa magát 
a közkötelesség alól. Személyes szol
gálatra minden munkaképes egyén 
kirenedlhető. A felmentetteknél méltán 
meg lehet követelni, hogy saját te
endőik elvégzése után erejüket a 
köztermelés javára fordítsák. Az itthon 
levő férfiaknak, asszonyoknak és 
gyerekeknek sokszorozottan fokozott 
szorgalommal kell dolgozniok. A nagy

cél elérése érdekében az alispánoknak 
mindenkivel, akik a közérdekű- mun
kában résztvenni kivannak, érintke
zésbe kell lépni, hogy ezáltal tavaszi 
mezőgazdasági munkálatok sikere 
minden tekintetben biztosítva legyen.
A felhívás nemcsak a tavaszi, hanem 
a nyári munkálatokra is Szól. Az 
intézkedésekről a miniszter időnként 
jelentést vár.

Két év után adott hírt magáról.
Akik aggódnak a háborúban eltűnt, 
vagy halottnak hitt szeretteik miatt, 
azoknak nagy lelki vigasztalást adhat 
az alábbi hir. Przemysl elfoglalásakor 
orosz fogságba került egy vasmegyei 
születésű katona. Szülei hosszú ideig 
nem tudtak a sorsáról semmit. Ké
sőbb aztán egy fogolytársa értesítette j 
a szülőket, hogy fiuk az orosz fog
ságban meghalt. A halottnak hitt fiút 
elsiratták, meggyászolták itthon. A 
gyászt azonban most hagy öröm 
váltotta fel, mert az elsiratott fiú 
tábori lapot küldött Oroszországból, 
amiben értesíti szüleit, hogy egész
séges.

Zita királyné magyarul tanul.
A pozsonyi állami tanítóképző intézet 
igazgatónője megbízatást kapott, hogy 
Zita királynénak a magyar nyelvből 
előadási órákat tartson. A királyné 
ugyanis bővíteni akarja magyár nyelv
tudását.

Az uj magyar honvédelmi mi
niszter. Miután az eddigi honvédelmi 
miniszter, báró Hazai Samu más 
fontos katonai megbízatást kapott, 
helyébe Szurmay Sándor altáborna
gyot nevezte ki IV. Károly király. 
Az uj magyar honvédelmi miniszter 
neve országszerte ismeretes, mint 
kitűnő hadvezéré.

Ne küldjünk romlandó élelmi
szert a katonáknak. A m. kir, 
postaigazgatóság kéri a közönséget, 
hogy a táborba küldött csomagokba 
romlandó élelmiszereket ne tegyen, 
mert mire a csomag a címzett ke
zéhez jut, a hosszú szállítás alatt 
használhatatlanná lesz.

Bükköny-vetőmag. Azok a gaz
dák, akiknek vetőmag-bükkönyre van 
szökségük, ebbeli igényüket legkésőbb 
március 10-ig jelentsék be a Hadi
termény Részvénytársaság hüvelyes
és magosztályánál (Budapest, V. kér., 
Zrinyi-utca 12.) ahol a rendelkezésre 
álló mennyiség arányában, zsák nél
kül száz kg.-ként 50 korona árban 
fogják azt megkapni Tartozik azon
ban minden vevő a vármegyei gaz
dasági egyesület bizonyítványával 
igazolni, hogy a bükköny-magra ve
tési célból van szüksége.

Magyar ábcé Oroszországban.
Dicséretes, hazafias munkával foglal
koznak az oroszoknál hadifogságban 
lévő magyar tanítók. Összegyűjtötték 
ugyanis fogoly honfitársaik közül 
azokat, akik irni-olvasni nem tudnak 
s tanfolyamokon tanítják őket a ma
gyar ábcére. Taneszközöket, tanköny
veket az Országos Közművelődési 
Tanácstól kértek, ahonnét legutóbb 
ábcés könyvet küldtek erre a nemes 
célra, a különböző orosz fogolytá
borokba.

Az o rszág  d o l gá r ó l .

A képviselőház ülése. A képvi
selőház még mindig a kivételes 
kormányintézkedésekről szóló je
lentéseket tárgyalja, melynek fo
lyamán igen sok értékes beszéd 
hangzott el úgy a kormánypárti, 
mint az ellenzéki szónokok részéről, 
így Lukács György egy közegé'sz- 
ségügyi minisztérium felállítását 
tartaná igen időszerűnek. Schmidt 
Károly nagy nyíltsággal beszélt az 
erdélyi románság ‘egy részének 
a román betörés alatt elkövetett 
garázdálkodásáról. Szomorú adatait 
osztatlan figyelemmel hallgatták. 
Ostffy Lajos a kormány háborús 
rendeletéit birálgatta. Vargha Gá
bor a Magyarországon élő 2(4.001) 
vaknak állami gondozását ajánlja 
a kormány figyelmébe.

A n a g y v i l á g b ó l .
A német tábori posta. Hadrakelt 

katonáink közül sokan a német had
sereghez vannak beosztva. A néme
teknél is éppen úgy szervezve van a 
tábori posta, mint nálunk de annak 
a cime nem »tábori posta« vagy 
»Feldpostamt«, mint nálunk, hanem 
»K- d. Feldpoststation«. Sokszor meg
történik, hogy egyesek rosszul írják 
a német tábori posta nevét s ezért 
van aztán, hogy a címzett csak na
gyon sok idő elteltével kapja meg a 
levelet, vagy egyéb küldeményt. Azért, 
ha valaki a német hadseregben szolgáló 
hozzátartozójának helyesen akarja a 
küldeményt címezni, azt, például a 
23. számú tábori postához, igy kell 
Írnia: »K- d. Feldpoststation 23.«

Beteg hadifoglyok elhelyezése. 
Dánia, Norvégia és Svájc az olyan 
hadifoglyokat, akik rokkantnak nem 
tekinthetők, de valami bajuk, vagy 
testihibájuk van, a háború tartamára 
átveszi és gyógyittatja. A magyar, 
osztrák és az orosz kormány között 
tárgyalások folynak ez iránt. A kivá-
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logatást egy vegyes bizottság intézi, 
a m e lyb en  semleges államok orvosai 
is lesznek. Minden magyar, osztrák 
és orosz hadifogolynak jogában van 
magát e bizottság által m e g v iz s g á l
tatni. Az Oroszországban levő hadi
foglyok hozzátartozói is nyújthatnak 
he eziránt kérvényt a hadügyminisz
tériumhoz.

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

Hol biblia a házban, nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
I)o Isten nem lel hajlékot.

Március
n

n

Máthé 24, 37—51.
, 25, 1 -13 .
„ 25, 14-30.
„ 25, 3 1 -4 6

4. vasárnap,
5. hétfő,
6. kedd,
7. szerda,
8. estit.,
9. péntek,

10. szombat,

26, 1 — 16. 
27, 17—30. 
27, 31—46.

PÁLYÁZAT.
Pályázati hirdetés a reformáció négy
száz éves jubileuma alkalmából Iro

dalmi munkákra.
A dunántúli ág. hitv ev. egyházkerület 

a reformáció négyszázados jubileuma al
kalmából a következő irodalmi pályázatot 
hirdeti, megírandó :

1. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 
kötelékébe tartozó egyes esperességek tör
ténete Első dij 300 K, második dij 200 K.

li. A reformáció négyszázados emlék
ünnepére szóló alkalmi óda. Első dij 200 
K második dij 100 K.

Ili a  reformáció négyszázados jubileu
m ra  szóló s az egyházkerület jubileumi 
istentiszteletén való elmondásra alkalmas 
ünnepi egyházi beszéd, szabadon választott 
bibliai szöveg alapján. Első dij 200 K, 
második díj 100 K, harmadik dij 50 K.'

IV. A reformáció jelentőségét-általáno
sabb eszmei és történeti keretben méltató 
s az istentisztelet keretén kívül egyházke
rületi vagy egyéb jubileumi ünnepély a1- 
kalinábó! való elmondásra alkalmas ünnepi 
einlékbeszéd. Első dij 200 K, második dij 
100 K, harmadik dij 50 K.

V. A reformáció jelentőségét népszerűén 
ismertető és az evangélikus anyaszentegy- 
liázhoz való hűségre buzdító vallásos irat, 
mely alkalmas legyen a hívek széles réte
geiben való terjesztésére C im e: „M it kö
szönhetünk a reformációnak ?• vagy ehhez 
hasonló. Terjedelme legfeljebb egy és fél 
nyomtatott iv. Első dij 200 K, második dij 
HX) K, harmadik dij 50 K.

A II—V. számú pályázatokra a pálya
munkák beadásának határideje — az 1916. 
évi augusztus hó 23-án tartott egyházkerü
leti közgyűlés jegyzőkönyvének 138. pontja 
alatt hozott határozata érteimében — 1917. 
évi május hó elseje, s ezen pályázatokban, 
beleértve az I számút is, kizárólag a du
nántúli ág hitv ev. egyházkerület kötelékébe 
tartozó egyháztagok vehetnek részt tekintet 
nélkül az illetők egyházi vagy világi állására. 
Kivételt csupán a II. számú pályázat („ün
nepi óda“ ) alkot, amelyben a magyarországi 
ág hitv. evang. egyetemes egyháznak 
bármely tagja részt vehet.

Az l. számú pályázat nyílt pályázat s 
ezen munkát tisztán, olvasható Írással vagy 
nyomtatott alakban bekötve és lapszámozva 
s a címlapon a szerző nevének feltünteté
sével kell beadni.

A pályamunkák „reformációi jubileumi 
pályamunka“ jelzéssel a püspöki hivatalhoz 
küldendők, mely azokat megőrzi, lajstro
mozza, a beérkezés időpontjának jelzése

melleti nyilvántartja. Határidőn túl beérkező I  
pályamunkák nem vehetők figyelembe

Az első dijat csupán abszolút becsű |  
pályamunkák kapják, a többi dijak viszony- I  
lagos értékű pályamunkáknak is kiadhatók. I  
Az eredmény kihirdetése után fél éven I  
belül fel nem vett dijak visszaesnek az j j  
egyházkerületre.

A II —V. számu pályázatokon első dijat 
nyert pályamunkák az egyházkerület tulaj- I  
donába mennek át s azoknak miként vak) I 
felhasználásáról és esetleges kinyomatásá- g 
ról az egyházkerület szabadon intézkedik. ?

Az 1. számu pályázatra beérkező pálya- 1 
munkákat az egyházkerület történetének '  
inegirója forrásképpen felhasználhatja.

Szombathely, 1917. február 10-én.
Kapi Béla, püspök.

Csite Károly „Árva libák“ címmel 
Husvétra háborús vonatkozású, val
lásos irányú elbeszélései legjavából 
egy kötetre valót ad ki, amely úgy 
a nép és katonaság, mint a gyerme
kek részére alkalmas olvasmányul 
szolgál. Megrendelhető nála Körmen
den, vagy lapunk kiadóhivatalánál. 
Ára 2 K- Később a bolti ára drá
gább lesz.

Rácz Lajos szobafestő mester Sopron, 
(Faraktári ut) keres egy jóravaló ' 

fiút tanoncnak teljes ellátásra.

Hirdetéseket felvesz [
a „Harangszó“ szerkesztősége f 

és kiadóhivatala.

f Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

S z e n t  I s t v á n  balzsamot,
ntely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű börbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 5 -5 0

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már érek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

älkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

5—50

Magyarországi Provitamíivek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

1
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Idegenben.
Könnyes szemmel beteg ágyán 
Töprenkedik egy bús árva. 
Gondolati messze szállnak 
Szebb vidékre, szebb hazába.

Aztán igy szó l: Kedves anyám, 
M iért kellett sírba szállnod ?
Hisz tégedet úgy szeretett 
Édes fiad s hű leányod !

Előbb apám, azután te 
Meghaltatok, itt hagytatok,
Most elmondhatom igazán,
Hogy teljesen árva vagyok.

Pedig téged viszontlátni 
Vágyva-vártam mindenkoron 
S reményem most porba hullva, — 
Búslakodom, szomorkodom.

Mi vár rám még életemben ? 
Kevés öröm, sok szenvedés I 
Azért bizton megértitek,
Ha testem sokszor halni kész.

Majd később, ha vergődésem 
E por hazában véget ér 
S lelkem felszáll Jézusomhoz: 
Boldog csak akkor leszek én.

Ennyit mondott a bús árva.
Aztán szépen elcsendesült.
K isirt, fáradt két szemére 
Jótékony, csendes álom ült.

S álom közben fo rró  könnycsepp 
Fut végig halvány orcáján : 
Gondolati otthon já rnak 
Édes anyja sirhalmánál.

HO RVÁTH SÁNDO R.

E l l e n t á m a d á s .
Irta : Németh Károly.

Böjt 3-ik vasárnapja.

Harctéri tudósításokban olvasunk 
támadásokról és ellentámadásokról. 
Mindegyik az erőnek és bátorságnak 
jele. Mikor nem elégszünk meg a 
védekezéssel, hanem az ellenfelet 
kényszerítjük arra, hogy védekezzék, 
azt mutatjuk meg, hogy van bennünk

erő, van bátorság a kezdeményezésre. 
Az ellentámadásban talán még több 
és még nagyobb erő fejeződik ki. A 
csüggedést, ernyedést nem ismerő 
bizakodás. Ha sikerült is az ellenfél 
támadása, s az első vonalak elhagyá
sára kényszeritett, nem nyugszom 
bele vereségembe ; igyekezem vissza
hódítani a területveszteséget; neki- 
gyürkőzöm és megpróbálkozom. A 
vereséget tántorithatlan akaraterővel, 
rendületlen önbizalommal, csüggedet- 
len harckészséggel nyereséggé alakí
tani : ez a katona próbája s ez a 
vitézség legszebb koronája.

A mai evangéliom (Luk. 11,14 — 28.) 
egy sikerült támadásról és egy sike
rült ellentámadásról számol be. A 
harctér nem a nyugati, északi, keleti 
vagy déli front. A harctér az em
bernek lelke. S habár hivatalos je
lentések nem közöltetnek is erről a 
frontról, igen élénk és szakadatlan 
tevékenység folyik ott is. A hőferje- 
lentés erről a harctérről sohasem 
mondhatná, hogy »a helyzet válto
zatlan.« Napról-napra tért nyerünk, 

•vagy tért vesztünk. Vagy a jóban 
gyarapodunk, vagy a rosszban. A vi
lágháborúban magyar nemzetünknek
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legdrágább javai forognak kockán. 
A lelki hadjáratban az embernek 
légértékesebb kincse, az üdvösség 
mehet veszendőbe.

Kik az ellenfelek ? Az ember és 
az ördög. Az ember dicséretére legyen 
mondva, a mai evangéliom először 
az ember támadásáról tesz jelentést. 
Nem hagyott nyugtot az ördögnek, 
amely már befészkelte magát leikébe 
s igyekezett védőmüveit tökéletesíteni, 
hanem addig bolygatta, piszkálta, 
nyugtalanította, mig végre tudtul le
hetett adni: »a tisztátalan lélek kiment 
az emberből, viz nélkül való helyeken 
jár, nyugalmat keresvén.« A támadás 
tehát sikerült.

Arról nem szól az evangéliom, 
hogy az embernek mekkora, áldoza
tokba került ez a győzelem. Olcsón, 
aligha szabadult az ördögtől. Jézus 
sem arannyal vagy ezüsttel, hanem 
szent és drága vérével váltotta meg 
a világot. Ahol a lélek üdvösségéért 
megy a harc, ott elkeseredett tusákat 
várhatnak, mert a lélek többet ér 
mint az egész világ Legföljebb ott 
megy simán a dolog, ahol az ember 
a feltétlen békének a hive. Ahol az 
ember azt mondja, lelkem lehet az 
ördögé, csak egyéb javaimban; éte
lemben, italomban, pénzemben kárt 
ne vallják; ha lelkem az ördögé is, 
de vannak nekem sok esztendőre 
eltett — vagy eldugott — javaim, 
örömmel mondhatom : egyél-igyál én 
léiként. Az ilyen esetben nincs háború, 
de az ilyen béke halál, és pedig örök 
halál. Ha azonban az ördöggel nem 
kötsz ilyen becstelen paktumot, légy 
elkészülve keresztyén ember a vég
letekig menő harcra, a legnagyobb 
áldozatokra, Krisztus keserű pohará
nak kiürítésére, a Krisztus keresztsé- 
gével való megkereszteltetésére, mert 
az ördög kegyetlen, számitó, s z ív ó s  
és hatalmas ellenség. Az ellenséges 
ördögnél csak egy rosszabb és ron- 
tóbb ördögöt tudok: a szövetséges 
ördögöt. Az ellenséges ördögöt Krisz
tus erejével legyőzheted, a szövetsé
gébe azonban menthetetlenül bele
pusztulsz örökre.

A támadás az ördög ellen sikerült. 
A tisztátalan lélek megszaladt. Nem 
tudjuk, hogy az ördögnek hányadik 
ezredéből való volt ez a tisztátalan 
lélek. A hitetlenségről nevezett 1. 
ezredből-e, vagy a kapzsiságról ne
vezett 31. ezredből, avagy tán a 
Zsörtölődésről nevezett 999. ezredből, 
tény az, hogy kénytelen volt tágítani 
és odább állni. Sajnos ekkor az 
ember vezérkara egy végzetes hibát 
követett el. A nagy győzelem gőze

a fejébe szállt, s azt hitték az ellen
ség összeomlott. Vége a háborúnak. 
Élvezzük a békét. Ebből látszik, hogy 
az ember vezérkara tapasztalatlan 
volt a hadvezetésben. Nem tudta, 
hogy az ördög elleni háború soká 
ta rt: a bölcsőtől a koporsóig. Az 
ördög uj meg uj ezredeket tud so
rozni, felszerelni, a frontra küldeni. j 
Nem is csoda, mikor olyan nagy 
segítségére vannak Jézus hűtlen, es
küszegő szövetségesei, az emberek. 
Sőt nemcsak, hogy uj seregeket állít 
hat csatasorba: minden egyes kato
nája csüggedetlen és ernyedetlen. A 
tisztátalan lélek azt mondja magában: 
»Visszatérek az én házamba, a hon- 
nét kijöttem.«

Tehát elhatározza, hogy ellentáma
dást indit. Jaj néked, ember, aki már 
az első győzelmet véglegesnek hitted, 
söpörtél és élesítettél, cifrálkodtál és 
aludtál, önmagadnak tetszelegtél s 
azt hitted rendben a szénád! Mivel 
egyszer imádkoztál, azt hitted, végeztél 
és nyugodtan lehetsz; mivel egyszer 
elmentél a templomba, már legyőzted 
a bűnt; mivel egyszer almizsnát adtál, 
most már adakozó vagy; mivel egy
szer megbocsátottál ellenségednek, 
most már tökéletes vagy. Jaj néked, 
mert résen kellene lenned; mert a 
keresztyén hadjárat jelszava az örö
kös készenlét; mert az Ur parancsa 
ismét és ismét ugyanaz: vigyázzatok!

Megindul az ellentámadás, és ime 
csodák-csodája, az erődökben, sán
cokban, árkokban, melyeket az ördög j  
kiürített, nincs egyetlen teremtett lé
lek ; nincs egyetlen szurony, egyetlen 
fegyver, egyetlen géppuska, nincs még 
egy ásónyél sem! Az eredmény: a 
tisztátalan lélek nyolcadmagával tér 
vissza, s a hét újonc még gonoszabb, 
mint a régi volt.

Hány ember élettörténete ez! A 
szent keresztségben az ördög kimegy 
az emberből, de azután nyugodtan 
térhet vissza nyolcad, vagy nyolcvan
nyolcad magával, visszajöhet a tisz
tátalan lelkek egész dandárjával, mert 
mindé.j ki van söpörve, de üres, 
minden fel van ékesítve, de minden 
cifraság hamis. Üres a lélek: nincs 
benne megszentelt akarat, Istennek 
ismerete, buzgó tisztelet. Felcifrázott 
a lélek: világi hiúságokkal, a rang 
és cim pántlikáival, a vagyon és 
hírnév zászlóival, a nagyravágyás 
színeivel. Talán nem tettél semmi 
nagy gonoszságot, csak épen hogy 
üres vagy és cifra. Vigyázz, nehogy 
úgy járj mint az evangéliomi ember, 
s utolsó állapotod gonoszabb ne le
gyen mint az első I

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. — K,

Luther az Isten hosszutürésének 
megvetéséről:

Az emberek rendesen azt hiszik, 
hogy Isten nem büntet. Mivel jósá
gában a büntetési halogatja és javulást 
vár, azt képzeli a világ, hogy mind
végig hallgatni fog. De jól vigyázza
tok — úgymond Krisztus — ha nem 
látjájok is azonnal fenyitő kezét, 
minden bizonnyal sújtani fog az 
benneteket, ha meg nem javultok.
Ha egy darabig várakozik is, annyi 
hálót és tőrt, annyi csapdát állított J 
fel a gonoszok számára, hogy hosz- 
szabb időre keze közül menekülnöd 
lehetetlen . Örök intő példaként áll 
előttünk Jeruzsálem, ez a szép, szent 
város, melyet a pogány történeti! ók 
is dicsőítve említenek, mint kelet 
legragyogóbb, leghíresebb városát s 
ime romba dűlt, végkép elpusztult, 
mert bűneiből megtérni nem akart 
és Isten igéjének hátat fordított . .
Az ostrom csak rövid ideig, husvéttól 
ősz elejéig tartott. Ez alatt a város
ban minden nap annyit áldoztak, 
annyit énekeltek és imádkoztak, hogy 
rengeteg, de mindhiába. Isten bedugta 
fülét, nem akarta meghallani. Hisz t  
azért késett a büntetéssel, hogy kö
vessék az ő igéjét, javuljanak meg 
és ismerjék fel meglátogatásuk napját.
De a megátalkodott nép nem akarta. 
Azért mo^t a büntetés bekövetkezte
kor ő is elfordult tőlük és nem indult 
meg többé sorsukon. Hóseás is igy 
fenyegeti Izraelt: »Az ő juhaikkal és 
barmaikkal mennek az Urat keresni, 
de nem találják meg, mert elrejtőzött 
előlük.«

Az erdélyi betörés.
Elbeszéli: Zábrák Gyula tizedes.

IV.
Kézdivásárhelyen az oláhok ép az , 

orrunk előtt szaladtak ki a városból. ) 
Az egyik szállodában, ahol az oláh 
tisztek étkeztek, még ott volt az 
asztalon a likőr, fekete kávé, pezsgő 
stb., nem volt idejük ebédjüket elfo
gyasztani. Innen az üzletekből is 
elhordták mindent: zongorákat, var
rógépeket, természetesen a mi kocsin
kon. Több mint 500 holmival meg
rakott kocsit vittek ki Erdélyből csak 
az ojtozi szoroson át. í2-én Kézdi- 
vásárhelyről Bereckbeakartunk menni, f 
csakhogy itt már utunkat állta az 
oláh. A tábornok és a vezérkar más 
utón észak felől már 9 órakor be-
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mentek Bereczkbe. Akkor nem lőtték 
még a falut. Elől mentünk én és a 
főhadnagyom a kis sárga kocsinkon. 
Már alig voltunk nyugat felől 200 
méterre Berecktől, amikor látjuk, 
hogy az oláh hat schrapnellt lőtt be 
a falura, utána egy csomó gyűjtő 
gránátot. A falu elkezd égni. Azután 
gyujtógránáttal és schrapnellel elkezd
tek minket lőni. Mindig közelebb- 
közelebb estek le hozzánk a lövedé
kek. A csapatok visszafordultak, csak 
egy tartalék maradt ott az ut mellett 
és én, meg a főhadnagyom. Az olá
hok láttak bennünket a Magyaros- 
tetőről. A kocsival egy fa mögé 
akartam állni, de főhadnagyom nem 
engedett. Ekkor egy gránát agyon üt 
egy bakát. Erre azt mondja főhad
nagyom : menjen a rétre félre a ko
csival. De amint átmegyek az árkon, 
eltörik a kocsirudja. Gyorsan meg
csináltam a legnagyobb ágyutüzben. 
Ekkor egy gránát a főhadnagyom 
mellett vágott le. »Menjünk csak 
félre« kiáltotta Letértünk balra, be
mentünk Lemhénybe és onnan észak
ról az égő Bereczkbe.

Gyalogságunk még 12-én éjjel 
rohammal elfoglalta a Magyaros
tetőt s másnap mehettünk Ojtozba 
a Magyarostetön át, ahol rengeteg 
sok oláh halott volt. Sok munició, 
fegyver, gépfegyver és néhány ágyú 
volt a zsákmány. Itt esett el a román 
betörést ellenző s a románok vere
ségét előre megjósoló öreg Carp 
Péter fia is. Ojtozról 15-én Sósme
zőre mentünk, szóval a határra. Az 
oláhokat kivertük Erdélyből, még 
pedig úgy, mint a kutyát. Sósmezőn 
egy párszor igen nagy veszélyben 
voltam, de hála Istennek nem lett 
bajom. Egyszer az erős ágyutiíztől 
kigyuladtak Sósmező körül az erdők, 
mintha a hegyek égtek volna 3 napig. 
A szél nekünk kedvezett, átvitte a 
tüzet az oláhokra. Sok elégett belőlük.

A jó Isten eddig, ha veszedelemben 
voltam, mindig megsegített, majd 
ezután is csak gondomat viseli. Most 
már csak arra kérem a jó Istent, 
miután az emberek nem akarnak 
magúkhoz térni, nem akarják a gyii- 
<olást megszüntetni, az O isteni 
latalmával szüntesse meg e háborút.

Vege.

Húsvéti  üzenet.
Lapunk szerkesztősége és kiadóhi

vatala a háború óta minden nagy 
ünnepen ünnepi üzenetet adott ki 
harctéren és kórházakban szenvedő 
katonáink számára, hogy akik a 
templomban nem hallgathatják övé
ikkel együtt az igehirdetést, azok se 
maradjanak teljesen ünnepi igehirde
tés nélkül. Nagypéntekre és Husvétra 
készülünk, emlékezzünk meg most is 
távol szenvedő katonáinkról, rendel
jünk és küldjünk számukra »Ünnepi 
üzenet«-et. Nagypénteki és húsvéti 
elmélkedés s énekek lesznek benne. 
Egy példány ára 10 fillér, 50 példány 
-P50 K, 100 példány 8 K- A meg
rendeléseket és pénzküldeményeket 
Wellisch Béla könyvnyomdájába Szent- 
gotthárd (Vas-m.) kérjük küldeni. Más 
hová küldött megrendelés késedelmet 
szenved.

A falu utolsó 48-as honvéd
jének halálára.

Utolsó harcosunk ama nagyidőből,
Mely Kossuth s Petőfi leikével vol tele, 
Melynek dicső fénye ma is ég felé tör, 
Melyet annyi hősünk vére megszentelő. 
Minden lelkek útja téged is elvezet,
Jó, öreg vitézünk, menj há t! Isten veled!

De előbb búcsúzzunk pár szóval egymástól, 
Mielőtt leszállnál sírod éjjelébe,
Hadd ránk álmodat s ajkunk is áldást szól 
Égbe szállt telkednek hűlt porhüvelyére; 
Legyen békés s boldog örök álmodásod,
E sírban, m it néked hű szeretet ásott.

íme kikisértünk, kik tehettük még ezt,
Kiket nem vitt még el az a nagy forgatag, 
Mely minden jó  magyart hont-védeni ébreszt, 
Melyben ismét együtt küzd az if jú  és az agg, 
Most is clharsogott s harsog egyaránt még: 
Talpra, magyar! Talpra! Hazád h i ! Hazád

[védd!

Tűz van körös körül, a világ négy sarka 
Kifordult helyéből, haláltusát folytat,
Örült dühvei ront rá most is a magyarra 
A sok szedett-vedett kapzsi és rabló had, 
Jobban még mint akkor, 69 éve,
M ikor te álltát a haza védelmére.

„ Lenni, vagy nem lenni / “  Ez a kérdés ismét, 
Szerb, oláh, vad muszka, francia és angol 
Szétdarabolhatni e hazának testét 
Erre vágyik mind, mind, szivük ezért lángol; 
De él még az Isten nem is hágy el minket, 
Eztán is megsegít, mint eddig segített!

Ezen milliókat-öldöklö harc végét,
Nagy idők tanúja, jó  öreg huszárunk,
Bár sok időt éltél, már te meg nem éréd, 
Előtted húzódik már a mennyország-ut. 
Vidd meg üdvözletünk régi társaidnak,
K ik egykor a honért veled együtt vívtak.

De vidd el nékik is, — k ik  fia ta l szívvel 
Csak imént mentek el védeni a hazát,
S megelőztek téged e nagy utón — vidd el 
Nékik bús özvegyek s árvák könnyharmatát 
S vidd el a hősökhöz szent fogadalmunkat, 
Hogy mig élünk, ellen e földön nem dúlhat.

Ráhajtjuk sírodra fátyolos zászlónkat, 
Melyet sokszor tartál reszketeg kezekkel,
S melyen a napsugár egy jelszót ragyogtál, 
Szerető szivünk e jelszóval ereszt el, 
Megtartjuk e jelszót, leikeinkbe vésve.
Ég veled „Negyvennyolc“ fáradt, agg vitéze!

BOÓR LAJOS.

Egy kis konyhakertészet.
Ha a kiváncsiskodó férfi a kony

hában felemeli a fazékról a fedőt és 
belekotnyeleskedik a konyha-müvé- 
szetbe, az asszonyok egyszerűen ki 
szokták pöndöriteni és még megkö
szönheti, ha a sodrófa elől megme
nekül.

Mikor én most á konyha-kerté
szetbe. melyet sokan csak asszonyi 
dolognak tartanak, belekotnyeleske- 
dem, remélem, megmenekülök ettől a 
mulatságtól, már csak azért is, mert 
drága a sodrófa is, no meg az én 
kiporolandó kabátom is.

Nagy kár és hiba, hogy a mi ma
gyar népünk nem fordit elég gondot 
a konyhakertészetre s megelégszik 
azzal, amit a gondos háziasszonyi 
kezek a házi szükséglet némi fede
zésére plántálnak.

Mikor még nagy számmal itt vol
tak köztünk a bolgár kertészek, 
azoktól megtanulhattuk volna, hogy 
a kertészet milyen jövedelmező fog
lalkozás. A bolgár kertész egy hold 
földről meg tud élni és tisztességesen 
fenntartja a családját. Mennyivel több 
föld kell ahhoz, hogy a konyha-ker
tészettel nem foglalkozó gazda tisz
tességesen megélhessen! De az a 
bolgár ki is használja ám azt a föl
det! Egy évben 4—5 félét is tud 
ugyanazon a területen termelni.

A kertészet a magyar gazda mos
toha gyermeke. Ezért vándorol annyi 
pénz a külföldre a konyhakerti ter-

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.) 120

A HANGYA kötelékébe jelenleg 1278 szövet
kezet tartozik 60 millió K évi áruforgalommal.
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ményekért. Mennyit bezsebelt igy 
békeidőben a mi olasz »szövetsége
sünk!« Csupán virágra milliók és 
milliók vándoroltak mindig a külföldre.'

M ikor az ember valamit termelni 
akar, meg kell gondolnia: melyik az 
a termény, amelyet legkönnyebben 
termelhet és értékesíthet. A múlt 
évben például az ország sok részén 
próbálkoztak a káposzta nagyban 
való termesztésével, mivel annak 
ára a békés idők áraival szemben 
nagy mértékben emelkedett. Vidékün
kön métermázsáját 16 koronájával 
lehetett eladni. Utóbb az ára lénye
gesen csökkent, mert nagy volt be
lőle a kínálat. Szerény véleményem 
szerint tehát ennek termelését fokozni 
nem volna helyes. Ugyanannyi elég 
lesz belőle, amennyi a múlt évben.

Ahol elegendő munkaerő áll ren
delkezésre : úgy gondolom, ott leg
jobban kifizetné magát a hagyma, 
vagy dughagyma termesztés. Ma 
egyiptomi hagymát nem kaphatunk 
s összes szükségletünket magunknak 
kell termelnünk, igaz, hogy sok pénzt 
kell kiadni hagymamagért, vagy dug- 
hagymáért, de aztán ki is fizeti ám 
magát! A Makó vidéki gazdák tekin
télyes pénzeket kaptak hagymájukért. 
A rendelkezésemre álló adatok sze
rint egy hold földön körülbelül 30 
métermázsa hagyma igen szépen 
megterem. Ha ennek métermázsáját 
csak 80 koronájával számítjuk (kiló
ját 80 fillérbe), egy hold föld jöve
delme akkor is 2400 korona. Ebből 
persze kiadások is vannak (mag, 
munkáltatás), de még akkor is te
kintélyes összeg megmarad tiszta 
haszonnak. Melyik mezei termény 
jövedelmez ennyit?

A hagymát kétféleképpen termelhet
jük, vagy magról, vagy dughagymáról. 
Ha termésünket minél előbb akarjuk 
értékesíteni, akkor dughagymákat dug- 
gatunk, egymástól olyan távolságra, 
hogy mindegyiknek meglegyen a fej
lődésre alkalmas helye. Lehet a 
dughagymákat ősszel is leduggatni 
egy időben a foghagymával s i'y 
módon korábban juthatunk a termés
hez De lehet azt kora tavasszal is 
elduggatni.

Ha azonban az a célunk, hogy a 
hagyma minél tartósabb legyen, és 
azt esetleg tavasszal akarjuk értéke
síteni, akkor csakis a magról való 
tenyésztést ajánlom. A magot sorokba 
vessük ne igen sűrűre. Egész nyáron 
át a gyomtól tisztán kell tartani, 
fejlődésekor megkapálgatni. Termé
szetes, hogy kikelés után a sűrűn 
álló szálakat kihuzogatjuk. Ezeket is

lehet a piacon értékesíteni. Az ily 
módon termelt hagymához későbben 
jutunk, de ez aztán állandó és tartós.

Akár nagyban, akár kicsinyben 
termeljünk hagymát (még az igen 
kicsiny házi kertekben is könnyen 
termelhetünk 100 kilót), a magot is 
mindenkor magunk termeljük. Ül
tessünk ki szükségletünkhöz képest 
fejeket a legszebb, legtartósabb és 
legkorábbi fajok közül. Általában 
legjobb, ha minden magot magunk 
termelünk. Minek azért drága pén
zeket kifizetni?

Dughagymát is igen könnyen ter
melhetünk magunk, ha sovány földbe 
sűrűn vetjük a magot, deszkával le
nyomkodjuk s kikelés után a gaztól 
tisztán tartjuk. Termelése nagyban is 
igen kifizetődik.

Csak közbevetve említem meg, 
hogy akinek a hagymája ilyenkor 
tájban rothadni kezd, vagy szárba 
indul, ne hagyja azt elveszelődni, 
hanem szeletelje ‘/a centiméter vastag 
karikákra és hirtelen leforrázás után 
aszalja meg úgy, mint az almát, 
szilvát, stb szoktuk aszalni. Így is 
teljesen használható marad. Ugyan
így lehet megmenteni az elromlástól 
a romlani kezdő petrezselymet, sárga 
répát stb is. Hasonló módon aszalha
tunk télire zöld borsót, zöld-babot, stb.

Márciusban (kedvező idő esetén 
akár februárban is) vethető a korai 
borsó (két év előtti trágyásba). Ebből 
az »Amerika csodája« neviit ajánlom, 
amely rengeteg bőtermő. Minél előbb 
vetendő továbbá (tavalyi trágyásba) 
sárga-répa és petrezselyem, melyek
nek (különösen az utóbbinak) magja 
sokáig elhever a földben. Frissen 
trágyázott földbe vethető a saláta, 
korai kel, sóska, spenót. Aki au
gusztusban vetett téli salátát és spe
nótot, azokat nagyon korán asztalra, 
vagy piacra adhatja. Salátát lehet a 
hagyma-sorok közé, vagy más ágyak 
közeibe is vetni.

A spenót bőven hoz annyi magot, 
amellyel ősszel az egész konyhakertet 
teleszórhatjuk s a spenótot november, 
december, március és áprilisban jól 
eladhatjuk a városi piacon. Helyébe 
tavasszal más vetemények kerülnek.

Foghagymát nemcsak ősszel, hanem 
tavasszal is lehet rakni, tavalyi trá
gyásba (éppúgy, mint a vöröshagymát). 
Ebből a nagyobbfajta a szemnek 
tetszetősebb, de hamarább magba 
indul, az apróbb fajta tartósabb. 
Sokkal enyhébb és finomabb izü 
foghagymát nyerünk, ha azt nem 
gerezdjeiről, hanem magjáról (a szá

rak végén megjelenő apró hagymács
kák) szaporítjuk.

A reteknek se sajnáljunk egy kis 
helyet. Nagyon egészséges; különösen 
tüdőbetegeknek ajánljuk. A hónapos 
retket más vetemények közé is vet
hetjük, mert gyorsan fejlődik és 
hamar kikerül a földből.

Városok közelében nagyon ajánla
nám a téli spárga (pozdor) termelé
sét is, melynek művelése a petrezse
lyeméhez hasonló. Éppen úgy el 
lehet készíteni, mint a spárgát és 
télre is eltehető, amikor szép pénzt 
lehet érte kapni. Lehetne a termelé
sével nagyban is próbálkozni. Vetni 
ilyenkor, kora tavasszal kell. Magot 
is hoz eleget, amely azonban csak 
egy évig csiraképes.

A mostani kávé szűk világban 
ajánlanám a kávét kitünően pótló 
inandula-palkát is, de annak magva, 
—- úgy látom, — most nem szerez
hető be. Elégedjünk meg tehát az 
árpakávéval (ha már muszáj kávézni); 
elég olcsón pörkölhetjük azt magunk.

Érdemes volna megpróbálkozni a 
cichoria-gyökér nagybani termeszté
sével is. Ebből egy pótkávé-gyár 6000 
holdon akar termesztetni. Szára ta
karmánynak használható, gyökeréből 
pedig pótkávé készül. Egy hold föld 
körülbelül 1400 korona értékű ci- 
choria-gyökeret szolgáltatna.

Nagyon keveset mondtam még a 
március havi konyhakerti teendőkről; 
sokat lehetne még mondani, de a 
kis lap terjedelme nem engedi. Aki 
bármely konyhakertészeti kérdésben 
részletesebb felvilágosítást óhajt, vá- 
laszos levelezőlap, vagy válaszbélyeg 
küldése esetén szívesen állok ren
delkezésére.

Tés (Veszprém m.)
Görög Ernő.

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

Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kince.
Tanyát a sátán ütött ott,
Do Isten nem lel hajlékot.

Március 11. vasárnap, Máthé 26, 47—58.
„ 1? hétfő, „ 26, 59-75.
„ 13. kedd, „ 27, 1 — 14.
„ 14. szerda, , 27, 15—30.
„ 15. csiit., , 27, 31-44.
„ 16. péntek, • „ 27, 45—56.
„ 17. szombat, , 27, 57—66.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H AR A N G SZÓ R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.
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A kötelesség* útja.
Elbeszélés. Ir ta : K ap i Béla.

Tizenhatodik fejezet.
Felhő a nap előtt.

• Folyt. 43.

Sárosy csakhamar észreveszi, 
hogy a lefegyverzési kisérlet meg
hiúsulása után az oláh párt minden 
erejével az ő megsemmisítésére 
tör. Egymásután kijátszották ütő 
kártyáikat, vájjon m it rejtegetnek 
még kezükben ?

Egy vasárnap délelőtt, éppen a 
nagyobb iskolásgyerekek külön 
énekórájára indult, hosszas cso- 
szogás és alázatos köhécselés után 
hosszú hajú, öreges ember lép 
szobájába.

— Dicsértessék . .
— Mindörökké! No bácsi, — 

mondja a tanító szeretettel, meg- 
jön-e az eső a héten ? Baj lesz, ha 
még egy hétig eltart a szárazság.

Az öreg ember megrázza vállára 
hulló ősz haját, mint m ikor csillogó 
hó-pihe hull a megszáradt fa ágairól.

Semmi jó t sem igér az idő, 
tanító ur. Mig nem felhőzik nap 
szállta után a nagy hegy, addig 
nem áztatja eső a száraz göröngyöt.

Egy kissé vár, majd midőn a 
tanító nem folytatja a beszélgetést, 
hirtelen megragadja a kezét s gör
csös zokogással csókolni kezdi. A 
tanító visszabökken, de az öreg 
nem bocsátja el kezét.

— Mentsen meg tanító ur, ha 
Istent ismer, mentsen meg!. . .

— Kicsoda maga tulajdonképpen, 
kérdezi Sárosy, de már a következő 
pillanatban ráismer. Dombi István, 
ugy-e maga az öreg Dombi István, 
az unokája hozzám jár, múlt esz
tendő husvétján voltam maguknál. 
Ha jó l emlékszem Somogyból ve
tődtek ide. Ahá, már tudom ! Három 
holdas b irtokuk van, tudom már, 
egy kissé sok az adósság! . .

Az öreg csak a fejével mondja 
a feleletet. Sunyian lecsapódó sze
meiből záporként hull a könnye.

— Az az, tanító ur. Éppen a 
birtok miatt. Ezek az átkozottak 
úgy kinálgatták a kölcsön pénzt, 
mint ahogy cukrozott mandulával 
csalogatják a gyerekeket, most 
azután, hogy behálóztak, a torkomra 
teszik a kést. Ha nem fizetek 
holnaputánig!. . .

A végét elsírta. Csak éppen 
annyit lehetett szavaiból kihámozni: ' 
...a z  unokák, ...a  három tehén...

Sárosy László vigasztalóan teszi ! 
az öreg ember vállára a kezét.

— Ne búsuljon Dombi bátyám, 
nem adjuk nekik a maga birtokát. 
Magyar föld marad az a kis hant 
s magyar nóta mellett járhatják a 
barázdát. A jövő héten úgy is 
bemegyek a városba, akkor azután 
ezt is rendesen elintézem.

— Jaj, ja j, későn lesz az, drága 
tanító ur. Nem várhatunk jövő 
hétig, holnapután már megütik a 
d ob o t.. .

Könnyei megint megindultak. 
Kövér nagy cseppek csorogtak alá 
szemeiből s vékony barázdát mos
tak piszkos arcára. Sárosy elgon
dolkodva néz ki az ablakon s az 
ajkát rágva dobolgat az üvegen.

— Hopp, öreg, megvan!... mondja 
kis idő múlva. Rendben van m inden! 
Van egy kis rám bízott pénzem, 
azt oda tudom adni. Vigye el a 
pénztároshoz s kérje meg, hogy a 
többivel várjanak a jövő hétig.

A  záros fiókból elővesz 800 fo
rintot. Éppen a múlt héten adta a 
főispán, m ikor bevitte a régebben 
adott összegről az elszámolást, 
megdicsérte munkájáért és becsü
letes hűségéért.

— Itt van, tanító ur, mondta, 
800 forint. Kisebb segélyeket is 
adhat olyanoknak, k ik  különös 
szorult helyzetben vannak.

Odaadta az egészet Dombi Ist
vánnak. Még csak Írást sem vett 
róla. M inek? Magyar ember csak 
bizhatik a magyarban ? Következő 
hétre magihoz rendelte az öreget, 
akkor majd az egész ügyet ren
dezik.

A  főispánnál sokáig váratták. 
Valami bizottsági ülés volt s a 
vármegye vezető emberei csak 
lassan oszoltak szét. M ikor belépett 
az ajtón, a főispán hátratolta szé
két s kedvetlen arccal fordította 
feléje fejét.

— Megkapta a leve lem et? ... 
kérdezte, de szavaiból teljesen h i
ányzott a megszokott melegség.

— Semmitsém kaptam meg, mél- 
tóságos uram, feleli Sárosy. Hivatni 
tetszett talán.

- Hát persze hivattam, — fo ly
tatja a főispán kedvetlen, türel
metlen hangon s szájába szorítva 
szivarját, sietve turkál az Íróasztala 
oldalán felhalmozott iratok között.

— Miért nem említette nekem, 
hogy magának adóssága van?

Sárosy arcát pirosra festi a fe
jébe tóduló vérhullám.

Azt hiszem, méltóságos uram, ez 
nem tartozik az ügyhöz. Az én 
privát bajom, ha adósságokkal kell

küzködnöm, de ez egyáltalában 
nem érinti sem tanítói, sem tár
sadalmi mükösésemet.

A főispán a vállát vonogatja.
— Ahogy vesszük. Eladósodott 

ember mindenesetre kevesebb biz
tosítékot nyú jt pénzkezelésnél, m int 
az anyagilag független ember.

Sárosy László szeme szikrát vet, 
de uralkodik magán és csendes 
hangon igy szó l:

— Erre a nyilatkozatra valóban 
nem szolgáltam rá. Becsületesen 
sáfárkodtam a gondjaimra bízott 
pénzzel, el is számoltam róla, Írá
saim Méltóságodnál vannak. Tessék 
betekinteni azokat.

A főispán in t kezével.
— Hagyja, azt már lezártuk. 

Hanem arra nézve adjon felvilágo
sítást, hogy az utolsó 800 forintot 
mire fordította ?

— Egy szegény magyar ember
nek kölcsönöztem, mig a magyar 
takarékpénztárból meg nem kapja 
azt a pénzt, amivel az Astra köl
csönét kifizetheti.

— Nyirkutasi em b e r? ...
— Igen, oda való.
— Talán emlékszik a nevére is ?
— Dombi István a neve.
— Helyes. Dombi István.
A főispán az egyik aktára fel

jegyzi a nevet. A  ceruza járásából 
is leolvassa az ember: Dombi István.

Legyen szives erről az összegről 
egy kis nyugtát hozni. Bizonyára 
irás ellenében adta ki annak a 
szegény embernek.

— Természetesen, — mondta 
Sárosy s felindult lélekkel hagyta 
ott a főispáni hivatalt.

Két nap múlva sápadt arccal 
újra ott áll a nagy íróasztal előtt. 
Tekintete zavaros, arcvonásai fel
dúltak. Fakó árnyék húzódik fekete 
karikás szeme alá s ajka szélén 
idegesen meg-megrándul egy mély 
vágás. Hangja tompán hangzik, 
olyan élettelen, egyforma hangon, 
mint m ikor régen kiszáradt, hosszú, 
vastag fadarabokat iitögetnek egy
máshoz.

— Méltóságos uram, — dadogja, 
— nem értem . . .  Az a hitvány, 
nyomorult letagadja, pedig é n .. .  
Isten látja lelkemet! ..

A főispán hagyja evickélni. Arcán 
unott, megvető gőg húzódik át, 
amint aranykeretü szemüvegén ke
resztül arcul verő tekintettel vé
gigméri.

— Szóval Dombi István letagadja, 
hogy 81)0 forin to t kapott volna ta
nító úrtól ?
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— Le a nyom oru lt. . . hördül a 
szó Sárosy melléből. Pedig. . .

— Tanuk előtt adta át ?. . .
Csak a fejét rázza.
— Van Írása ? .
Megint ugyan ez a hördülő hang: 

— nincsen! . .
A főispán kiélezett hangsúlyo

zással mondja, minden szót erősen 
megnyomva:

— Hát először is megjegyzem, 
hogy a múltkor azt mondta, hogy 
van Írása. Másodszor pedig arra 
nézve kérek felvilágosítást, hogy 
van-e magának adóssága és ha 
igen, mennyi az?

Sárosy megtántorodik. Mintha 
kiszaladna lába alól a biztos talaj 
s örvénylő forgatagba merülne 
igazságának megrendithetlen bizo
nyossága.

— Volt adósságom, — mondja, 
erőt véve önmagán, de már le fi
zettem.

-  Mikor, ha szabad kérdeznem?
Sárosy László gondolkodik, azu

tán hirtelen felderül az arca.
— Hónapokkal ezelőtt, nem tu

dom pontosan, mikor, de bizonyos, 
hogy előbb, semmint a 800 forintot 
kaptam.

A főispán felemeli kezét s ke
mény hangon félbe szakítja.

— Várjon! Itt á lljunk meg! Elő
ször is: honnan vette a pénzt?

— Egy barátom kölcsönözte.
— Helyes. És m ikor?
— Három-négy hónapja.
— És akkor fizette le?
— A k k o r ! . . .
A főispán élesen a szelne közé 

néz, azután kezébe ad egy levelet.
— Olvassa!
Sárosy olvassa.
„Méltóságos Főispán Ur ! Szives 

megkeresésére válaszolva, mély 
tisztelettel hozom Méltóságod nagy
becsű tudomására, hogy takarék- 
pénztárunknál Sárosy László tanító 
urat semmi néven nevezendő adós
ság nem terheli. Az illető nekem 
hosszabb idő óta nagyobb összeggel 
tartozott ugyan, de azt is három 
nappal ezelőtt lefizette. Hódoló 
tisztelettel maradok Méltóságod leg- 
alázatosabb szolgája Grünhut Emil.“

Sárosy lehunyja egy pillanatra 
a szemét. Agyában zakatolva ker
getik egymást a gondolatok. Szive 
hevesen kalimpál s torkát vas ma
rokkal szorongatja a sirás. Ökölbe 
szoruló kezében zörögve gyürődik 
össze a levél, azután hirtelen föld
höz vágja ' s indulatosan, szikrázó 
szemekkel k iá lt ja :

HARANQSZO.

— Hazugság! . . .  Hazugság!. . .
A főispán mosolyogva fonja össze

mellén a kezét.
— Mindenki hazudik. Dombi Ist

ván, Grünhut, mind-mind hazudnak, 
csak éppen ..

Könyörögve emeli fel kezét.
— Ha Istent ismer, ne tegyen 

tönkre ! Higyjen nekem, higyjen a 
becsületességemben! . . Majd k i
déről m inden!. .

A  főispán arca mozdulatlan ma
rad.

— Ez a b a j! Náluk a nemzeti 
ügynek hősei vannak, nálunk pi
ócái !. . .

Nem vághatott vissza, nem bizo
nyíthatta ártatlanságát, a főispán 
megfordult s szó nélkül kiment.

Folytatjuk.

A világháború eseményei.
A németek részéről Mexikónak 

tett szövetségesi ajánlatra válaszul 
Amerikában a közvéleménynek az a 
bizonyos jjól pénzelt* része minden 
áron kiakarja erőszakolni már most 
a Németországnak szóló hadüzenetet. 
A német mexikói javaslat közzététele 
valóságos forradalmat idézett elő az 
Egyesült Államokban. A szenátus 
éjjel-nappal tárgyal. Mindenki már 
várja Wilsontól a döntő lépés meg
tételét.

Hogy az Egyesült Államoknak meny
nyire kevés oka van erre a felhábo
rodásra, azt legjobban Zimmermann 
német államtitkár jellemezte egy új
ságíróval folytatott beszélgetésében. 
A Mexikónak tett szövetségi ajánlat 
tisztára csak arra az esetre szól, ha 
az Unió hadat üzenne Németország
nak. Az erkölcsi felháborodás pedig 
egyáltalában nem indokolt, ha meg
gondoljuk, hogy az Unió elnöke még 
csak nem is olyan régen a semlege
sekhez intézett jegyzékében az összes 
semlegeseket Németország ellen akarta 
uszítani, szerencsére sikertelenül. Az 
Unió már egv évvel ezelőtt is szer
ződésileg akarta lekötni magának az 
összes délamerikai államok cselekvési 
szabadságát, sőt erős befolyást gya
korolt a kinai kormányra is, ami 
annak Németországhoz intézett erős- 
hangú tiltakozó jegyzékéből is kitűnik. 
Az amerikai háborús közvélemény 
erkölcsi felháborodása, amelylyel a 
Mexikónak tett javaslatot tárgyalja, 
tehát egyáltaládan nem helyén való.

Mexikó különben is az az állam, 
amelynek Németország behatásától 
teljesen függetlenül is éppen elég oka
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volna ahhoz, hogy kihasználja az 
amerikai német ellentétet és megto
rolja azt a sok kellemetlenséget, ame
lyet az Unió ennek a szétdult és 
belső zavaroktól állandóan veszélyez
tetett államnak okozott.

Harc a tengeren.
A tengeralattjáró harc eddigi ered

ményei nagymértékben felülmúlják a 
haditengerészetünk reménységeit . . 
Hála buvárhajóink teljesítményeinek, 
megvan a teljes jogosultságunk, hogy 
a további fejlődést teljes biztossággal 
bevárhassuk. Békehajlandóságunk ci
nikus visszautasítása megerősíti ká- 
tonáink harci készségét és ez majd 
meghozza számunkra a végleges 
győzelmet. így válaszolt a német 
birodalmi kancellár az angol minisz
terelnöknek. Még alig 8 napja ennek 
s ma már jelentik, hogy a februári 
eredmény 800.000 tonna.

Mennyi szén, liszt, kávé, tea, sózott 
hús, konzerv, fűrész- és dongafa, 
mennyi muníció sülyedt a tengerek 
megmérhetetlen mélységébe, mlnnyi 
készlettel és mennyi anyaggal lett 
szegényebb a háborús Anglia, meny
nyire csökkent az ő további anyagi 
ellentálló képessége.

800 000 tonna a tenger fenekén — 
hatalmas és kegyetlen*szám ez. A vi
lág vagyonának, az emberi munka és 
Szorgalom eredményének egy tekin
télyes része semmisült meg. De most 
valóban nem az az idő járja, amikor 
érzelmes elmélkedésekre ráérnénk. 
800.000 tonna kár és pusztulás, ez a 
háborúnak gyengülését, rövidülését 
jelenti. És ha a hadüzenetet követő 
első hetek és hónapok izgalmas heve 
bőségesen igazolt minden szenvedélyt, 
akkor a háború harminckettedik hó
napjában még kevésbé lehet helye az 
emberbaráti megfontolásnak. Akkor 
az első szenvedélyek gyújtottak min
ket izgalomra, most a háború tűrhe
tetlen volta, a béke sürgőssége egy
formán követelik, hogy egy döntő 
kegyetlen csapás hozza meg ne csak 
nekünk győzteseknek, ha^em az egész 
világnak a béke áldását és irgalmát.

Szárazföldi harctér.
Ami a szárazföldi harcteret illeti, 

a háború mai képe röviden a követ
kező : A keleti arcvonalon egyelőre 
még mindig csak csatározásokról van 
szó, a melyeknek elmaradása vagy 
gyakoribb megismétlődése a helyzetre 
kihatással nem bir.

A sziikebb keretek között mozgó 
hadműveletek azonban már annyira 
napirenden vannak hogy azok telje
sen el nem maradhatnak többé.
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Az olasz harctéren a harci tevé
kenység kisebb összeütközésekből ál
lott, mely összeütközések úgy a tiroli, 
mint a görci szakaszon hol az egész 
arcvonalra, hol az arcvonal egyes 
pontjaira terjednek ki.

Felső-Vertojba közelében, üörztől 
délkeletre, csapataink betörtek az ola
szok állásába és árkaikat valamint 
az ezek előterében levő állásokat el
rombolták A Pimnica völgyében, 
Podsabotinnál levő olasz lőszerraktárt 
tüzérségünk tüze felgyújtotta.

A z  e g y h á z  kör é bő l .
Lapunk a mai számtól kezdve 

október végéig k é t h e t e n k é n t  
jelenik meg s igy a 35 számra 
való előfizetés újévtől újévig szól.

Jótékony adományok. Szombat
helyen elhunyt az evang. gyülekezet 
nőegyletének alelnöknője, Pohl Sán- 
dorné, gyáros neje, aki jótékonysá
gáról volt ismeretes. Áldott lelkű 
nejének emlékére férje 21 ezer ko
ronát adományozott jótékony célokra. 
Ebből egyházi intézmények kaptak: 
pinkafői ev. árvaház ötezer koronát, 
a protestáns diakonissza alap ezer 
koronát, a szombathelyi protestáns 
nőegyiet ötszáz koronát. Ezenkívül 
még több jótékony intézmény jelen
tékeny összegeket.

A kegyelem Istene adjon vigasz
talást a sokatvesztett férjnek s tegye 
áldottá a nemes lelkű hitves siri 
nyugalmát 1

Lelkészválasztás. A pécsi evang. 
gyülekezet, legutóbbi közgyűlésén, egy
hangúlag lelkészévé választotta Bal- 
dauf Gusztáv püspöki titkárt. Az 
Isten áldása kisérje uj működési terén!

A tési gyülekezetnél P. Borbás Já
nos elhalt neje Kis Julianna emlékére 
100 koronát adományozott örök ala
pítványul. A jó tett önmagát dicséri.

Az uj énekeskönyv egyre terjed. 
Legutóbb a tési gyülekezet határozta 
el, hogy azt a reformáció négyszá
zados emlékünnepén bevezeti.

A kemenesaljai egyházmegye 
Belmissziói egyesülete Zalaistván- 
don Varga Gyula esperes elnöklete 
alatt bizottsági ülést tartott, amelynek 
legfontosabb tárgya a szórványokban j
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A macedóniai arcvonalról nincs 
fontosabb esemény. Csak a Doiran- 
tótól északra, a Belasica Planina 
déli lábánál nyomult elő heves tüzér
ségi előkészítés után egy ellenséges 
század Poroi állomás felé. A vállal
kozás kudarccal végződött, mert az 
előretolt bolgár osztagok véresen 
visszaverték a két gépfegyverrel is 
felszerelt ellenséget.

A nyugati fronton a köd csak mér
sékelt harci tevékenységet engedett 
meg. Az angolok felderítő előretörései

az északi szakaszon, valamint táma
dásaik a Somme területén teljesen el
maradtak és a franciák sem tettek 
előretörésre kísérletet A németek 
portyázó osztagai a Somme és az 
Ancre között, Verdtinnél és Felsö- 
Elszászban sikeres vállalkozásaikkal 
jelentékeny számú foglyot szállítottak.

Pétervári jelentés szerint a törökök 
ázsiai frontján az oroszok Hamatant 
elfoglalták.

Adakozzunk a H a r a n g s z ó  terjesztésére!

lakó tanköteles gyermekek hitoktatá
sának és a szórványokban lakó hívek 
lelki gondozásának megbeszélése volt. 
Ezen kérdésekről Nagy István zala- 
istvándi lelkész értekezett a bizottság 
előtt, amely felhívta őt egy részlete
sebb munka kidolgozására és az 
egyházmegyei lelkészi értekezlet elé 
terjesztésére. Egyébként az egyház- 
megyei Belmissziói egyesület felhívást j 
intézett a gyülekezetekhez, a nőegyle- j 
tekhez az egyesületbe való belépésre, i

Az ujcsanálosi evang. nőegyiet 
egyhangú örömmel és lelkesedéssel 
elhatározta, hogy a reformáció 400. 
emlékévében jubileumi alapot létesít. 
Vagyonából vett 50 K-val megvetette 
alapját az > 01tár-alap«-nak. Az alap 
növelésére gyűjtést indít a saját kö
rében és a gyülekezet nő tagjai 
között. Az alap hivatása lesz, hogy 
az oltár mindennemű szükségletét 
fedezze. Elsősorban oltárképet kell 
szerezni, majd oltárgyertyákat, térítő
két stb. Isten áldása legyen a szép 
jubileumi terven. — Itt említjük még 
meg, hogy a nőegylet újabban val
lásos estélyek rendezésével óhajtja 
emelni a hitéletet. A legközelebbi 
vallásos estélyen — böjtben — a 
gyülekezet buzgó felügyelője Dr. 
Szlávik Mátyás tart előadást a re- 

! formáció jelentőségéről és eperjesi 
theologusok, Kopczó János, Lang 
János és Szivák Emil szavalnak, 
illetőleg orgona, karénekek és táro
gató kiséret mellett a Hitért Szabad
ságért c. szép melodrámát adják elő. 
— A hivatását ilyen szépen felismerő 
nőegyleten legyen az Egyház Urának 
áldó kegyelme.

A tárnokréti egyházközség be
vétele az 1916. év folyamán 10834 89 
K volt, kiadása 9686-30 K, pénztári

maradvány 1148*59 K Gyarapodás 
az 1916. évben 380 K- Az egyház
község tiszta vagyona 94.443*83 K- 

Adományokban a következő ösz- 
szegek gyűltek be az 1916. évben: 
Vöröskeresztre 223*71 K torzsai 
szeretetházra 50 K, egy erdélyi me
nekült lelkésznek 31 K, kárpáti falvak 
építésére 40 K, katonáknak imaköny
vekre 16*70 K, világtalan katonáknak 
25 K, rokkant katonáknak 10 K, 
Harangszó terjesztésére 9 K, tanítók 
árváinak 3 K, katonák karácsonyi 
ajándékára 31*70 K, hadiárváknak 
4 K, hadifoglyoknak 3 K-

A mszombathelyi egyházközség 
múlt évi számadását a következő 
eredménnyel zárta le: Bev.: 7711*63 
K, kiad.: 7527 93 K, maradt 183*70 
K- Tanitólak építési tartozásából 
ismét törlesztett 930 K-t. A lapjai: a 
Luther alap 5341*18 K, tak. magtári 
a.: 1912*38 K pénzben, 5446*5 kg. 
gabonában, orgona alap: 598*18 K, 
gyámintézet: 15*26 K, harang alap: 
1104 K- A Luther a. és takar. magt. 
200:—200 K-val segélyezte a gyüle
kezetei, a súlyos egyh. teher némi 
enyhítésére. A gyülekezet honvédelmi 
és jótékony célra (külmissió, belmis- 
sió, gyámintézet, Torzsa, Szeretetház, 
kárp falv., vör. kér., katon. karács., 
tüdő bet. kát. san.-ra) gyűjtött, illetve 
adott 435 69 K-t. Gyülekezeti célra 
adományoztak egyesek: 275 K-t. Az 
V. hadikölcsönre 1850 K-t jegyzett.

A nőegylet 171*51 K maradvánnyal 
zárta le a múlt évet Ez összeget 
— az idei adományokkal együtt — 
templomdiszités.e fogja fordítani a 
ref. 400 éves emlékünnepére. Hadi- 
kölcsönjegyzésre a nőegylet 400 l\*t 
adott.
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I t thonról .
Kevesebbet Írjunk a hadifog

lyoknak. A hadifoglyok tudakozódó 
irodája hivatalos írást adott ki, amely
ben arra szólítja föl a közönséget, 
hogy saját érdekükben ritkábban Ír
janak a hadifoglyoknak, mert naponta 
félmillió levél jön össze s minél több 
a levél, természetesen annál több idő 
telik bele, mig azok a címzett kezébe 
jutnak, miután először átvizsgálja 
azokat a cenzorhivatal. —- A hiva
talos irás azt ajánlja, hogy két he- 
tenkint egyszer Írjunk a hadifoglyok
nak. olvasható írással és röviden. 
Megjegyzi még, hogy magyarul ne 
írjunk.

Tilos a hadifoglyoktól ruházati 
cikkeket megvenni. A kormány 
rendeletet adott ki, amely azt mondja, 
hogy hadifoglyoktól ruházati cikk 
csak az illetékes fogolytáborparancs
nokának engedélyével vásárolható 
meg. Aki vét ezen rendelet ellen, azt 
két hónapig terjedhető elzárással és 
hatszáz koronáig terjedhető pénzbír
sággal büntetik.

A falu utolsó 48-as honvédjé
nek temetése Mszombathelyen.
Egyszerűségében is megható módon 
folyt le Mszombathelyen a falu utolsó 
48-as agg honvédjének öreg Kováts 
Péter, volt »Rákóczi huszárezred«-beli 
közvitéznek a temetése. Kováts Péter 
amig csak birta, vitte reszketeg kézzel

minden március 15-én a község nagy 
»1848« fölirásu zászlaját az úgyneve
zett »kurucbanda« fiatal, tollbokrétás, 
sarkantyus legény tagjai előtt, kik közül 
a most folyó nagy élet-halál harcból 
még itthon lévő néhány öregebb s fia
talabb »kuruc« most szeretettel kisérte 
őt ki a fátyolt öltött régi zászló alatt 
utolsó földi útjára. A himnusz és a 
szózat eléneklése között Boór Lajos 
körjegyző búcsúzott el tőle a sírnál 
saját szerzeményű versével. — Áldás 
és béke lebegjen porai fö lö tt!

A méz drágulása. Háború előtt 
1 kor. 75 fillér volt a méznek kg.-ja, 
most 9 - 1 0  koronáért árusítják azt 
a budapesti üzletekben.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .

A képviselőház ülése. Az uj ma
gyar honvédelmi miniszter Szurmay 
Sándort a képviselőházban a pártok 
kivétel nélkül, lelkes éljenzéssel fo
gadták. Tisza István, miniszterelnök 
válaszolva az eddig elhangzott be
szédekre kijelentette, hogy Magyar- 
ország és Ausztria kormányai a gaz
dasági kiegyezést illetőleg a fontosabb 
kérdésekben megegyeztek, a kigyezés 
fölött azonban majd a jövő parla
mentje fog véglegesen dönteni. A 
papirhiány kérdésben a miniszterelnök 
odanyilatkozott, hogy a kormánynak 
minden törekvése az, hogy a lapok 
a korlátolt papírmennyiséget megkap

hassák. Az élelmezési kérdésről azt 
mondta a miniszterelnök, hogy ez a 
gazdálkodási rendszer egy napig sem 
fog íönmaradni a háború után. A 
kormánynak már van kész programmja 
az átmenetre.

A n a g y v i l á g b ó l .
Harmincezer nő az angol had

seregben. Ezidőszerint harmincezer 
asszony és leány teljesít szolgálatot 
az angol hadseregben, mint automo
bilvezetők, irodai alkalmazottak, me
chanikusok, kü’döncök és szakácsnők.

Sáskajárás Algírban. Franciaor
szág élelmezési bajait a tengeralattjáró 
harc következményein kivül, még az 
algíri kerületben pusztító sáskajárss 
is növeli. Franciaország élelmezés 
tekintetében, igen nagy részben A l
gírra van utalva s ezért ennek a 
csapásnak nagy a jelentősége.

Oroszország nélkülöz. Február
21-én egész Oroszországban össze
írták a teakészleteket és kiderült, hogy 
az országban levő tea csak 24 napig 
elegendő. A tea bevitelt lehetetlenné 
teszi a szibériai vasutak más elfog
laltsága. A szénhiány miatt Orosz
ország minden városában teljesen 
beszüntették a közúti forgalmat.

Óriási tűzvész Japánban. Orosz 
lapok jelentése szerint a japán főváros 
pályaudvarának nagy részét óriási 
tűzvész elpusztította. •

1111111

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

S z e n t  I s t v á n  balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 6—50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

6—50

Magyarországi Provitaniüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Tavaszvárás.
— Levél a székelyföldre. —

Erdélyi hazádból
Édes uram párom — szabad küzdő népnek 
Boldog diadalmas iizeneti szállnak:
Már csak elmosódó árnya kisért vissza 
Nyugtalan álmokban. — a kálváriának.

Míg közöttük egy is járná 
Hajléktalan’ valahol az idegenben :

Az öröm kelyhében 
Ürömcsöppnek érzem;

Hisz a mi kis portánk nyájas födelére, 
Gyöpös udvarára 

Őrizően tekintett le az Úristen.

Erdélyi hazádban
Mesébe születő kikeletről csobban 
A Maros szökellő, tova vesző habja.
Majd ibolya eső kék özöne árad 
Dombos temetőjén egy kiesi sirhantra.

A bekecsi füzes erdők 
Tavasz váró zendülését idesejtem.

Uj fii sarjadásra,
Szirom pattanásra

Majd sugaras béke derül a v ilág ra . . . 
í i j  Akkor hívjál haza,
Akkor hívjál haza engem. . .

Somboryné Pohánka Margit.

R  háború iskolája.
I r ta: Novák Rezső.

Komor, sötét hangulatban éljük át 
a harmadik háborús böjtöt. Qyász- 
keretbe illeszti ezt az időszakot a 
félvilágnak szenvedése, nyomorúsága 
örökre emlékezetessé teszi sok-sok 
fiatal életnek porbahanyatlása s az 
utánuk kesergők fájdalma. Máskor 
is gyászolt ilyenkor a lélek, áhítatba 
merülve elmélkedett a Megváltónak 
érettünk történt szenvedéséről, halá
láról, de most a nemzetek nagy 
böjtjévé avatja ezt az időszakot a 
megpróbáltatások iskolája : a háború. 
Máskor is bünbánatra, önvizsgálatra 
intettek a böjti napok, de most egye
temes, nemzeti bünbánatra figyelmez
tet a mérhetetlen szenvedés, milliók
nak néma fájdalma, aggodalma.

Szenvedéseink mindennapiságából 
komor fenséggel emelkedik ki a böjti 
időszak. Fokozottabb mértékben hivja 
fel a figyelmünket arra, hogy szaba
dítsuk ki magunkat a mindennapi 
szorgalmatossá)' . testet-lelket be
hálózó tömkelegéből, mélyedjünk el 
lelki világunknak a megvizsgálásában, 
vessünk számot önmagunkkal s pró

báljuk szenvedéseinket vallási szem
pontból megítélni.

A háború hullámverései életünknek 
minden megnyilvánulásában nagy 
változásokat idéztek elő. Nemcsak 
politikai, társadalmi, gazdasági vi
szonyainkban éreztette a háború 
átalakító hatását, hanem a vallásos 
élet terén, az egyén benső világában 
is kitörölhetetlen nyomokat hagyott 
maga után. Külső viszonyaink tekin
tetében megtanított nélkülözni, má
sokért lemondani, magasabb eszményi 
célokért áldozatokat hozni; az egyes 
embert kiemelte az önző érdekek 
korlátái közül és nagy, milliók érde
keit szolgáló közösségbe állította. A 
külső szenvedések átélése, az élet 
ezerféle jelenségeiben szerzett tapasz
talatok mind visszatükröződnek lel
kűnknek érzékeny lemezén és a mű
veltségi fok, jellem, egyéni sajátság, 
vallásos felfogás különbözősége sze
rint más és más, de örökre emléke
zetes vonásokat jegyeznek fel a lélek 
táblájára.

A külső embernek az érzéki testnek 
szenvedései, hosszantartó megpróbál
tatásai alatt a lélek is rendkívüli 
gyötrelmeken, mély megrázkódtatáso
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kon megy keresztül. Nagyjelentőségű 
kérdés tehát, hogy milyen lelki ta
pasztalatokat gyűjtünk a szenvedések 
idején, milyen vallásos eredménnyel 
kerülünk ki a megpróbáltatások is
kolájából V Sokan üres, elveszített 
esztendőknek tartják a háború idejét. 
Részben igazuk is van : sok existen- 
tiát tönkretesz, sok családnak feldúlja 
boldogságát, sok fiatal embert visz- 
szatart, megakadályoz a szellemi 
művelődésben, anyagi előrehaladás
ban. De viszont a vallási élet terén 
nagy alkalmakat, lehetőségeket tár 
elibénk a háború, mintha csak kár
pótolni akarna bennünket az anyagi 
veszteségekért : alkalmat ád sok el
durvult léleknek a bünbánatra, meg
térésre, hogy a szenvedések tüzében 
megtisztulva régi bűnös életünknek 
a salakjától megnemesedve kerüljenek 
ki a háború nevelő iskolájából.

A háború vasekéje sok érzéketlen, 
eltompult szivet feltört, meglágyított 
s nemesebb emberiesebb tulajdonokat 
vetett felszínre a hideg közöny jég
burkolata alól. De sajnos sokakat 
eldurvitott, elfásitott, érzéketlenné tett 
a hosszú szenvedés, úgyhogy panasz, 
zúgolódás, elégedetlenség tör elő sok 
megkeseredett kebelből. Ezért nagyon 
fontos, jövendő sorsunkat, vallásos 
életünket érintő kérdés, hogy hogyan 
viseljük magunkat a megpróbáltatá
sok súlya alatt, hogyan hordozzuk 
el a nélkülözések keresztjét, hogyan 
használjuk fel az Ur meglátogatásá
nak ezen örömtelen idejét ? Aki csak 
panaszkodni, zúgolódni tanul meg a 
háború bajai miatt, aki a rideg önzés, 
a haszonleső üzleti számítás rejtek
helyeiről figyeli a véres események 
alakulását és szívtelenül nézi a sze
rencsétleneknek, a nyomorgóknak 
szánalmas táborát, aki fásult közöny
nyel, unott egykedvűséggel éli át 
nemzetünknek élet-halál harcát, akit 
nem indít részvétre, könyörületre, 
magábaszállásra a nagy idő iszonyú 
komolysága, — arra nézve csak átok 
volt ez a háború, annak lelke üres, 
kietlen marad, az nem tanult a há
ború iskolájában semmit, arra nézve 
elvesztett idő volt a szenvedések 
időszaka.

Ez idei szomorú böjtünk, amikor 
az Üdvözitőnek szenvedéséhez m illi
óknak a fájdalma kapcsoló lik komo
lyan figyelmeztet magunkbaszállásra, 
őszinte bünbánatra, Isten előtt való 
megalázkodásra, hogy a szenvedések 
által és ezeken keresztül közelebb 
juthassunk mennnyei Atyánkhoz és 
méltókká tegyük magunkat Jézus 
Krisztushoz. Aki áldozatul adta ma

gát érettünk. Ha szenvedéseinkben 
bűneink büntetését látjuk, ha a fegy
verek dörgéséből kihalljuk Istenünknek 
bünbánatra hivó szózatát és rálépünk 
a megtérésnek útjára, akkor áldás 
lesz számunkra ez a megpróbáltatás, 
lelki nyereségünkre válik ez a böjti 
időszak : akkor szomorúságunk köny- 
nyei nem hullanak hiába, mert ne
mesebb, tisztultabb életfelfogásnak, 
istenfélőbb, őszintén kegyes életnek 
termékenyítik meg a talaját és köny- 
nyeink csillogásán keresztül meg 
fogjuk látni Isten bűnbocsátó jobbját, 
aki szeretettel kivont bennünket a 
pusztulásnak verméből, mert háta 
mögé vetette minden bűneinket.

Gazdag1 kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther és a bécsi Burg. Vilmos 
császár minapában királyunk vendége 
volt a bécsi várpalotában. Egy szin- 
müiróval lefolyt beszélgetése közben 
jegyezte meg a császár:

»Ki tudja, ha ők ketten Károly és 
Luther valóban találkozhattak volna, 
ki tudja, hol tartana ma a német 
nép . . «

V. Károly Habsburgházbeli ural
kodó volt Luther idejében a németek 
császárja , F îzony, hol tartana ma a 
német nép, na a Habsburg ház élére 
állt volna a reformációnak! De hol 
tartanánk mi magyarok is! A vallási 
harcok, villongások, ^üldöztetések és 
szenvedések elmaradtak volna. Nem
csak a németek és magyarok, hanem 
a csehek is protestánsok lennének.

A reformáció négyszázadik eszten
dejében gyönyörű bizonyságtétel a 
reformáció igazsága mellett ez a 
császári szó; s feljegyzésre méltó, 
hogy a bécsi Burgban hangzott el.

Zeppelin gróf meghalt.
1838— 1917.

Zeppelin Ferdinánd gróf lovassági 
tábornok, a róla elnevezett kormá
nyozható léghajó feltalálója március 
8-án 79 éves korában tüdőgyulladás
ban meghalt. Benne Németország 
egyik legnagyobb fiát vesztette el. 
Zeppelin német apától és francia 
anyától származott. Anyja azt irta a 
hatodféléves gyermekről, hogy »vele 
született képességeit már is sikerrel 
értékesíti tehenek őrzése, fahordás, 
gyomlálás stb. közben. Minden me
zőgazdasági munkában meglehetősen 
tájékozott, mindig pontosan tudja, 
melyik földön dolgozik a cselédség;

rendkívül érdeklődik uj ekék és ve
tőgépek iránt. Nagyon büszke arra, 
hogy Würtemberg szülöttje és hogy 
megkapta már az első pár csizmáját.« 
Tehát már a kis gyermekben meg
nyilatkozott a későbbi nagy ember. 
Már akkor szorgalmas és hasznos 
volt csekély erejéhez képest Már 
akkor megvolt benne a pontosság és 
tájékozottság, ami nélkül később fel
találó nem lehetett volna Már akkor 
nagy figyelemmel fordult az uj talál
mányok felé. Büszke németségét utóbb 
azzal mutatta és hálálta meg, hogy 
minden tehetségét, vagyonát hazájá
nak szolgálatába hajtja. Már akkor 
büszke, hogy kinőtt csizmátlan gyer
mektársai közül, mint ahogyan később 
messze kimagaslott kortársai közül.

Részt vett az 1861-től 1865-ig tartó 
északamerikai polgárháborúban, az 
1866-iki osztrák-porosz háborúban 
s az 1870 — 1871 -iki porosz-francia 
háborúban. Mindegyikben bizonyságot 
tett halálmegvető bátorságáról és le
leményességéről. Többször életének 
kockáztatásával vitt véghez vakmerő 
tetteket.

A léghajózás iránt mindig nagyon 
érdeklődött; de igazán komolyan és 
kitartóan 1887-ben fogott a kormá
nyozható léghajó kérdésének megol
dásához. Kezdetben csak közönnyel 
és gúnnyal találkozott. Kinevették, 
hóbortosnak tartották, akinek a lég
hajókérdés rögeszméjévé vált, amelytől 
nem tud szabadulni. Még jó barátai 
rokonai is aggódtak miatta. Minthogy 
tervét mérnökök és szaktudósok is 
megvalósithatatlannak tartották, az 
államtól sem kapott sem biztatást, 
sem anyagi támogatást. Mint vagyo
nos, előkelő ember családjával együtt 
lemondott minden kényelemről s vá
lasztotta a nehéz munkát, az önmeg
tagadást, az áldozást és nyert érte 
igen sokáig lekicsinylést, csúfolódást. 
De kedvét semmi sem tudta elvenni. 
Még az sem, hogy léghajói egymás
után pusztultak el mindjárt az első 
kísérletnél és már családjának va
gyonát is felemésztették a kísérlete
zések. Mikor már ügye mindenképen 
a legrosszabbul állt, vagyonának 
a maradékával még egy léghajót 
épített s ez végre csaknem 20 esz
tendei küzködés után meghozta szá
mára a sikert. Ezzel két óra alatt 
100 kilométernyi utat tett meg s a 
német birodalmi gyűlés félmillió már
kát (600,000 K ) szavazott meg a 
további kísérletekre Ez a léghajója 
is tönkre ment, de már honfitársai 
olyan szilárdan bíztak benne és mun
káját olyan fontosnak tartották, hogy



[ hamarosan hat millió márkát gyüj- 
töttek össze számára s ezzel biztosítva 
volt találmányának további sorsa. 
Hogy léghajói milyen nagy szolgálatot 

í tettek a mostani világháborúban Né- 
, metországnak s vele együtt nekünk 

is, mindnyájan tudjuk. 0  maga elköl- 
3 tűzött, de nagy lelkének, szívós kitar

tásának, önzetlen áldozatkészségének 
eredményét itt hagyta örökségül nem- 

i  zete és az egész világ javára.

I A kötelesség1 útja.
Elbeszélés. Ir ta : Kapi Béla.

Tizenhatodik fejezet.
Felhő a nap előtt.

Folyt. 44

M ikor hazaérkezik már sápad a 
nap ténye, búcsúzó sugara felhő 
alatti alagutjában haloványan buj- 
dokol. Sárosy sápadtan fordítja 
fejét a nap felé s a hegy mögé 

i hanyatló pirosló tűzgömbben meg
ismeri saját élete képét.

Amint beteszi maga után az ajtót, 
egyszerre megérzi, hogy az édes- 

I anyja már tud valamit. Még ugyan 
I  egy szót sem szólt, de sápadt 
►arcáról, bágyadt tekintetéből kiol- 
I vassa, hogy mindent tud. Leolvassa 
I  homlokáról a meggyalázottak bé

lyegét, talán elhiszi védekezését, 
talán üres szónak tartja . .

Köznapi dologi’ól fo ly ik  a szó, 
de olyan élettelenül, hogy mind
egyikük lelke máshol jár. Egyszer 
csak megsokalja.

— M i bántja édesanyám ? . .
— Miért ké rdezed?... mondja 

lassan az anyja s beszéd közben 
szemébe mélyeszti tekintetét.

— Látom, — feleli kurtán. Az
után lassan hozzáteszi: Kicsoda 
volt itt ?. . .
í — A jegyzőék. A nyiresvölgyi 
tanító is itt volt. Tömböly Pista 
levelet irt, valami pénzdologról ir. 
jGrünfeld is itt volt. Azt mondja, 
hogy valakiért jó t áltál neki s sze
retné, ha rendeznéd az ügyet . .

Nyugodtan hallgatja. M ikor Töm- 
höly Pista levelét említi az anyja, 
ideges rángatózás húzódik át arcán. 
Pe mikor Griinfeldet említi, egészen 
eltorzul s ökölbe szorítja kezét. Az 
•jűyja nem szól, csak csendesen 
rerkészi a szemüveg mögül.

Este jegyzőék jönnek. A férfiak 
visszahúzódnak a másik szobába s 
°.Uott hangon beszélgetnek. Gyer- 
ya ég az asztalon, libbenő lángja 
••világit indulattól kigyulladt ar- 
hkra. Néha keményebben pattog
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1 ajkukról a szó s megérzik szavu
kon, hogy nehéz érzések viharoz- 
nak szivükben.

— Nyomorult gazemberek! . . .  
mondja az egyik.

— Közönséges cinkosok!. . . tó- 
ditja hozzá a másik. Hálóba kerí
tettek s egyszerűen becsaptak. 
Dombi Istvánt is megfizették.

— Vannak-e tanuk? .
— Nincsenek!. . mondja szín

telen hangon. Senki sincsen! . . 
Legfeljebb az anyámat állíthatnám 
oda, de k i ad hitelt az édesanya 
szavainak, m ikor a fia megmenté
séről van szó? . .

A jegyző elgondolkodva mondja: 
Bemegyek a főispánhoz, rég 

óta ismerem, — igaz, nem szeret 
valami különösen, — talán hallgat 
rám. Felvilágosítom, elmondok neki 
m indent!. . . Majd lefestem én 
ezeket az urakat, tudom nem kö
szönik m eg!. .

A tanító csak a fejét rázza.
— Hiába ! Minden íátszólagosság

ellenem szól! . . Ha legjobb bará
tom elé adom az egész ügyet s 
nem teszek mást, hanem egysze
rűen minden magyarázat nélkül 
egymás mellé állítom az eseménye
ket, az is hibásnak tart. Az is azt 
m ondja: beszélhetsz jó  ember,
azért mégis csak az marad a tény, 
hogy adósságod volt, most pedig 
nincsen!. .

A  jegyző legyint a kezével.
— Eh, a legrosszabb esetben a 

főispán fejében motoszkál ez a 
gondolat. Mindenki, aki ism eri. . . 
De különben is, nem fut énnek 
hire . .

— Elég, ha én tudom. — mor
molja Sárosy s csüggedten ejti 
ölébe a kezét.

Annuska bedugja az ajtón a fe
jét. Körülnéz, azután hirtelen ösz- 
szeborzong.

— B r r r ! . . Olyanok, mint két
összeskíivő . . Haramiák a sira
lomházban ! . Két kétségbeesett
ember az asztalnál, félhomály, 
pislogó gyertya láng! . . . Ugyan 
jöjjenek ki hozzánk, hiszen már 
mi is reszketni kezdünk!. .

Arca tényleg sápadt, tekintete 
nyugtalan, hangja meg-megremeg. 
De azért vidáman beszélget s mig 
egyik kezével Sárosyné ráncos 
kezét simogatja, minden szavával 
uj lelket önt a csüggedőkbe.

— Persze, valami nem sikerült, 
azért olyan kedvetlenek! Ilyenek 
maguk fé r fia k ! Ha nem sikerül 
egyszerre az elején, m indjárt ló
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gatják az orrukat, — bocsánat 
édes jó apám, — s elvesztik a 
kedvüket. Bezzeg nekünk, ötször- 
hatszor is bele kell kapnunk, mig 
azután végre sikerül ..

— A palacsinta sütés! . . .  szól 
közbe Sárosy.

Máskor mosolyt se ébresztene a 
sovány éle, most nevetnek rajt. 
Olyan jó l esik ez a kis nevetés, 
mintha felszabadulnának a szomo
rúság nyomasztó súlya alól s a 
sötét éjszaka pirosló pirkadását 
látnák.

— Keveset megy sétálni, azért 
olyan sápadt! . . mondja Annuska 
Sárosy felé nézve. Igazán rossz 
színben van, egészen hamu szinti 
az arca. Tudja mit, jö jjön fel ve
lem holnap a temetőbe, majd ta
nulhat ott va lam it.. .

— A temetőben ?. . . Talán bi
zony azt, hogy hogyan kell meg
halni ?. . .

— Annuska megrázza gyönyörű 
hajával koszoruzott fejét.

— Nem! Valami okosat! Én 
már megtanultam .s mindegyre 
vártam, hogy mikor mondhatom el. 
A sok sirhalom között járkálva, 
leolvastam a fakeresztekről, hogy 
milyen idős korukban haltak meg 
azok, k ik  a föld alatt pihennek. 
És tudja-e, hogy borzasztó nagy a 
kicsiny halott gyermekek száma. 
Egy-két hónaposak, néhány eszten
dősek . . Kicsiny bimbók, melyek 
leszáradtak, felfeslett virágok, me
lyek lehervadtak . . Nem akartam 
sírni, de lassanként alászivárgott 
szememből a köny. Kötényembe 
virágot szedtem, ráhullattam a kis 
sírokra, de alig ju to tt egyre egy- 
egy szál. . .

A tanító lassan nyugtatja a leány 
arcán tekintetét. Harmatnak érzi a 
szavát s bátrabban emeli fel utána 
a lelkét.

— Hát ezt tanulta, Annuska?
— Ezt. Jöjjön fel, maga is ugyan 

ezt látja.
■— Jó, felmegyek. És, — ugy-e 

azt akarja mondani, — megkeres
sük azt az uj kötelességet, mellyel 
valamit használhatunk embertársa
inknak ! . . . Megkeressük ! . . Azu
tán megvédjük a jövendő nemze
déket !

— Lehetne a szülők számára 
ismeretterjesztő, egészségtani felol
vasásokat tartani, — szól közbe 
Annuska. — Az édesanyákat is ki 
lehetne oktatni a táplálkozást, a 
gyermekek tisztán tartását illetőleg.

— Persze lehetne, — mondja
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mosolyogva a tanító. Lám, micsoda 
derék leány maga Annuska. Nem
csak az eszmét találja meg, hanem 
a megvalósítás formáját is.

Annuska arcán biborszinben ját
szik a lelke érzése. Hirtelen meg
változik hangja s csendesen men
tegetőzve m ondja:

— Csak azért említettem, mert 
olyan nagyon csüggedten nézett. 
Pedig az ember egyszerre bízni 
kezd, mihelyt uj feladatot lát maga 
e lő tt!. . .

Esti bucsuzáskor az édesanyja 
át öleli s szenvedélyesen magához 
szorítja fia fejét.

-— Jól aludjál, édes fiam, mondja 
s könnyel áztatja fia fejét.

Mást egy szót sem szólt.
Másnap együtt felmennek a hegy

oldalra. Előttük csendes sorokban 
húzódnak a gömbákácok árnyas 
szegélyeképpen a kicsiny és nagy 
sírok. Pusztaság, enyészet, halál 
bárhova esik tekintetük. De mikor 
megfordulnak, lábuk alatt meglát
já k  a szétszórt falu fehér házait, a 
téglavető csonka kéményét, a szől- 
lők hegybe épített pincéit. Az útról 
emberek lármája hallatszik fel s 
a kéményekből fehéren gomolyog 
felfelé a füst. Ábrándozó gondolat 
fogja meg lelkűket, hirtelen úgy 
érzik, hogy minden szó, beszéd 
nélkül közelebb jutnak egymáshoz, 
mert bele látnak egymás leikébe s 
olvasnak egymás gondolataiban.

— Milyen különös, mondja el
gondolkozva Sárosy, mögöttünk a 
sok letűnt remény, fejfa, síremlék, 
begyepesedett sirhalom, száz és 
száz halá l. . E lőttünk az é le t. . .

A  leány felemelt fejét. Szemében 
visszatükröződik a nap tüze s amint 
kiegyenesíti alakját, lassan előre 
hajol, mintha indulni akarna a 
sírok közül a verőfényes, naptól 
világos jövendő felé.

— Előttünk az é le t! . ismétli
lassan, elhalkitott hangon a férfi 
szavát.

M ikor egymás felé fordítják fe
jüket, a nap tüze átvilágít egyik 
szemből a másikba. Egy pillanatig 
összeér kezük, azután szótlan el
indulnak a temetőkertből az élet
felé. Folytatjuk.

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

| Húsvéti üzenet.
»Kereszt után Diadal * cim alatt 

megjelent Szalay Mihály gvékényesi 
lelkész húsvéti üzenete, melyet a 
harctéren küzdő s kórházakban szen
vedő, az örök élet igéit éhező és 
szomjuhozó hős katonáink részére 
irt. Az üzenet bizonyára örömöt éb
reszt, lelki békét szül mindenütt, a 
hová csak eljut. Melegen ajánljuk 
azért ezt a komoly ügyet a nemesen 
érző, áldozatkész lelkek, olvasóink 
nőegyleteink gyülekezeteink szives 
figyelmébe !

A füzet ára 10 fill. 50 darab 4 50 
kor, 100 drb 8 kor.

A megnendeléseket és pénzkülde
ményeket Wellisch Béla könyvnyom
dájába Szentgotthárd (Vas m.) kérjük 
küldeni. Más hová küldött megren
delés késedelmet szenved

Eddig a következő megrendelések 
érkeztek:

Saját rendelkezésre:
Egyed Aladár tábori leik. táborba 200, 

Evang nöegylet Gyékényes 150, Szalay, 
László táborba 100, Ev. nőegylet Szakony 
100, Ev. lelkészi hivatal Gyékényes 50, 
Szalay Mihály Kispécz 20, Fuhrmann Lajos 
Kula 10, Kovács Dénesné Mihályi 5. péld.

Szabad rendelkezésre:
Mesterházy Ernöné Nagygeresd 100, 

Szentgotthárdi ev. dohánygyári munkásnök 
100, Kovács Dénesné Mihályi 5 példány.

Pénzadomány:
Ráth Arnold Budapest 10 K, Horváth 

Vilma Szentgotthárd, Ritter Frigyestié Győr, 
Dokién lstvánné Zalaistvánd 2—2 K, Sven- 
dor lstvánné, Svendor Károlvné, Simán 
Jánosné, Tiboláné Fcrenczi Eszter Zala- 
ístvánd 1 — 1 K.

A világháború eseményei.
Mialatt az Egyesült Á llam ok kor

mánya közölte az összes külföldi 
képviseletekkel, hogy azokat az 
amerikai hajókat, amelyek a német 
zárlati területen áthaladnak, a hajó 
és utasok védelmére fö lfegyverzi; 
mialatt Wilson az ő kétszínű poli
tikájával háborúba viszi Amerikát, 

j mert az bizonyos, hogy az Unió 
I hadiszer szállító hajóinak egyike 
I előbb vagy utóbb egy német ten- 
1 geralattjáró áldozata lesz; mialatt 

a kínai parlament 300 szavazatnál 
nagyobb szótöbbséggel jóváhagyta 
egy titkos ülésen a kormánynak 
azt az elhatározását, hogy Német
országgal megszakítja a diplomáciai 
összeköttetést; mialatt ellenséges 
országok miniszterei verték a mel
lüket, hogy ők igv, meg ügy bír
ják a háborút, mert kenyerük van 
bőven, náluk mindenki még mindig

csak a háborút akarja, ők a „szövet
ségesek“ egyek gondolatban, szó
ban cselekedetben: azalatt Péter- 
várrott az orosz birodalom főváro
sában k itö rt a forradalom. A főváros 
helyőrsége csatlakozott a forradal
márokhoz. Az összes minisztereket 
fogságba vetették. A  hatalmat a 
duma 12 tagjából álló bizottság 
vette a kezébe. Franciaországban 
a hadügyminiszter megbukott, vele 
válságosra fordult az egész kormány 
helyzete. A kenyér és széilinség, a 
nép leküzdhetetlen békevágya elemi 
erővel fogja ezt is elsöpörni.

Hasonló válsággal dicsekedik az 
angol kormány.

Az orosz forradalom története 
nem több két hetesnél. Kezdődött 
azzal, hogy a dumát, amelyben a 
kenyér és élelmiszerinség miatt 
heves felszólalások hangzottak el, 
elnapolták s több szocialista kép
viselőt letartóztattak. A  folytatás, 
hogy Pétervárrott és Moszkvában 
sztrájkok ütnek ki. a katonai vasúti 
forgalom teljesen megbénul és ez
után már az utcai zavargásokra 
kerül a sor. Az utcasarkokon dü
höngő, az üres boltok redőnyei előtt 
ácsorgó nép hiába kér kenyeret, 
izgatott szóváltások kerekednek, az 
indulat egyre nő és az első össze
ütközésben, amelyben lovascsend
őröket vezényelnek ki a nép ellen, 
a tömeg leráncigálja a csendőröket 
a lovakról és halálra tapossa őket. 
Most gépfegvereket vezényelnek a 
nép ellen, de a tartalékosokból és 
népfelkelőkből, szegény szenvedő 
parasztokból álló katonai helyőrség 
a néppel fraternizál. M iként történt 
ezután minden, ezt ma még pon
tosan megállapítani nem tudjuk, a 
valóság az. hogy a miniszterek 
börtönben ülnek. Merre van a cár, 
mi történt egyes vezető politiku
sokkal ? Semmi biztosat nem tu
dunk. Pétervár el van zárva a 
világtól és még kevesebb h ir érke
zik Moszkvából, ahol a forradalm i 
mozgalom úgy látszik még a pé- 
tervárinál is komolyabb.

Lapunk zártáig napvilágot látott 
távirati jelentésekből annyi világos, 
hogy nem egyszerű kenyérforra
dalomról van szó, hogy Miklós 
cár ott hagyta trónját s hogy a 
véres mozgalomban Anglia keze 
működik közre. A háború alatt a 
pétervári angol nagykövet volt 
Oroszország igazi kormányzója, ő 
hajszolta Oroszországot a további 
háborúra, ő gyűrte le folyton a cári 
udvar békepártját is.
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Mi fog következni? Várjunk. Re
ményünket ne veszítsük el. A  mi 
igazságunknak mindenképpen győ
zedelmeskednie ke ll fegyvereink 
ereje által éppen úgy, m int a fél
revezetett népek lelkében élő, de 
eddig elnyomott jogszeretetének 
megnyilvánulása által.

Bizonyos, hogy az egész világ 
izgalommal tekint Pétervár felé.

Legújabb.
Briand francia kormánya meg

bukott. — A németek a Themse 
torkolatánál erős támadást intéztek 
s Zeppelinekkel üdvözölték Angliát.

A buvárhajóháboru.
A buvárhajók, m int a német 

tengerészeti vezérkar jelentéseiből 
láthatjuk, fokozott tevékenységet 
fejtenek k i ez idő szerint a Föld
közi-tengeren. A veszteség első 
sorban az olasz hajózást érinti, 
nem kis rémületére a római illeté
kes köröknek. Az olasz kormány, 
érthető okokkból titko lja  a vesz
tességet. Ezen a héten négy olasz 
gőzöst sülyesztettek el, melyek 
közül három 1500 tonnánál nagyobb 
volt, továbbá három vitorlást, ame
lyek tonnatartalma 200 tonnán aluli 
volt.

A  ravasz japánok már készülnek 
rá, hogy a buvárhajóharcot hasz
nukra fordítsák. Nippon Yusen 
Kaiza japán hajóstársaság alaptő
kéjét száz m illió jennel fölemelte 
és tiz nagy gőzöst rendelt meg, 
mert arra számit, hogy a buvár- 
hajóharc következtében Európában 
a japán kereskedelmi hajózásra 
nagy jövő vár.

Szárazföldi harctér.

A nyugati hadszíntéren a harcok 
központja továbbra is a 185-ös 
magaslat maradt, ahol változó sze
rencsével folyhatnak a német-fran
cia küzdelmek. Valószínűleg a több 
napos harcok alatt többször gazdát 
cserélt a 185-ös magaslat.

Az angolok Arras alatt Beaura- 
insnél és az Ancre mentén, a fran
ciák pedig a legújabb támadási 
területükön, az Avre és Oise között, 
valamint az Avretől északra Roy- 
enél hajtottak végre nagyobb fel
derítő vállalkozásokat, de mindenütt 
luularcot vallottak.

A keleti hadszíntéren szövetsé
ges csapataink eredményes felde
rítéseket hajtottak végre Galíciában 
centrumunkban. Brzezanynál és a 
lemberg—tarnopoli vasútvonal men

tén törtek előre s az utóbbi helyen 
3 tisztet, 300 embert és 3 gépfegy
vert zsákmányoltak.

Az olasz hadszíntéren T irol keleti 
frontján a St. Pellegrino völgytől 
északra a Costabella hegytömb 
ellen napokkal ezelőtt megindított 
olasz offenziva mindinkább vészit 
erejéből. Tegnap már csak egy 
gyenge olasz támadás volt, amely 
megint kudarccal végződött, úgy 
hogy már majdnem biztos, hogy 
ez az olasz offenziva is minden 
lényegesebb eredmény nélkül fog 
mihamar megszűnni. — Asiagonál 
véres vereség érte az olaszokat.

Az Isonzo-fronlunk déli részén 
a Wippach völgyénél és a Koineni 
fensikon éjjel-nappal megszakítás 
nélkül folynak az ágyú- és akna- 
ve.ő-harcok, úgy hogy már arra 
lehet gondolni, hogy az olaszok 
megkezdték a tizedik Isonzo-csatá- 
nak az előkészitését.

Ügyeljünk a termésre!
A belügyminiszter rendeletben fel

hívta a hatóságokat, hogy a közön
séget figyelmeztessék arra a veszélyre, 
mely az ország termését idegen állam 
ügynökei részéről fenyegeti. A ren
delet szerint megbízható értesülés 
van arról, hogy az ország fegyveres 
erejének megbénítása céljából ellen-, 
séges államok ügynökei takarmány 
és élelmiszer készleteinket felgyujtás 
utján meg akarják semmisíteni, szar
vasmarha és lóállomáhytinkat pedig 
takonykor terjesztésével igyekeznek 
kipusztitani. A tüzet 10— 11 cm. 
hosszú és 3 — 3 és fél cm. átmérőjű 
kerek tokkal felszerelt hegyes végii 
üvegcsével idézik e lő ; az üveg való
színűleg folyadékot tartalmaz és kü
lönböző számok jelzik rajta, hogy 
az üvegcsék gyúlékony anyag mellé 
helyezve hány órán belül kapnak 
lángra. Az állatok megfertőzésére azt 
tervezik, hogy az ügynökök kutakba 
és itatókba takonykor bacillusokat 
dobnak, fehér tablettákban, amelyek 
valamivel kisebbek az aszpirinnál; 
ezekhez a tablettákhoz nem szabad 
kézzel nyúlni. A miniszter elrendeli, 
hogv ezt a készülő alattomos me
rényletet a nyilvánosság tudomására 
hozzák és figyelmezteti a közönséget 
arra, hogy aki ilyen dolognak tudo
mására jut, az tegyen azonnal jelen
tést a hatóságnak, mert különben 
bűnpártolásért 5 20 évi súlyos bör
tönbüntetéssel sújtják,

A hadifoglyok helyzete 
O roszországban.

Az orosz hadifogságban levő német 
katonák sorsáról mindjárt a háború 
elején nyugtalanító hirek keltek szárny
ra. Ennek következtében a német 
kormány lépéseket tett, hogy az 
amerikai Egyesült Államok követsége 
megvizsgálja az állapotokat Mivel 
a magyar hadifoglyok sorsa nem 
igen különbözhetik a németekétől, az 
alábbiakban ismertetjük az amerikai 
követség megbizottainak jelentését.

A fogolytáborok egy része éghaj
la t i ig  kedvezőtlen sőt egyenesen 
egészségtelen helyeken van. Á lakás- 
viszonyok többfelé fölötte hiányosak. 
A foglyok olyan helyiségekben van
nak, amelyek el vannak zárva a 
napsütés és a friss levegő e lő l: 
gyakran túlságosan össze vannak 
zsúfolva, úgy hogy az egészség sú
lyos károsodása elmaradhatlan. E 
tekintetben különösen rosszak a vi
szonyok az Orenburg melletti Mya- 
novoi Dvor fogolytáborban. A foglyok 
fekvőhelye csupasz deszka, derekalj 
nélkül, takaródzó nélkül, nincsenek 
asztalok, székek sőt még kályhák 
se. Ruházatról nem gondoskodnak, 
vagy csak ideiglenesen, mikor sem
legesek látogatását várják.

A táplálkozás elégtelen. A foglyo
kat férgek kínozzák; az árnyékszékek 
kezdetlegesek és egészségtelenek. 
Megfelelő kórházak hiányában olyan 
állapotok uralkodnak, melyeket egy
szerűen nem lehet leírni, orvosi ke
zelés és gyógyszer sok helyütt egy
általán nincs. Ragályokkal szemben 
az orosz hatóságok teljesen tehetet
lenek. Ezért a halálozás a foglyok 
között ijesztően nagy. A tisztek 
mozgási szabadságát a legszűkebbre 
szorítják, zsoldjukat nem fizetik ki, 
méltatlan bánásmódban részesülnek. 
A legénység nehéz munkájáért nem 
kap fizetést. A postaforgalomban sú
lyos visszaélések tapasztalhatók; a cso
magokat kifosztják. Az őrség részéről 
a hadifoglyok a legdurvább bánás
módnak vannak kitéve, anélkül, hogy 
az orosz tisztek közbelépnének. A 
szökési kísérletek következménye tar
tós bebörtönzés. N. K.

Van va lak ije  a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G  SZÓRA. 
Vigasztalást, szórakozást kü ld neki m in
den egyes számmal.
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IV e  o s i i  t o l ó d j !
Irta: Csite Károly.

— Hej, Dani, hiába ágaskodói, 
nem érsz föl a ló fejéig! Nem tudod 
a lovakat fölszerszámozni, ha csak 
székre nem állsz! — kötekedett a 
nagy harcsa bajuszu K's Tóth Bandi 
urasági hajdú a nagyon is kurta, 
gyermeknyi termetű Dani kocsisle
génnyel.

— Nem szorulok azért a kend 
segítségére! — morogta Dani hara
gosan s féllábra ágaskodva indula
tosan lódította a kantárt az egyik 
ló fejére, azaz csak akarta oda lódí
tani, de a szerszám célt tévesztve 
oldalt esett s a földre hullva az ott 
lábatlankodó kis pincsi kutyát bon
totta be.

— Hehehe, kis turószsák Dani, 
amint látom, te csak a kis kutyákat 
tudod szék nélkül fölkantározni! — 
nevetett kaján csúfolódással Kis Tóth 
Bandi s aztán parancsolón rákiáltott 
a Dani tízéves testvéröccsére, aki a 
magtár előtt a csigájával játszott:

— Szaladj, Sándor, hozz azonnal 
Dani bátyádnak a felső istállóból 
egy fejőszéket! Szegény kis ördög 
nem éri föl másképp a lovakat!

Sándor azonnal zsebredugta a csi
gáját, kis ostorát pedig a magtár 
ajtó küszöbére fektette s úgy iramo
dott gyanútlanul a parancs teljesíté
sére. Három perc múlva Dani mellett 
állt vesztére a kis székkel, noha ak
kora már mind a két ló fején rajta 
volt a kantár.

Hangos ihogás-vihogás hallatszott 
erre a cselédhajlék pitvarából: az 
asszony népségek segítettek Kis Tóth 
Bandinak a nevetésben.

Daríi tajtékzó dühvei kapta kezébe 
a fejőszéket s úgy földhöz csapta, 
hogy mind a négy lába kitört. Neki 
esett aztán tehetetlen indulatában a 
kis becsének s kegyetlenül megcsap
kodta az ártatlan gyermek napégett, 
mezítelen lábaszárát.

— Mit csinálsz, te vadember?! 
Békét hagyj annak a szegény gyer
meknek, mert ugv kilóditlak a por
támról, hogy a lábad sem éri a földet! 
— kiáltott Danira nagy felháborodás
sal a kastély felől jövő, őszszakállu 
Turkendi Zsolt nyugalmazott tábornok 
s földbirtokos.

Erre Kis Tóth Bandi nyomban el
tűnt valamerre az udvarról s a cse
lédasszonyok is ijedten húzódtak be 
a lakásukba. Onnét figyeltek s hall
gatóztak.

A kis Dani legény megrettenve s 
oly összezsugorodottan állt meg zor
don tekintetű földesura előtt, mintha 
csak azt várta volna, hogy fejére 
lép az öreg ur.

— Te szívtelen, pogány kölyök, 
mit csináltál szerencsétlen testvéred
del ? ! Hogy mertél ilyen gazságot 
elkövetni! ? támadott rá a földesur.

— Azért vertem meg a haszon
talant, mert ő is a csufolódóim közé 
á llt ! Nincs is már maradásom itt, 
mikor mindenki csúfol engem! — 
sírta Dani elkeseredett szívvel.

— Ki az a mindenki?! Hát csú
foltalak én valaha téged ? i

— A méltóságos ur jó ember, 
nem csúfolja ki a szegény ember 
gyerekét, hanem a többiek valameny- 
nyien csúfolnak engem, amiért ki
csinyre teremtett az Isten!

— Azt halljam meg én még egy
szer, hogy valaki csufolódni merjen ! 
Jaj lesz annak, elveszem örökre ked
vét a csúfolódástól! Hát ugyan mi 
csufolódni való van Isten bármely 
teremtményén? Különben tanuld meg 
fiam, hogy a csufolódó szók nem 
téged illetnek, tehát ne is vedd többé 
magadra, — mondta kemény hangon 
az öreg méltóságos ur.

— Hát kit illetnek ? — kérdezte 
Dani oktondi ábrázattal.

— Azt illetik, azt bántják meg 
vele, aki téged is teremtett. Hiszen 
arról senki sem tehet, hogy kicsiny
nek, vagy nagynak, vagy bármilyen 
formájúnak teremtette a Mindenható. 
Aki megrögzött lélekkel Isten teremt
ményeiben gáncsoskodik, az saját 
teremtőjét csúfolja. Tehát ne hallj

rótt, elfogta hatalmas nagy fezét s 
forró csókot cuppantott rá:

— Jaj, de jó, hogy tudom ezt! 
Áldja meg érte a jó lsen a méltóságos 
urat, hogy megmagyarázta nekem! 
Olyan boldoggá tett vele, hogy ki 
sem bírom mondani! . .

S ettől fogva ügyet sem vetett a 
csufolkodókra. Kis tóth Bandi meg 
a többiek nem tudták mire vélni a 
dolgot. Akármilyen csufolódó szót 
mondtak Daninak, az csak mosolygott 
rajta. A végén már úgy érezték, hogy 
Dani csúfolja őket a hallgatásával, 
kezdték szégyelni magukat.

Az okos szó tehát nemcsak a lelkét 
nyugtatta meg Daninak, hanem még 
a csufolkodóktól is megszabadította.

Kérdések.
Lapunk folyó évi 6-ik számában feltett 

kérdések megfejtése a következő:
1. Jézus. 2. Az evangéliomról. 3. Mert 

Ágostéban nyújtották be őseink hitvallásu
kat. 4. Átért a speieri birodalmi gyűlésen 
protestáltak 5. Lutherről. 6.1517 okt 31-től. 
7. II. Lajos. 8. II Lajos alatt 9. Rudolf, II. 
Ferdinánd és I. Lipót alatt. 10. 1671 — 1681. 
11 II. József alatt. 12 Bocskay Bethlen, 
1. Rákóczy Gy. ref., II. Rákóczi Ferenc r. 
kath., Tököly, Kossuth, Görgei evang.

Helyesen megfejtették a kérdéseket: 
Szentmártoni Radó Lajos Répcelak, Szakái 
Eszter, Lichtenstein József, Kovács Rozália, 
Nagy András Szarvaskend, Takács Sándor 
Döröske, Pirka József Szarvaskend, Szent
mártoni Radó Kálmán Répcelak, Bertái 
Rozália Szarvaskend, Farkas Rezső Lébény, 
Zsoldos Lajos, Szigeti István, Kropf Karo
lina, Lichtenstein Margit, Tóth Kálmán, 
Szigeti^Gvula, Tóth György Szarvaskend, 
Latig Elvira, Berke Lajos Szentgotthárd.

A jutalomra kitűzött 3 drb. könyv közül 
a sorsolás alkalmával az elsőt: „A gálya
rabok története“ Szentmártoni Radó Kál
mán ; a másodikat: „Arany liget“ Farkas 
Rezső Lébény; a harmadikat: „Nádfödeles 
házak alatt“ Tóth György szarváskendi ta
nuló nyerte el.

meg te többé semmi csufolódó szót. 
Úgyis meghallja az, akit illet, aki 
majdan számonkéri az illető gyarló 
férgektől, hogy micsoda gáncsoskodni 
valót találnak az ő teremtményein!

Dani csak nézett, bámult. A könny, 
amelyet a keserűség sajtolt ki a sze
méből egyszerre elszáradt, ellenben 
szivét valami csodálatos, jóleső meg
nyugtató érzés szállta meg, mígnem 
ismét könny buggyant ki szeméből:

I az öröm könnye. Földesura elé ug-

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

Hol biblia a házban nincs. 
Hiányzik ott a legfőbb kincs. 
Tanyát a sátán ütött ott,
De isten nem lel hajlékért.

Március 18. vasárnap, Máthé 28, 1 — 10.
19. hétfő, . 28, 11—20.
20. kedd, 1 Kor. 1, 1—9.
21. szerda, „ !, 10—20
22 csüt., , 1, 20-31.
23. péntek, „ 2.
24. szombat, „ 3, 1 — 10.
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A z  e g y h á z  kör é bő l .
Lelkészjelölés. Az urai újfalui evang. gyü

lekezet legutóbb tartott közgyűlésén, a meg
üresedett lelkészi állásra egyhangúlag Rónai 
B. Gyula, őrimagyarósdi lelkészt jelölte.

Esküvő. Hörényi József ceglédi máv. 
mérnök és Karsay Idi, néhai Karsay Imre 
volt szilsárkányi evang. lelkész leánya 
febr. hó 27-én Győrben tartották egybe
kelésüket. Az esketést az örömapa Hörényi 
Lajos végezte.

Á ldozatkész főur. Báró Solymossy 
Lajos egy evang. leánynevelőintézet céljára 
ötvenezer koronát adományozott.

A lovászpatonai evang. gyülekezet 
tanu ló iva l Nagy Lajos tanító hazafias színi 
előadást rendezett a nagyobb iskolások 
tágas tantermében. Előadták : „Egy mesés
könyv hősei a háborúban“ citnü, gyermekek 
számára irt színművet, Fogarassi Margittól. 
A szinmü meséje : A tündér királyné ékes 
jelmezben, arany koronával fején, trónuson 
ülve, felszóltja édes gyermekeit, hogy jelent
sék be nála : melyik, milyen szolgálatot tett, 
hogyan nyújtott enyhet, vigaszt a lövészár
kokban tartózkodó hős katonáinknak ? a 
felszólításra a húsz szereplő mindegyike 
bejelenti: hasznos, mentő, tápláló szolgá
latát, mire a királyné megdicséri őket. En
nek örömére szépen eléneklik az ismert 
népdalt: galiczia határában. A tágas iskola 
zsúfolásig megtelt hallgató közönséggel, so
kan be sem fértek, a belépőt kellemesen 
lepte meg az ügyesen felállított színpad, 
nemzetiszin függönnyel. A szereplők sze
rény, de azért bátor, kedves okos előadása 
mindvégig lekötötte a hallgató közönség 
érdeklődő figyelmét, a derült arcok mellett 
könnyekkel megtelt szemeket is láttunk, 
kik talán a háború öldöklő viharában küzdő 
övéikre gondoltak. Végül a nemzeti zászlót 
megkoszorúzták és elénekelték a himnuszt, 
amit a közönség állva hallgatott meg, ezzel 
az előadást befejezték. Belépti dij nem 
volt, tetszés szerint áldozhatott kiki a jóté
konyság oltárára, mégis a bevétel lett 103 
korona 10 fillér. A bevétel a gyülekezet 
köréből a harctéren elesett hősök emlék
táblájára már összegyűlt összeghez lett 
csatolva. A szép erkölcsi és anyagi ered
ményért Nagy Lajos tanítót illeti az elisme
rés, ki nappali nagy elfoglaltsága mellett, 
esténkint tanította és gyakorolta a szereplő
ket a nála már megszokott szorgalommal, 
fáradságot nem ismerő készséggel. Legyen 
legszebb jutalma a kötelesség hű teljesíté
sének édes tudata.

Adományozások. A magyarszombathe
lyi gyülekezetben böjt 1. vasárnapján a 
következő adományozások történtek: Os- 
gyán Pál és neje Istenben bőid. lelkész
fiuk emlékére az istenházába egy díszes 
harmadik csillárt, K. Varga József felejthe
tetlen felesége emlékére ezüst keresztelő 
szent edényeket, N. N. 4 oltár gyertyát, 
N. N 10 K-t adományozott.

Erős József és neje Asbóth Karolina, 
hősi halait halt fiuk, Erős József emlékére, . 
az uraiujfalui gyülekezetnek 100 korona 
öröktőkét adományoztak. Az Ur gyógyítsa 
nteg a megsebzett szülök szivét!

I t t h o n r ó l .
A n ikke l huszfilléresek beváltása. A

nikkel huszfilléreseket, amelyeknek elfo
gadása az idei január elseje óta nem kö
telező, minden állami pénztár és hivatal 
köteles névértékben elfogadni, ez évi áp- 

j rilis  30-ig.
Uj vezérkari főnök. A király báró 

Hötzendorfi Konrád helyébe Arz gyalogsági 
tábornokot nevezte ki az összes fegyveres 
erők vezérkari főnökévé A fölmentett ve- 

( zérkari főnöknek a király a Mária-Terézia 
rend nagykeresztjét adományozta

Segély a hadim unkások családjainak. 
A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy 

j  vizsgálják meg a hadimunkára bevonult 
| egyének hadisegély iránti kérelmeit és 
| amennyiben egyesek téves értelmezés foly- 
} tán, nem részesültek volna segélyben, az 

erre jogosultaknak állapítsanak meg állami 
segélyt.

A k irá ly  e ltö rö lte  a katonák k ikö té 
sét. Károly király hadi- és napiparancsot 

| adott ki, amelyben azt mondja, hogy bízva 
a katonák fegyelmében és a háborúban 

j fényesen kipróbált szellemében, megszün
teti a kikötés büntetését

Pályázat hadiözvegyek és árvák ré 
szére. A második hadsereg parancsnok
ságának Karácsonyi-alapítványára a had
ügyminiszter pályázatot hirdet. Ebből az 
alapítványból kaphatnak a legénységi állo
mányú katonák után hátramaradt özvegyek 
és árvák, akiknek férje, illetve atyja az 
1914—1916. évi hadjáratban elesett, vagy 
a hadifáradalmak miatt meghalt. Az özve
gyek négyszáz, az árvák kétszáz korona 
egyszeri adományt kaphatnak. Akiknek férje, 
illetve atyja bebizonyithatóan a második 
hadseregnél szolgált, előnyben részesülnek. 
A folyamodványhoz vagyontalansági bizo
nyítványt, a férj, illetve az apa halotti 
bizonyítványát, az elhaltnak csapattestét, 
illetve bizonyítványát kell csatolni és május 
elsejéig kell azt az illetékes katonai ható
ságnál benyújtani.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház ülése. A kormányje

lentés tárgyalása kapcsán sok szó esett 
úgy a házban, mint a házon kívül egy 
úgynevezett „koncentrációs kormány“ meg
alakulásának időszerűségéről, amely kor
mányban az összes politikai pártok kép
viseletükkel résztvennének.

Állítólag e tárgyban a király legközelebb 
kihallgatásra fogadja Andrássy Gyulát, 
Károlyi Mihályt, Zichy Aladárt, Zichy Já
nost, Serényi Bélát.

A n a g y v i l á g b ó l .
A német császár leg ifjabb  unokája.

Vilmos császár fia, Joachim herceg első- 
szülött fiának keresztelője a legutóbbi | 
napokban történt meg a potsdami császári | 
palotában Az újszülött a keresztségben 
királyunk nevét: a Károly Ferenc József | 
nevet kapta. Az újszülöttnek egyik-kereszt- | 
apja Hindenburg.

Burgonya-palánta. A német kertészek 
elhatározták, hogy a jövőben burgonya
palántát fognak termelni s ezzel lehetővé 
teszik, hogy négy héttel előbb legyen uj 
burgonyájuk.

Áz am erika i magyarok adománya.
A honvédelmi minisztérium Hadsegélyző 
Hivatalához az idén ötvenezer koronát 
küldtek az Amerikában élő magyarok a 
hadiözvegyek és árvák részére.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A „HARANGSZÓ“ terjesztésére. (Az
erre a célra befolyó összegből fedezzük a 
háború alatt a kórházakba, a harcszintérre 
küldött ingyen példányok költségeit. Éppen 
azért olvasóink áldozatkészségébe ajánljuk 
ezt a nemes célt.) Özv. Borbás Józsefné 
Váczszentlászló 60 K, Major Samu*) ev. 
tanító gyűjtése Felsőszakony 3460 K, 
Böjtös László tábori lelkész a harctérről, 
özv. dr. Barla Szabó Sándorné Somogy- 
csurgó 20—20 K, Vági István Devecser, 
Gecsényi Szidónia Szilsárkány, Vidos Jó- 
zselné Kemenesmihályfa 10—10 K, Légrádi 
hívek teinp. offert. 8'53 K, Pécsi egyház 
offert. 8 K, Kiss Imre Egyed 6 40 K, Leik. 
hiv. Bönyrétalap 6 K, Hollerung Gusztáv 
táb. leik Pola 5'33 K, Szabó János Surd, 
Szép Imréné Tét 5—5 K, Bállá Sándorné 
Nagyköcsk 4 K, özv. Farkas Sándorné 
Hánta, Sipos János és neje Felsöpaty, 
Vajda Károlyné Nagyköcsk, Koronczay 
Eszti Csönge 2—2 K, Bangó Józsefné 
Várpalota 140 K, özv. Horváth Józsefné 
Felsöszeli. Király Gizella Kisfalud, Deli 
Józsefné Bakonytamási, Tóth Sámuel Ba- 
konytamási, Sipos Ida Felsöpaty, Sipos 
Józsefné Felsöpaty, Kutasi Sándorné, Se- 
bestény Károlyné, Gosztola Sámuelné, 
Vida Györgyné, Vida Dénes Nagysimonyi 
1—1 K, gyűjtötte Vida Róza NaSysimonyi, 
Kakas József ev. leik. Dabrony 60 f, Si
mon István Székesfehérvár 50 f, Mester- 
házy Gyula Mesterháza, Gyebrobszky Pál 
Békéscsaba 40 —40 f

Összesen befolyt: 274 kor. 71 fillé r.

*) Major Samu felsőszakonyi tanító két 
iskolás fiú gyűjtését ilyen szavak kísére
tében küldte be hozzánk ;

„Böjtös László ur kérelmét okvetlen 
teljesítenünk kell, egyházunktól joggal el
várhatják fiai, hogy áldását ott, ahol leg
nagyobb szükség van rá nélkülözniük ne 
kelljen. Meggyőződésem, hogy egyházunk 
egy cseppet sem erőlteti meg magát, ha 
azon csekély összeget, melyre e magasztos 
cél érdekében szüksége van, előteremti. 
Nincs a „Harangszó“-nak olyan előfizetője, 
ki néhány fillért szívesen ne áldozna e 
kedvelt lap terjesztésére, de azt elküldeni 
nem tartja érdemesnek.

Küldhetünk Harangszót eleget — oda, 
ahol elnémultak a harangok — csak legyen 
minden faluban valaki, aki az odaszánt 
filléreket összegyűjtse.“
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A „Harangszó“ -nak a katonák közt való 
terjesztésére Felsőszakonyból a következők 
adakoztak : Kiss Géza, Szabó Sándor, Ba- 
ráth Istvánné, Major Samu 1 — 1 K, Boros 
Lajos, Boros Sándor, Bögöthy Ferenc, 
Varga Sándor, Boros János, Hidegh Sándor, 
Simon János, Hidegh józsef, Simon Samu, 
Gaál Istvánné, Boros Dénes, ifj. Tóth 
Sándor, Boros Lajos, Hasra Istvánné, Bö
göthy Géza, Hidegh Lajos, Kiss Lajos, 
Hasza Lajos 50—50 f, Németh János, Hi
degh János, Boros István, ifj Bögöthy 
Ferenc, ifj. Boros János, Szabó Lajos, 
Szabó István, Boros József, özv. Boros 
Lajosné 4o—40 f, Tóth Sándor, Hasza 
János 30—30 f, Hidegh Sándor, Baráth 
János, Boros Istvánné, Boros Ferenc 20—20 
f. Összesen 18 K

Alsószakonyból adakoztak : Hidegh Sán
dor 1 K, Hidegh Ferenc, Hidegh József, 
Varga János 60—60 f, Boros Aranka, Ko- 
lonics Ferencné, Skriba Sándor, Gaál 
József, Barátit Lajos, Gaál János Gaál 
Lajos. Büki Sándor, Gaál Sándor, Hidegh 
Samu, Németh Ferenc, Horváth József, 
Gaál János, Mészáros István, Boros István 
50—50 f, Rózsa János, özv. Rózsa Lajosné, 
Boros István, Varga Sándor, Boros József, 
Németh István, Tóth István, özv. Szabó 
Lajosné, Büki Samu, Németh Sándor, özv. 
Gaál Lajosné, Boros Lajos, Baráth József, 
Varga Sándor, Tóth István 40—40 f, Gaál 
Lajos 30 f Összesen 16 60 K.

E lpusztu lt erdé ly i ev. gyülekezetek
nek : özv. Borbás Józsefné Váczszentlászló 
40 K, Szép Imréné Tét 20 K, id. Borsos 
János Nemescsó, Kölcsara Lászlóné Czeg- 
léd 10—10 K, Balassa István Répczelak, 
özv. Ritter Lajosné Lövő 5—5 K, Vida 
Sándorné Felsöpaty, ifj. Pordán János 
Nagyköcsk 3—3 K, Kiss Róza, Vida Ist
vánné Felsöpaty, id. Pordán János, Vajda 
Ferenc, Mendel András, Takács Károly, 
özv. Vajda Mihályné, Király Elekné, Böröcz 
Károly, Bolla Sándor, Vajda Borbála, özv. 
Czirók Mihályné, ifj. Czirók Ferencné

Nagyköcsk, özv. Szalay Józsefné Répczelak 
2—2 K, Vajda Linus, Vajda Mariska Fel
söpaty, Vajda Elek, Pordán Józsefné, Ki
rály István. Horváth István, özv. Czirók 
Ferencné, özv. Sebestyén Mihályné, Takács 
Karolina, Nagyköcsk 1 — 1 K,

H a d ifo g lyo k : Koronczay Eszti Csönge
2 K. ________

Vak ka tonáknak: Egyed Tini Nemes- 
hany 5 K, Gecsényi Szidónia Szilsárkány
3 K, Cziniel Józsefné Gyömrő P40 K, 
Király Gizella Kisfalud, özv. Szekeres Gá- 
borne Edve 1 — 1 K.

Rokkant ka tonáknak: Egyed Tini Ne- 
meshany 5 K, Gecsényi Szidónia Szilsár
kány 8 K, özv. Horváth Józsefné Felső
szél i 1 K

Erdély i m enekü lteknek: Egyed T in i 
Nemeshany 5 K.

Tanítók árvá inak: Leik. hiv. Ujmalom- 
sok 60 K Szabó János Surd ,5 K, Király 
Gizella Kisfalud 1 K, Nagv Gábor Farad 
40 f.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:
H. I. Kdoroszló. Annak a szokásnak, 

hogy a halott koporsójára a hozzátartozók 
egy egy marok fölctet dobnak, némely he
lyen babonás jelentősége van, de fel vilá
gosodott ember szemében puszta szokás, 
amelynek sem mélyebb jelentősége, sem 
fontosabb céljá nincs. Sokan azt mondják, 
könnyebb Így a halottnak a föld. Ennek 
azonban semmi értelme. Vannak helyek, 
ahol az élők a sírnak hátat fordítva fejük 
felett dobnak a sirba földet, hogy a halott 
lelke vissza ne járjon Ez a szokás való
színűleg abból az időből maradt fenn, 
mikor a kivégzett, vagy ismeretlen halot
takat temetetlenül hagyták s a járókelők 
dobtak rájuk kegyeletből egy-egy marok 
földet, hogy lelkűk végre megnyugodhassál 
mert hitük szerint addig a lélek nem talál

nyugalmat, tnig a test a föld felett volt 
Vagy pedig abból a szokásból, hogy a 
halottat, mint igen sok helyen ma is, a 
rokonság hántolta el s igy adta meg neki 
ezzel is a végtisztességet és tett vele még 
egyszer jót. Erre emlékeztet a népdal is : 
„Vess rám egy-két kapa földet; ezt tán 
megérdemlem tőled “ A rokonság többnyire 
ott dob hantot a koporsóra, ahol ma már 
nem a rokonok, hanem rendes sirásó 
hántolja be a sirt. E szerint az a marok 
föld jelentené azt a kötelességet és kegye
letet, amellyel utoljára a rokonok tartoznak 
a halottnak. — Veszprémi egyhm. beim. 
egyl. A Bojtos L. és Endreffy J. táb. lel
készek címére szóló 20—20 péld. megren
delését igen köszönjük. A húsvéti számtól 
kezdve 40—40 példányt küldünk címükre. 
— Árvaház Tarcsa. Az E. 1. gondnoknö 
által megrendelt péld. az Árvaház címére 
megy. — F. G. Nagyszombat. Előfizetés 
még dec-ben elmúlt VII. évf.-ra se történt. 
Úgyszintén a most f. V ili. évf -ra sem. — 1 
L S.-né Su. A rokkant hadifoglyokat min
den folyamodás nélkül kicserélik és haza
eresztik, de akit nem tartanak ilyennek, 
annak várni kell a békekötésig. Hadifogoly 
hazabocsátásáért folyamodni nem lehet. — 
N. G. Su. Olyan imádságos könyv nincsen, 
nem is készül. De egy-egy háborúra és 
békekötésre vonatkozó imádság mindegyik
ben akad. Legelterjedtebb Gyurátz Ferenc: 
„H ito ltára“ (á., 2'50 kor.) Háborús vonat
kozásnak között pedig Sántha .Károly: 
„Háborús idők imádságos könyve“ -t ajánl
hatjuk. (á , 1 20 kor.) Minnegyik kapható 
a Luthertársaság könyvkereskedésében Bu
dapest V., Vigadó u L A  szerző arcképével 
ellátott imádságos könyv nincs. — Töb
beknek. A késedelmet á mostani közleke
dési viszonyok okozzák; de sok esetben 
az is, hogy a felelős szerkesztőnél rendelik 
meg a lapot s neki úgy kell azt a kiadó- 
hivatalhoz átküldeni. Megrendelésekkel és 
befizetésekkel Körmendre, az elmaradl 
számok pótlásáért pedig Szentgotthárdra 
kell fordulni.

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

S z e n t  I s t v á n  balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 7—50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

Magyarországi Provitamüvek 

ORBÁN IGNÁC és Tsa 
„ Szentgotthárd.
7—50

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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NAGYPÉNTEKEN.
Jézus, ki gúnyt, kint szenvedtél 
S gyászos Golgotára mentél, 
Hadd álljunk meg keresztednél.

Akármerre nézünk, járunk,
Jobb helyre nem érhet lábunk, 
Mintha néha rád találunk.

Itt a szivünk másként érez,
Színig telve könnyebbé lesz, 
Porba verve száll az éghez.

Rád tekintünk, felsír lelkünk: 
Büntetést mi érdemlettünk 
S te szenvedtél meg érettünk.

Az a tövis miénk volna,
S a keresztre csorgadozva 
Úgy illetné, vérünk folyna.

De átvetted bűneinket,
Értük já ró  sebeinket.
Magadévá tettél minket.

Esdve kérünk, ne is vess el, 
Takargass be kegyelmeddel 
S moss meg drága szent véreddel.

SZALAY M IHÁLY.

Én vagyok az Ur, a ! 
te gyógyítód.
Irta: Hanzmann Károly.

Az öldöklő háborúnak számtalan 
sebesültje van. Az orvosok gondos 
szeretettel győgyitgatják hős fiainkat, 
kik közül már nem egy harmadszor- 
negyedszer tér vissza gyógyultan a 
harcok mezejére. Mencsikoff, a nagy 
orosz tudós ép a gyógyulások magas 
százalékában látja a középeurópai 
szövetség, tehát a mi s főleg a német 
hadsereg erejének egyik titkát. Be
bizonyított tény, hogy átlag minden 
100 sebesült katona közül 6 7 tér 
vissza gyógyultan a harctérre, mig 
ellenségeinknél csak körülbelül 25 
százalék.

Valóban bámulatos munkát végez 
az orvosi tudomány. Oly műtétek — 
aminőkről 20 -  30 év előtt még ál
modni sem mert vo'na az ember — 
manapság közismertek. Ki nem ol
vasott volna a háború folyamán 
ilyenekről? Németországban például 
egy orvostanár feltalálta a mestersé
ges álkapocs alkalmazását s ezt az 
eddig ismeretlen műtétet oly ügyesen

végzi az alsó álkapcsokat elvesztett 
hősökön, hogy gyógyulás után nem 
is ismerhető fel. A s z ív  sérülésének 
válságos eseteiben nem egyszer se
gítettek már azáltal, hogy felvágva 
a bordák táján a mellüreget össze
varrták a megsérült szivet. Ilyen s 
még számos más eset mesének tűnik, 
pedig valóság. Valóban az emberi 
test minden szervében istenadta élet
erők rejlenek, amelyek céltudatos 
ápolás és kezelés mellett a Minden
ható kegyelméből nem remélt gyó
gyulást hoznak létre.

Bármily csodálatra méltó dolgokat 
is mivel azonban az orvosi tudomány, 
egyet mégsem bir megtenni, t. i. ott 
ahol beállott a halál nem képes 
életre kelteni. Hogyan tódulna az 
emberek végtelen sokasága azon 
orvostanárhoz, akiről bebizonyosodna, 
hogy legyőzte a halál erejét! Ember 
nem, de Isten képes erre is !

Az örökké igaz ige azt mondja 
Jézus Krisztusról, Istennek egyszülött 
fiá ró l: >a halált is eltörölte, és az 
életet és a halhatatlanságot a vilá
gosságra hozta az evangyélium által« 
(II. Tim. lev. 1. 10.) Ez tehát az a 
csodálatos isteni gyógyszer, amely
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meggyőzi a halált és életet ad; az 
a »jó hir« tudniillik, hogy Isten fia 
mi érettünk áldozta fel magát s 
meghalt a keresztfán, eltemettetett, 
de megtörte a halál hatalmát s fel 
is támadott, él mindörökké! Ezt 
hirdeti most is husvét szent ünnepe.

Aki hittel Krisztusnak adja át 
magát, abban szintén »diadalmat 
vészén a Juda nemzetségéből való 
oroszlán, Jézus Krisztus a halálon 
s örök élettel ajándékozza meg a 
benne bízókat, hiszen megvagyon 
írva : »Akinél a fiú vagyon, annak 
élete vagyon; akinél nincsen az Is
tennek fia, nincsen annak élete. Ezeket 
irtam néktek, kik hisztek az Isten 
fiának nevében, hogy tudjátok, hogy 
néktek örök életetek vagyon, és hogy 
higyjetek az Isten fiának nevében« 
(I. Ján. lev. V. r. 12— 13. v.) Jézus 
maga mondja: »Én vagyok a feltá
madás és az élet, aki én bennem 
hiszen, ha meghal is é l; s valaki él 
s hiszen én bennen, soha meg nem 
hal.« (Ján. ev. XI. 25—26. v.j

Mily boldogító örömhír tehát a 
húsvéti üzenet a Jézus él, feltáma
dott ! Fontosabb a világháború s az 
egész földkerekség bármely hírénél. 
»Feltámadott az Ur bizonnyal« e 
szavakkal köszöntötték a tanítványok 
egymást s ennek példájára hirdessük 
mi is világgá, hogy megjelent ama 
nagy orvos, aki a bűnös, kárhozatra 
ítélt embert meggyógyíthatja. Igenis 
itt van, mindenek számára.

Óh ne rázd kételkedőén fejedet 
kedves testvérem te, kit különösen 
súlyos csapások értek talán, ki a 
szenvedések keresztjének terhe alatt 
nyögsz, ki hazád, királyod, kedveseid 
érdekében ezer halállal nézesz szembe. 
Neked is szól az Üdvözítő szava: 
»Ne félj, csak h igyj!« (Mérk ev. V. 
36.) »Mind jó, amit Isten tészen, 
szent az ő akaratja.« »És ne féljetek 
azoktól, kik a testet ölik meg, a 
lelket pedig nem ölhetik meg; ha
nem inkább féljetek attól, aki mind 
a lelket, mint a testet elvesztheti.« 
(Máté ev. X. 28.)

Egykor Egyptom minden házában 
sirás és jajgatás hallatszott, mert 
mindegyiknek volt halottja. De ugyan
azon éjjel Isten kiválasztott népét 
elkerülte az öldöklő angyal. A megölt 
húsvéti bárány vére mentette meg 
Izrael népét.

Nekünk is van húsvéti bárányunk. 
A mi húsvéti bárányunk a Krisztus, 
aki érettünk megáldoztatott. (I. Kor. 
lev. V. 7. v.) »Kiben vagyon váltsá- 
gunk az Ö vére által, tudniillik bű
neinknek bocsánata az Ö kegyelmes-

ségének gazdagsága szerint. (Efez.
I. 7. v.) Ha tehát azt akarjuk, hogy 
sok bajunkból meggyógyuljunk, hogy 
minket is elkerüljön az öldöklő an
gyal, s hogy megtartassunk az Ur 
Jézus Krisztusnak napjára« úgy el 
kell sajátítanunk szent vére által 
szerzett örök váltságot, fel kell ke
resnünk töredelmes szívvel, szomju- 
hozó lélekkel amaz egyedüli minden
ható orvost, az Életnek fejedelmét, 
akinek adatott minden hatalom a 
menyben és földön. »Aki én hozzám 
jő, semmiképen sem vetem ki« Így 
szól hozzád is János evang. VI. 37. 
versében ; oh halljad meg e biztató 
szót »jer és lásd«. A húsvéti haran
gok hivó szava vezessen mindnyá
junkat ama csodaorvoshoz, az örökké 
élő Krisztushoz, hogy általa mind
nyájan meggyógyulva hálatelt szívvel 
zenghessük:

Koporsó hol vagyon fulánkod ?
Halál, hol a te hatalmad ?
Oh legyen a nagy Isten áldott,
Aki adott diadalmat.
Oh nagy diadalmat adott 
Az Ur Jézus feltámadott,

Rothadandó test, szállj a sírba, 
Föltámad majd rothadatlan ;
S kik bujdosunk e földön sírva, 
Örömünk lesz mondhatatlan. 
Meglátjuk kedveseinket ott 
Az Ur Jézus feltámadott.

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther a husvét ünnepéről: »E nap
nak mindén ereje és áldása attól 
függ, vájjon jól szivünkbe véssük-e s 
rendületlenül hisszük-e, hogy Krisz
tusban Isten az ördöggel, az igazság 
a bűnnel, az élet a halállal, a jó a 
gonosszal, a tisztesség a káromlással 
viaskodott s amaz nyert diadalt. Erre 
a képre fordítsuk főfigyelmünket s 
vegyük gyakran szemügyre azt. M i
ként amaz elsőn, a szenvedés és ha
lál képén azt látjuk, hogyan nehe
zülnek a mi bűneink, a mi átkunk és 
halálunk Krisztusra s teszik őt nyo
morult, szánalomra méltó emberré, 
úgy ma husvét napján máskép tűnik 
szemünkbe, amelyen se bűn, se átok, 
se kegyvesztés, se halál többé nem 
látszik, hanem csupa élet, kegyelem, 
üdvösség és Krisztusban való meg- 
igazulás. Ez a kép emelje fel a por
ból szivünket, mert azért áll előttünk, 
azért nyertük azt ajándékul, hogy úgy 
tekintsük azt, mintha mi magunkat 
támasztott volna fel ma az Isten a j 
Krisztussal. Amily kevéssé látsz j 
ugyanis a Krisztuson bűnt, halált és

átkot, elhiheted, hogy ép oly kevéssé 
kívánja azt Isten a Krisztus érdeméért 
rajtad is látni, ha főgondodat erre az 
ő feltámadására fordítod s abban 
üdvödet keresed. Ilyen kegyelmet kö
zöl velünk a hit.«

Korunk jellemzése.
Jóval a mostani Ijaboru kitörése 

előtt jelent meg egy német újságban 
az alábbi közlemény, melynek leírása 
megdöbbentő jóslatnak is be illik :

»A nagy sietségek korszakát éljük. 
Minden ország, minden város azon 
fáradozik, hogy a leggyorsabb vona
tokat, a legmagasabb kéményeket, 
a legnagyobb állomáscsarnokokat 
építse meg. A közlekedés akadályai
nak elhárításában az emberek nem 
akarnak lehetetlenséget ismerni. Szin
te aggodalomkeltő, mikor egy-egy 
épülőfélben levő óriás tengeri-gőzhajó 
méreteiről olvasunk. A mértéktelen- 
ség jellemzi korunkat.

De jó lesz megjegyezni, hogy a 
római Kolosseum, mely 80.000-nyi 
néző közönséget fogadhatott magába, 
nem a birodalom felvirágzása korá
ban épült, hanem akkor, mikor a 
római világuralom haldokolni kezdett. - 
Egy korlátolt ember egy batkával 
sem lesz okosabb, ha akár milyen 
magas cilinder-kalappal emeli is az 
ő testének magasságát. Így a legma
gasabb tornyok, a legnagyobb csar
nokok, a legóriásibb hajók s a leg
gyorsabb vonatok sem feledtetik a 
józanul Stélő emberrel azt, hogy a 
mi korunkban sok minden dolog üres, 
felfújt és rothadó. Alapjában véve 
minden mi nagyzolásunkkal ahhoz a 
4000 év előtti Ízléshez térünk vissza, 
mely az óriási piramisokat építette s 
egyetlen óriási kőtömbből az égnek 
meredő obeliszkeket faragta és óriási 
cirkuszokban olyan előadásokat ren
dezett, melyről a jelenlegi cirkusz
igazgatók még álmodni sem mernek.

A külsőségekben való mértéktelen- 
ség és túlkapás a belső elszegénye
désnek, ürességnek és a magasba 
emelő eszmék hanyatlásának a jele 
szokott lenni. A külső műveltségnek 
bármilyen óriási jelei, a belső sze
génységet látó embernek ezt a vallo
mást adják ajkaira: az előadás nem 
éri meg a gyertyát! Az ilyen művelt
ség mosolygó ábrázatán a halál vo
násai vannak s a küszöbön várnak 
azok, kik a világtörténelem szemét
dombjára dobják.«
( Volksbote) B. I.
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A kötelesség1 útja.
Elbeszélés. Ir ta : Kapi Béla  

Tizenhetedik fejezet.

Az orkán.
Folyt 45.

Néhány napig semmisem történt, 
agy hogy Sárosy már reménykedni 
kezdett, hogy félelme korai volt. 
Arra gondolt, hogy az egész úgy 
minden nagyobb hullámverés nél
kül elcsöndesedik. A főispánt majd 
megnyugtatja valahogyan, bebizo
nyítja ártatlanságát, a falu népe 
meg- nem is tudja meg, hogy mi
csoda rettenetes gyanú alatt állott 
ő. De nem úgy történt.

Vasárnap délelőtt volt. A nyári 
nap magasan já rt a felhőtlen ég
boltozaton, midőn a jegyző átment 
a tanítóhoz. Valami elejtett szót 
hallott. Ablaka alatt beszélgettek 
a templomból hazamenő oláhok. 
Grünhutot, meg Vajda Ivánt is látta 
ide-oda menni. Nem jó  jel. Vigyázni 
kell!

Elérkezett a délutáni előadás ide
je. Az állami iskola tantermének 
utolsó padjai hamar megteltek. De 
nem magyarok, hanem oláhok fog
lalták el azokat. A  magyarok cso
portba verődve, kinn áldogáltak az 
udvaron s csendesen tárgyalták a 
feltűnő esetet. M it akarnak, miért 
jönnek ?. . .

Öt óra után bevonulnak a ma
gyarok is s letelepednek az oláhok 
előtt levő padokba. Éppen csak 
egy üres padot hagynak közöttük. 
De alighogy bejönnek a tanító, a 
jegyző, Sárosyné és Annuska, 
mintha csak a föld alól bújnának 
elő, elárasztják az egész termet az 
oláhok. Nyüzsögve, egymást tolva 
és lökve jönnek s elöntik a még 
üresen mgradf padokat s a pad- 
közöket. Sárosy aggódva tekint a 
jegyzőre, de az tanácstalanul viszo
nozza tekintetét. Néhány szót be
szélnek is egymással, de nem ta
lálnak megoldást. Semmi ok sincsen 
arra, hogy a békés csöndességben 
várakozó tömeget kiszorítsák a 
teremből.

Annuska, m int egy reszkető őzi
ke, könyörögve tapasztja tekintetét 
Sárosyra. Az egy ideig nézi, azután 
hirtelen felkel székéről s odalép 
hozzá.

— Hivott, Annuska, éreztem, 
hogy h ivo tt! . .

— Az Istenre kérem, ne tartsa 
meg felolvasását.

— De igen, megtartom! . . .

— K i tudja, mi készül it t !  Mond
ja, hogy rosszul van, vagy ne 
mondjon semmit, hanem menjen 
ki a teremből, majd édesapám k i
hirdeti . .

— Édes leány maga, Annuska, 
mondja halkan Sárosy s tekinteté
vel megsimogatja a leány hol pír
ban égő, hol halaványra fehéredő 
arcát. Meg kell le n n i!. . . Nézze, 
nem félek semmit sem, legyen 
maga is bátor!

A következő percben fellép a 
dobogóra s gyűrűs ujjával meg
zörgeti az íróasztal lapját. A tömeg 
elcsöndesedik.

M ikor egy kissé elcsöndesedik a 
zsibongás, Sárosy László belete
metkezik írásába s olvasni kezd. 
A  magyar földről beszél. Am int 
néhány oldal ismertetésen átesik, 
melegebb és élcesebb lesz a hangja. 
A rró l szól, hogy ez a föld apáink 
legszentebb öröksége. Ezért küz
döttek, ezért véreztek őseink, ezért 
hullatták verejtéküket hajnalhasa
dástól késő éjszakáig. Oroszlánként 
viaskodtak a rá juk törő ellenséggel, 
anyák fiaikat, hitvesek férjeiket 
áldozták fel, de vértől ázottan, 
holttestekkel inegrakottan is szabad 
maradt a föld, a magyar föld.

Arca kigyullad, szeme tűzben 
ég. Azután megint elcsöndesedik 
hangja, amint ismerteti a magyar 
föld gazdagságát, ércei bőségét, 
hegyoldalai izzó bort termő szőllőit, 
rónáinak hullámzó vetéstengerét. 
Micsoda kincs ! Mennyi gazdagság!

Nem elég azonban, hogy ezt a 
kincses, drága magyar földet a jó 
Isten megteremtette, azt meg kell 
őriznünk, meg kell becsülnünk. A 
kincs a föld mélyén van s ezt 
nehéz munkával, hozzáértéssel, ok
szerű gazdálkodással kell kiemel
nünk. Rossz magyar az, k i őseitől 
örökölt birtokát elhordálja, élhetet
len, ki azt megnövelni gyenge és 
tehetetlen. Az igazi magyar dolgo
zik, küzd, fárad a földért s úgy 
szereti, mintha az édesanyja lenne. 
Tekintete simogató mosolyát h inti 
rá verőfényül, tiszta verejtékét, 
hulló könyét, ha kell, pirosló vérét 
harmatul, azután csöndesen karja 
közé hanyatlik s elhidegülő holt
testét ráhajtja arra az édes anyai 
kebelre, mely akkor is a szeretet 
füzében ég, midőn hideg halotti 
leplet von reá a tél fagyasztó keze.

M ikor feláll s körülhordozza te
kintetét, Annuska könnytől csillogó 
tekintete az első, mely útjában 
megállítja. Azután az édesanyját

látja, olyan, mintha imádkoznék. 
De már le nem léphet az emel
vényről, mert éles hang visít a 
megilletődés csöndességébe.

— Mi van a pénzünkkel, Mikuca?
— Doninu maré, kis Mikuca, mi 

van a pénzünkkel ? ... k iá ltják ösz- 
sze-vissza, mindenfelől.

— A  főispán pénzt adott neki, 
hogy ossza ki közöttünk, ő meg 
e lköltötte! . . .  sivit az utolsó pád
ban egy hang.

Sárosy László odatekint. Ráismer 
Dombi Istvánra. Holt halványra 
válva áll egy ideig, néha szóra 
nyitja  száját, de hangja belevész 
a rettenetes kavarodásba. Felemeli 
kezét, je lt ád, hogy beszélni sze
retne, de a zugás elnyomja.

— Proszt!. . . Proszt!. . . Gaz
em ber!... C saló!... Bani-tanitó! . . .  
P ro sz t!... P ro sz t!...

M ikor egy pillanatra elül a zaj, 
vérben forgó szemekkel rá juk kiált. 
Nem is kiá lt, ordít, m int a halálos 
sebtől vérző, felhördülő vadkan.

— Hazudtok, gazemberek ! . . .  
T i vagytok a tolvajok, a rablók, a 
gyalázatos uzsorások! . . .  Tiszta a 
lelkem, egy fillé rt se fordítottam 
magamra! . .  . Neked adtam, gaz
ember, te loptad el, te fehér hajú 
ördög. . . — kiá lt Sárosy s egye
nesre merevített keze rámutat az 
öreg Dombira.

— Hazudik, hazudik! . .  süvit 
minden oldalról a szó. A védelem 
kinos vergődéssé lesz s beléfullad 
az oláhok tombolásába. A magya
rok egyszerre az elején felugráltak, 
összevetik hátukat s védő állásba 
helyezkednek. De már a következő 
pillanatban mindegyik mellett há
rom oláh előre nyújtott karja mered. 
Nem nyúlnak senkihez, de szemük
ből pusztító lávatiizként zuhog a 
gyűlölet lángja. Azután egyszerre 
megmozdulnak s mintha acélból 
öntött élőfal húzódnék k i a földből, 
lassan megindulnak s lépésről-lé- 
pésre kiszorítják a magyarokat.

Sárosy magára nem gondol. 
Mindegy, mi történik vele. Leg
rosszabb esetben agyonütik. Már 
úgyis régen számot vetett ezzel is. 
Hanem hogyan vigye k i innen az 
édesanyját, meg Annuskát? Mi 
történik ezekkel, ha az a felbujto- 
gatott tömeg rájuk veti magát?

Az édesanyja, k i előbb erőtlenül 
visszaroskadt székébe, megint fel
áll. Annuska sírva húzódik melléje. 
A  jegyző már berekedt a hasztalan 
kiabálástól, csak a kezével handa- 
bandáz.
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— Utat, utat, mert m indjárt el
ájul ! . . Emberek, u ta t!. . . kiáltja 
a jegyző s nyakán kidagadnak az 
erőlködéstől az erek.

Mintha nem is szólna. A tömeg 
zúgva hullámzik s fülét sem moz
dítja a könyörgésre.

Sárosy László odaugrik az első 
sor elé. Két kezével belekapasz
kodik az elől álló két emberbe, 
azután szétfeszíti őket s hátra
nyomja a mellettük állókat. Talán 
nem is ez az erőpróba, hanem 
Sárosy félelmes arca megdöbbenti 
az embereket. K i meredő szemei 
m int két tűzgolyó villog feléjük, 
orrcimpái kitágulnak, melle az erős 
indulattól zihál. Megindul az ajtó 
felé és sodorja magával a mellük
nél megragadott két embert. Mintha 
élettelen bábok lennének kezében. 
Egyszerre megáll s elereszti őket.

— Nyissanak u ta t! . . .  parancsolja 
mindent tulharsogó hangon.

Az embertömeg önkéntelen meg
hunyászkodik az erősebbnek érzett 
akarat előtt. Dombi István és Grün- 
hut többi cinkosa hasztalan próbálja 
újra nekilenditeni a felzúdulást, 
az emberek maguknál többet érő 
valakit éreznek maguk mellett s 
lassan utat nyitanak.

Elől megy a jegyző. Azután 
Sárosyné és Annuska, összebújva, 
.földre szegzett tekintette], sirdo- 
gálva. Azután jön Sárosy. Feje 
hátra szegve, arca sápadt, de büszke, 
önérzetes. Szemében nyoma sincs 
a félelemnek, csak végtelen fájda
lom és megvetés sötétlik benne. 
Először halotti csendesség veszi 
körül. V ihar kitörése előtt a levegő 
izzása. M ikor aztán a terem köze
pére ér, újra felemelkednek az 
öklök s csapkolódva száll minden 
felől az átkozodó szó. Semmit sem 
válaszol. Hátra sem néz.

— Fogjátok meg! . . .  E lszökik! . . .  
k iá lt Dombi István, kinek nincsen 
kedvére a dolgok ilyetén fordulata, 
de Sárosy nyugodtan megáll s a 
szemébe néz. Hosszan, merően, 
némán. Azután tovább megy.

A tömeg utána tódul. Újra zug 
a proszt, a gazember, újra hangzik 
a biztatás: üsd agyon! . De
senkise nyúl hozzá.

Az ajtónál megáll. Az édesanyja 
és Annuska már kinn állnak, de 
hiába ráncigálják. Megáll, vissza
tekint és megszólal:

— A jó Isten tudja, ártatlan 
vagyok. Mindig a maguk javáért 
dolgoztam. Magamnak soha, sem
mit nem kerestem! Kiüldözhet

nek a faluból, megkövezhetnek, i 
de majd eljön az idő, hogy visz- I 
szasirnak s visszahívnának a föld 
alól is. . .

M ikor egyet lép s behúzza maga 
után az ajtót, nagy kő zuhan utána 
s kettérepeszti a vastag deszkát. 
Ha talált volna ! . . .

Egyik karjával az anyját, másik
kal Annuskát támogatja. Mögöttük 
ordít a tömeg s zuhog a padsor, 
amint dübörögve keresztül tör ra jt 
a kiabáló ember-csorda, ők meg 
lassan, csendesen átmennek a fo
lyosón, az udvaron, bemennek a 
kicsiny szobába és mögöttük el- I 
marad egy világ, egy szépnek ál- ! 
modott, káprázatos, dicső v ilá g !.. .

Folytatjuk.

Háború és államadósság
Többek között Napóleonnak tu 

lajdonítják azt a világra szóló 
mondást, hogy a háborúhoz három 
dolog szükséges: pénz, pénz és 
pénz. És hogy a háború egy-egy 
államnak, országnak csakugyan 
mennyi pénzébe kerül, mekkora 
összegeket emészt fel, e tekintetben 
mi, k ik  ennek a harmad fél éve 
tartó rettenetes világégésnek élő 
tanúi vagyunk, mindnyájan meg
győződést szerezhettünk.

A hadviselő államok, hogy a 
háborúval járó napi kiadásokat 
fedezhessék, kénytelennek m ind
nyájan kivétel nélkül állainkölcsö- 
nöket felvenni, más szóval állam- 
adósságokat csinálni. Állainkölcsöne 
államadóssága azonban minden 
most háborút viselő országnak a 
világháború előtt is volt. Elkép
zelhetjük már most, hogy ez- az 
úgynevezett államadósság a háború 
folyamán ismervén hozzávetőleg a 
napi kiadásokat, mekkora összegre 
emelkedhetett.

A mi, a központi hatalmakat illeti, 
Németországnak, Ausztria- Magyar- 
országnak, Törökországnak, Bul
gáriának államadóssága a békeidő
ben kerekszámban 51 m illiárd 
korona volt. Ebből Ausztria- Ma
gyarországra 16 m illiárd esett. 
Minthogy az Osztrák-Magyar mo
narchia lakosainak száma a leg
utóbbi népszámlálás szerint 51 
m illió , igy a monarchia egy-egy 
lakosa a béke idején 323 korona 
államadóssággal volt megterhelve. 
1916. december végéig a monarchia 
háborús adóssága 46 m illiárd volt. 
Összes államadóssága tehát 1917. 
év elején 62 m illiárd. Ebből egy-egy

fejre esik 1213 korona. Minthogy 
pedig az 1907. évi 55. t.-c.-ben 
foglalt megegyezés szerint • 1917. 
évi dec. 31-ig terjedő időre a két 
két állam közös ügyei költségeinek 
fedezéséhez Magyarország 36'4 'Vo
kal. Ausztria pedig 636 0/> -kai 
já ru l: a 62 m illíárdból Magyaror
szágot 22 m illiárd 368 m illió terheli, 
mely összeg az ország 20 m illió
nyi lakossága között elosztva egy- 
egy főre esik 1128 korona.

Ellenségeink közül legtöbb ál
lamadóssága Oroszországnak v a n : 
1120 m illiárd. Utána Franciaország 
1050 milliárddal, majd Angolország 
1036 milliárddal következik. Fran
ciaországban egy-egy főre körü l
belül 2710 korona, Angolországban 
2252 korona esik.

Az Összes háborút viselő államok 
közül a békeidőben legkisebb ál
lamadóssága Bulgáriának, a legna
gyobb Franciaországnak volt.

Az itt felsorolt számok, amelyek 
oly kézzel foghatóan beszélnek, 
egyrészt arról győznek meg ben
nünket, hogy bármilyen jó üzlete
ket is csinálnak egyesek a háború 
alatt és gazdagodnak, „mégis csak 
rossz üzlet a háború . . “ De ha 
meg másrészt mérlegeljük azt a 
fenséges erőkifejtést, a magyar 
teher bírást, melyet a magyar 
nemzet, a magyar állam ép a há
ború alatt k ife jt, úgy szent bizoda- 
lommal te lik meg le lkünk újból a 
magyar nemzet, a magyar állam 
jövője, ereje irá n t: Ha a jó  Isten 
továbbra is velünk, kicsoda elle
nünk ?! Ciprián.

Hon véd-rohcim-nóta.
Fel, fel, honvéd! Viadalra!
Doniéi dicső diadalra! . . .
Fel k irá lyért! Fel hazáért!
Fel véreink igazáért! . . . •
Golyó zizzen. . . Gránát robban'. . . 
Cseng a f i l lá n k . . .  szivünk dobban. . .  
Segíts Isten ! . .  . Csak előre! .  . . 
Gondoljunk a szebb jövőre ! .  ..
Sorsa, k it a sírnak száma,
Ágyában is rátalálna ! .  . .
Csak előre, mint az orkán!
S ha a magyar honvéd torkán 
Kiszalad a rémes „R a jta !“  —
Fut a gyáva o láh-fa jta . . .
E lőre!

A honvédnek nincsen párja :
Világ első katonája! .  . .
Galamb-szelíd: nyugalmában; 
Tigris-dühödt: haragjában! .  . .
Nincs, k i Véle szembeszálljon, 
Rohamának ellenálljon ! .  ..  
Kicsinyeitek, nem ismertek:
Belénk kötni azért mertek!
De ismernek már azóta,
Ha felzug a magyar nóta,
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Ha felzug a honvéd „Rajta I “ — 
Fut a gyáva o láh-fa jta . . .
S ha nem csípnék nyakon hátul: 
K i is fu tna a világbúi / .  . .
Előre!

Ha felzug a honvéd „R a jta !“ — 
Fut a gyáva o láh-fa jta ! .  . .
S aki áll, hogy védekezzen:
Annak Isten kegyelmezzen!
Annak, — ahány átok érte, — 
Megfizet a magyar érte!
Gálád vére hull a rögre; 
Ráemlékszik az ördögre!
Száz élete hogyha volna:
Száz élete mind k ifo lyna !
Száz halállal úgy lakolna:
Lelke se’ ju t  a pokolba! 
Pusztuljon az o láh-fa jta !
Rajta, magyar honvéd! R a jta ! .. 
Rajta ! .  . .

Ferke Ágost.

Az Isten közeliének tapasztalása.
Még mai napság is sok embertől 

lehet hallani, hogy ő maga intézi a 
maga sorsát, s igy ő maga életének 
gondviselője is. Ez a felfogás azonban 
téves. Minden ember sorsát a bölcs 
isteni gondviselés rendezi különböző 
formákban. Ennek bizonyságául leírok 
egy velem megtörtént esetet, amely
ben az Istennek gondviselő kezét 
nemcsak érezhettem, hanem annak 
jelenlétét valóban láthattam is.

Az 1910. évben julius hó 8-án 
tikkasztó hőségben mint csendőr az 
akkor még szokásos nehéz felszere
léssel járőrtársammal a balatonberényi 
őrsről garázdálkodó kóborcigányok 
nyomozására indultam. Utunk a bari 
és a horvátkuti hegyes, gödrös erdőn 
vitt keresztü1. Hosszas fáradalmas 
portyázás után kimerülve, felhevült 
állapotban egy domb tetején levő 
lombos fa alatt rövid pihenőre ledől
tünk s elaludtunk. A fa alatt levő 
huzattól s a föld párájától áthülve 
oly súlyos bajt kaptam, hogy kocsin 
kellett magamat őrsömre szállitatni. 
A gyors orvosi segély s gondos ápo
lás ellenére betegségem napról-napra 
súlyosbodott, amit még fokozott az 
is, hogy nőtestvéremen kivül senki 
hozzám nem jöhetett, mert a bajt az 
orvos ragályosnak mondta. Minthogy 
erősítő ételt 14 napig magamhoz nem 
vehettem, csak fekvő helyzetben üveg
csőn táplálkoztam, erőm elfogyott, 
csak élő csontváz voltam. Nőtestvé
rem, aki igazi testvéri szeretettel 
gondozott a sok álmatlanságban már 
kimerült. Ennek látása ugyancsak 
tetőzte betegségemet. Kezelő orvosom, 
aki naponként háromszor látogatott 
meg meghagyta őrsparancsnokomnak, 
hogy halálom esetére a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, mert min

den orvosi tudomány hiába való, 
életem csak órák kérdése. A 14-ik 
nap reggelén 4 - 9  óráig nagy köhö
géssel vérömlés fogott el, amely 
szűnni nem akart. E nehéz helyze
temben pillanatra megzavarodva el
határoztam, hogy szolgálati fegyve
remmel saját kezűleg vetek véget 
életemnek, mert minden reményem 
elveszett. Miután testvéremmel ismer
tettem vagyoni helyzetemet s halá
lomra vonatkozó intézkedéseimet, 
hogy az öngyilkosságot véghez vihes
sen! ürügyül a szomszédba küldöttem 
egy vánkosért Most minden erőmet 
összeszedve az ágyról négykézláb 
lemásztam, az ajtót magamra zártam, 
fegyveremet nagy nehezen leakasz
tottam, három tölténnyel megtöltöttem 
s ravaszánál fogva az állványra 
akasztottam, az ágyra másztam, fegy
verem csövét szivemnek irányítva a 
ravaszt meghúztam, de a fegyver nem 
sült el. A töltényt ujjal pótoltam, de 
az sem sült el. Most er m teljesen 
elhagyott; fegyverem ravaszánál fogva 
fenn maradt. Engem pedig egy titkos 
érzés fogott el, amely azt súgta, hogy 
van Isten, akinek még van valami 
célja életemmel. E perctől kezdve 
betegségem megváltozott, mély"álom
ba merültem s abból felébredve enni 
valót kértem. Erőm napról-napra 
erősbödött. Sem azelőtt, sem azután 
meg nem történt, hogy fegyverem el 
ne sült volna. Ilyen körülmények kö
zött, a kétségbeesés szélén ismertem 
meg az isteni gondviselés áldó ke
gyelmét. Herényi György

ny. csendör-örvezetö.

A világháború eseményei.
Az események központjában még 

mindig az orosz forradalom áll. A 
nagy angol szűrőn keresztül meg
szűrt távirati jelentésekből, melyek 
még mindig nem egy esetben el
lentmondók, annyi ma már meg
állapítható, hogy a cárt megfosz- 
tolták trónjától, mivel hajlandó lett 
volna a békekötésre; Angol rnilli- 
árdok segítségével látszólag a há
borús párt ragadta magához az 
uralmat, mely párt a háborút 
illetőleg angol m illiárdok ellenében 
tovább hajlandó oroszok m illió it a 
mészárszékre küldeni. M iljukov 
szerint Oroszország a háborút a 
győzelemig folytatja, mig Konstan
tinápolyi birtokába nem veszi, 
valamint Ausztria és Magyarország 
szlávjait fel nem szabadítja. Sze
rinte Szerbia és Románia nagyob

bak lesznek, mint voltak.
Az orosz M iljukov nagyképü 

kijelentéseivel szemben azt az egyet 
kívánjuk leszögezni, hogy amikor 
most Oroszországban óriási válto
zások történtek, ezek végbe men
tek oly jelszavak alatt, melyek 
csalás és képmutatás volnának, ha 
egyúttal békés világfelfogást is nem 
jelentenének.

Am ikor az orosz birodalom a 
cárizmust köztársasággal akarja 
felcserélni, nem szabad akkor el
felejteni, hogy az orosz eseménye
ket nem a Romanovok bűnei 
idézték elő. Sokkal nagyobb dolgok! 
A háború, a nyomor, az éhség, a 
halál játszottak itt vezető szerepet. 
A  köztársasági államformának k i
mondása Oroszországban ez a v i
lágtörténeti tény, a béketárgyalások 
tulajdonképpeni megkezdése. Azért 
a legszebb reményekkel várhatjuk 
az orosz eredmények érett gyü
mölcsének lehullását.

Oroszországban végbemenő ese
mények mellett magára vonta a 
világ figyelmét a híres német ha
jónak Möve-nek szerencsés haza
érkezése, mely körútja alkalmával 
20 gőzöst elsülyesztett, 593 foglyot 
és egyéb rengeteg zsákmányt ho
zott haza.

Valamennyi hivatalos jelentés 
azt mondja, hogy Wilson döntés 
előtt van. Bizonyos, hogy április 
2-án megkísérli a kongresszust 
olyan határozat elfogadására, amely 
kimondja, hogy az Egyesült Á lla 
mok Németországgal hadiállapotban 
vannak. Az előkészületek nagyban 
folynak. Az amerikai hadikormány 
14 ezredet hivott be a szövetséges 
hadseregek szolgálatába. Az elnök 
rendeletet ir t alá, amellyel a hadi- 
tengerészet létszámát 87.000 em
berre emeli föl.

A berlini kínai követ is kikapta 
útlevelét. Mehet tehát már oda, 
ahová fajával együtt való.

A buvárhajó háború.
A németek változatlanul folytatják 

a tengeralattjáró harcot, amelynek 
egyre növekvő sikereivel szemben 
német részről alig van veszteség.

A március hónap folyamán már 
-közzétett hajóveszteségeken k ivü l 
buvárhajóink az utóbbi napokban 
még a következő hajókat siilyesz- 
tették el: 25 gőzöst, 14 vitorlást, s 
37 halászgőzöst, összesen 80.000 
bruttórégiszter tonnatartalommal. 
Az elsülyesztett hajók között volt 
23 angol hajó.

\ j  i '
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Az idegen kormányokat értesí
tették, hogy a jövőben az Északi 
Jegestengeren a keleti hosszúság 
24. foka és az északi szélesség 75. 
foka közötti tengervidéken, a nor
vég partmenti vidék kivételével, 
minden rendelkezésre álló fegy
verre l és minden további nélkül 
megakadályozzák a tengeri forgal
mat. Semleges hajók, a melyek e 
vidékeken haladnak, azt veszedel
mükre teszik. De gondoskodás tö r
tént arra nézve, hogy azok a sem
leges hajók, á melyek már útban 
vannak e zárlati vidékekbe eső 
kikötők felé, vagy azokból eltávoz
nak, vagy április 5-éig előzetes fi- 
syelmeztetés nélkül ne támadtas- 
ganak meg.

Szárazföldi harctér.
A németek újabb meglepetésben 

részesítették a nyugati harctéren 
a nagy offenzivára készülő ango
lokat és franciákat: Arra's és Aisne 
között önként föladtak egy földsá- 
vot. Az angolok és franciák mohón 
szállták meg a németek által k i
ürített területet. Nagy győzelemről 
beszélnek, holott a német vissza
húzódás annyira meglepte őket, 
hogy sokáig előnyomulni sem 
mertek.

Az orosz front pillanatnyilag 
stagnál, nyilván a belügyi esemé
nyek miatt. Vannak jelek, amelyek 
arra vallanak, hogy a csapatok 
nagyrészt tájékozva vannak a belső 
eseményekről, valamint arra, hogy 
az utánpótlás meg-megakad, két
ségtelenül a forradalmi mozgalom 
miatt.

A  múlt héten két nagyobb harc- 
müvelet domborodott k i az esemé
nyekből; Osztrák és magyar és 
német osztagoknak sikeres előre
törése Zabierezinánál és a Sólyom- 
tar magaslatnak rohammal való 
fényes elfoglalása a Csobányos- 
szakaszon.

A minap kezünk közé ju to tt egy 
okirat, mely a román legfőbb had-, 
vezetőségnek hadifogságába ju to tt 
katonáinkkal szemben való gyalá
zatos eljárásáról tanúskodik. Az 
olyan hadifoglyoktól, akik nem 
voltak hajlandók csapataintról ada
tokat szolgáltatni, a táplálékot 
mindaddig elvonták, amig éhségtől 
kinozva árulásra ragadtatták ma
gukat. Ez irat címkéje ez v o lt : 
Román nagytőhadiszállás, I. osztály 
Tájékoztató iroda. Az irat, amelyet 
átvevője 1916 október 11-én látott 
el ellenjegyzéssel, igy szó l: „E lfo-

gatásuk előtt szükséget szenvedett 
hadifoglyoknál a jó  élelmezés és 
dohány a legjobb eszköz arra, 
hogy közlékenységre bírják őket. 
Ellenkezőktől viszont a táplálék 
fokozott mértékben elvonandó ad
dig a pillanatig, amikor közlésre 
határozzák el magukat.“

A  román legfőbb hadvezetőség 
tehát nem átallja, hogy önmaga 
léptessen életbe oly rendszabályt, 

] amelyet egy hazug jelentésében 
ellenségeire fog rá.

A macedón-albán fronton a német 
és török csapatok Sarrail serege 
felett legutóbb fényes győzelmet 
arattak Monasztirtól északra.

Az olasz fronton tovább tart a 
nyugalom. Az általános helyzet 
azonban azt mutatja, hogy az 
oroszországi átalakulás itt is érez
hető, hogy Olaszország az orosz 
eseményeket ideges figyelemmel 
kiséri. Az olasz és orosz arcvonal 
közti kölcsönhatás még emlékeze- 

j  tünkben van a múlt év eseményei
ből. Érthető tehát az a feszült 
érdeklődés, amellyel Olaszország
ban az orosz forradalm i mozgalmat 
kisérik.____________________

Adakozzunk a H a r a n a s z ó  terjesztésére I

A z  e g y h á z  kör éből .
Olvasóinknak, munkatársainknak és 

lapunk jóakaró barátainak boldog hús
véti ünnepeket kívánunk.

Oyászrovat. Özv. Geduly Jánosné éle
tének 77-dik. özvegységének 43-dik évében 
Nyíregyházán meghalt. Az elhaltban Geduly 
Henrik tiszai püspök édesanyját gyászolja.

Varga Antal nyug. szilsárkányi tanító 
március 8-án életének 89-dik évében meg
halt. Az elhunytban Varga Gyula esperes, 
Varga Dénes dukai és Varga Dezső szil
sárkányi tanítók édesatyjukat gyászolják. 
Áldás és béke emlékén !

A királyné adománya Ifjú királynénk 
többek között a pozsonyi ev. népiskola 
szegénysorsu növendékeinek 103 pár cipőt 
ajándékozott.

Jubiláló lelkészek. Kováts István mu
raszombati lelkész, lelkész! működésének 
25-dik, Isó vince győri lelkész 30-dik [ 
évfordulóját ünnepelte meg mindkét lelkész | 
gyülekezete. A jó Isten megsegítő kegyelme | 
legyen továbbra is a jubiláló lelkészekkel!

l)j leányegylet. Némethidegkuton Spa- 
ras lilék lelkész buzgólkodására a már 
virágzó nöegylet mellé ev. leányegylet I 
alakult.

Vallásos estély. A budai Mária Do
rottya ev. jótékony nőegylet márc. 25-én a 
várbeli ev. iskolában kiváló művészek 
közreműködésével sikerült vallásos estélyt 
rendezett.

A zalaszentgróti ev. nőegylet
vagyona 1916-ban 2128 K gyarapo
dott. A templomi berendezés tisztán és 
jókarban tartásáról, úgyszintén az 
evangélikus vallásu szegények segé
lyezéséről a Nöegylet gondoskodik, 
amely áldásos munkában Frankovics 
Ferencné elnök és Márkus Lajosné 
pénztárnok járnak elől jó példával, 
de a nőegylet minden tagja — a 
hajadonok is — dicséretes és szép 
munkát fejtenek ki. A lelkész aján
latára a nőegylet belép a kemenes- 
aljai egyházmegye Belmissziói egye
sületébe alapító tagnak.

Lelkészbeiktatás. A körmendi gyüle
kezet lelkészét, Zongor Bélát márc. 18-án 
iktatta hivatalába Kund Samu esperes.

Felügyelő választás. Az uraiujfalui 
gyülekezet Ajkay Elemért felügyelőjévé 
választotta. Isten áldása legyen egyhaz- 
épitö működésén

Adományok. Vönöckröl Vargyai Fe
rencné iO K-t, Hőbe Károlyné és Wallner 
Sándorné 3—3 K-t adtak az erdélyi ev. 
árvagyermekek részére, mely összeget a 
lelkészi hivatal rendeltetési helyére elküldött.

Az ujcsanálosi kis egyház 150 
K-t gyűjtött az erdélyi menekült hit- 
sorsosok segélyezésére.

I t thon ró 1.
Halálos ítélet hazaárulásért. A ko

lozsvári honvéd hadosztálybiróság kötél 
általi halálra ítélt kilenc Erdélyben lakó 
román papot, ügyvédet és tanítót, mert 
bebizonyosodott reájuk, hogy a román 
háború kitörése előtt kémkedtek a romá
nok javára.

A postacsomagföladás korlátozása.
A postaigazgazgaujság elrendelte, hogy 
mindaddig, mig a rendkívüli viszonyok 
tartanak, a postahiva<alok csütörtöki napon 
magáncsomagokat ne vegyenek föl, ez alól 
csak a sürgős (hivatalos, gyógyszer, sebé
szeti eszköz, kötszer, hadfelszerelés) cso
magok, továbbá élesztők, vetőmagvakat és 
készpénzt tartalmazó csomagok képeznek 
kivételt. A rendelet március 15-én lépett 
életbe.

I A „Hangya Szövetkezet“ milliós ala-
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pitványa. A Hangya, a Magyar Gazda- 
\ szövetség fogyasztási és értékesítési szö

vetkezete, alapítójának, néhai gróf Károlyi 
Sándor emlékének megörökítésére, egy
millió korona alaptőkét"» ajánlott föl a 
kormánynak, hogy ennek jövedelméből 
Budapesten Közgazdasági Egyetemet léte
sítsen, ahol az ifjúság elsajátíthassa a 
mezőgazdasáp, pénzügy, ipar és a keres
kedelem körébe vágó tudományos isme
reteket.

Takarékoskodjunk. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a magyar tanügy 
munkásaihoz fölhívást intézett, hogy a 
tanulók utján oktassák a közönséget taka
rékosságra ugv a lábbelit, mint a ruhaneműt 
illetőleg A bőrhiány eddig is nagy volt, 

r ezután pedig talán még nagyobb lesz. 
Ajánlja még a miniszter, hogy a ruhane
műben is takarékoskodjunk, a mai súlyos 
időkben ne a szépet, hanem a célszerűt 
keressük.

Hadifogoly újság. A hadügyminiszter 
engedélye folytán a nálunk levő orosz 
hadifoglyok is olvashatnak anyanyelvükön 
megjelent újságot. Az újság célja az, hogy 
a foglyok Magyarországot és Ausztriát 
közelebbről megismerhessék.

Országos Hadigondozó Hivatal. Kor
mányrendelet jelent meg az Országos Ha
digondozó Hivatal megalakításáról. A 
hivatal rendeltetése sok százezer lélek 
sorsáról való gondoskodás lesz. A hadiárva 
mellé pártfogót, a hadirokkant és hadiöz
vegy mellé pedig tanácsadót állít.

A nyári időszámítás. A nyári időszá
mítás az idén április 16-án reggel 2 órakor 
veszi kezdetét és szeptember 17-én hajnali 

'* 3 órakor ér véget.
Katonai fölmentések meghosszabbí

tása. A honvédelmi miniszter a hadügy
miniszterrel egyetértőleg elrendelte, hogy 
a mező- és erdőgazdasági érdekből" március 
31-ig fölmentett népfölkelök, tartalékosok 
és póttartalékosok fölmentése további 
rendelkezésig meghosszabbittassék; a meg
hosszabbításra vonatkozó határozatot, mint 
eddig történt, a főszolgabirák és a polgár- 
mesterek hozzák meg. A rendelet csak 
legénységi állományú egyénekre vonatkozik.

A postai összeköttetés Oroszország
gal megszakadt, A lapok jelentése szerint 
Oroszországgal megszűnt a postai össze
köttetésünk. A hadifoglyok hozzátartozói 
tehát ne aggódjanak, ha hosszabb ideig 
nem kapnak értesítést a foglyoktól. A svéd 
vöröskereszt-egylet azonnal értesíteni fog 
bennünket, ha a postaforgalom ismét meg
nyílik. A közönség saját érdekében cselek
szik, ha addig semmiféle postai küldeményt 
nem ad föl Oroszországban levő hadifog
lyok részére.

Vakok kenyérkeresete. A háborúban 
megvakult katonák közül mind inkább töb
ben jutnak kenyérkeresethez. Egy vak ka
tona, akinek pedig csak hat ujja van, író
gépen dolgozik. Egy másik villamossági és 
vízvezetéki szerelő Van olyan is, aki a 
kefekötést tanulta meg s aki régi mester
ségét, az asztalosságot folytatja. Ä roAkant- 
ügyi hivatal kosárfonó műhelyében, a többi 
világtalan, oktatását vak katona végzi. 
Münchenben pedig, a harctéren megvakult

(hősök közül, kettő gyönyörű szobormüveket 
készít

A kis Ottó trónörökös a gyer
ekszobában. A 4 éves kis Ottó 
trónörökös nagyon okos és élénk 
gyermek, kemény legény is, aki apró 
testvérkéi fölött szeret uralkodni. »A

gyermekek természetesen nem jönnek i 
el a koronázásra, csak én« — mondta ' 
az indulás előtt. Hazatérve pedig 
nem győzött eleget mesélni három, 
két és egy éves testvérkéinek a cso
dás látványosságról. Az egész ünnep
ség fénypontja — szerinte — az volt, 
midőn a koronázást megelőző napon 
a diszfogatok kocsipróbáját végignézte 
az ablakból s addig kérte királyi 
édesanyját, mig az lement vele, be
ültek a nyolc fehér lovas, aranyos 
kocsiba és a várudvaron néhányszor 
körülkocsikáztak. — A kis trónörökös, 
boldogult királyunk, első Ferenc József 
temetésén is részt vett tudvalevőleg, 
azonban csak nagy rábeszélésre, mert 
félt a komor gyászpompától. Végül 
királyi édesatyja azt súgta neki, hogy 
ha megteszi szülői kívánságát, ők is 
teljesitik egy óhajtását. A kis Ottó 
mélyen elgondolkozva, végre nagy 
eréllyel megszólalt: »Hát elmegyek 
a temetésre, ha egy hétig nem mos
sák meg a fejemet! — A királyon
kívül még egy rettegett hatalmasság 
van a gyermekszobában, az udvari 
orvos. — »Nagyon kell rá vigyázni, 
mert hamar ir  orvosságot,« — mondta 
a kis trónörökös.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A magyar képviselőházban légi szo

káshoz lnven időről-időre kitör a rejtett 
vihar. Az elmúlt napokban újból zajos 
izgalmat és a pártos indulatoknak heves 
tombolását idézte fel Szmrecsányi György 
néppárti képviselő egy interpellációval, 
amelyben a képviselőházban ülő horvát 
képviselők néhány tagját hazaárulás vád
jával illette. Tette ezt egy lista alapján, 
amelyet a mienkek a szerbek kiverése után 
találtak Belgrádban. A megvádoltak nevé
ben Báró Rajacsics a legerélyesebben visz- 
szautasitotta a vádakat s a szigorú vizsgálat 
megindítását kérte e relytélyes ügyben a 
megvádolt képviselőkkel szemben.

Egyébként, niég mindig a kormány há
borús jelentése volt a szőnyegen.

A n a g y v i l á g b ó l .
M it szállítottak a németek a frontra?

A német hadsereg szükségleteinek fedezé
sére a következőket szállították a fron tra : 
24 m illió métermázsa liszt, kb. 1 m illió 
darab szarvasmarha, 500.000 darab ürü, 
4 m illió métermázsa sertéshús és hurka, 
540.000 métermázsa vaj, 420.000 méter
mázsa zsir, kb ugyanennyi zsirpótlék, 
1,440000 métermázsa gyümölcsíz, 1,160 000 
métermázsa sajt, 60 millió métermázsa zab 
a lovaknak és 14 millió métermázsa egyéb 
takarmány.

A németországi vas- és acélgyárosok
a Jiáboru második évében több mint 92 
m illió márka önkéntes segélyt osztottak ki 
hadbavonult munkásaik családtagjainak. 
Köiülbelül 125 000 családot segélyeztek, 
tehát egy-egy családra esik átlag évi 500 
márka, melyet e családok a törvényes ál
lami segélyen fölül élveztek.

Takarékosság Angliában. A lon
doni királyi és nyilvános parkok fel
ügyeletével megbízott királyi biztos 
elrendelte, hogy ezen parkok javaré
szét készítsék eíő főzelékfélék, zöldség 
és saláta termelésére. Ezzel a rende
lettel példát akarnak mutatni azoknak 
a magánosoknak, akiknek diszkertjük 
van. A londoni élelmezési igazgató 
pedig annyira ment a takarékosko
dásban, hogy egyik legújabb rende
letében a lakodalmi kalácssütést is 
eltiltotta. Ugyanez a rendelet meg
hagyja az erdöbirtokok és vadászte
rületek tulajdonosainak, hogy irtsák 
a fácánokat, mert pusztítják a gabo
navetést. Ha a tavasz beálltáig nem 
mutatnak föl kellő eredményt, akkor 
a hatóságok fölhatalmázzák a föld
művelő népet a fácánok irtására.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:
Schmidt János Nszm.. Előfizetése a 

most folyó V ili. évfolyamra, vggyis decem
ber végéig rendezve van. — Leik. hiv. 
Pilis. A küldött 6 korona az elmúlt VII. 
évfolyamra szólt A most folyó V ili. évf.-ra 
még nem történt előfizetés. — T. E. Hb. 
és R. A. Bp. Az ingyen példányok meg
rendelését úgy a magunk, mint harctéren 
küzdő katonáink nevében igen köszönjük. 
Bojtos L. és Endreffy J. táboii lelkészek 
ciméré 60—60 példányt küldünk. Más táb. 
lelkészek címére is a lehetőséghez képest 
többet kívánunk küldeni. Ezenkívül mellé
kelni akarjuk minden példányhoz az „Előre“ 
cimü röpiratot, hogy minél többnek mhél 
többet adhassunk. — Többeknek. Kon
firmációi emléklapokkal nem szolgálhatunk.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105 :

Április 8. vasárnap, Luk. 24, 1 — 12.
„ 9. hétfő, „ 24, 13—27.
„ 10. kedd, „ 24, 28—35.
„ 11. szerda, János 20, 1 — 10
„ 12. csüt., , 20, 11-18.
„ 13. péntek :, 20, 19—23.
„ 14. szombat. Máthé 28 8—15.
„ 15. vasárnap, János 20, 24—31.
„ 16. hétfő, „ 21, 1—7
„ 17. kedd, „ 21, 8 -1 4 .
„ 18. szerda, „ 21, 15—18
„ 19 csüt., „ 21, 19-25.
„ 20. péntek, Zsolt. 43.
„ 21. szombat, „ 45, 1—8.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ címen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett Ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 

' egy korona 65 fillér előleges bekül- 
1 dése mellett.
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IA  LÜTHER-TARSASAG
a reformáció 400 éves jubileumára vonatkozó kiadványai.

©
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i.

DE LUTHER MARTOM müvei.
Jubiláris kiadás hat kötetben. Egy-egy kötet 

ára 8 korona.

/. Aü/rf tartalma: I. Luther elöljáró beszé
dei. II. A 95 tétel. III. A 95 tétel magyarázata.
IV. Az ágostai kihallgatás. V. Béketárgyalások 
Miltitz-cel. VI. A lipcsei vita. V II. A római pápa
ságról. V ili.  Jegyzetek.

II. kötet tartalma: I. A német nemzet ke
resztyén nemességéhez. II. Az egyház babyloni 
fogságáról. III. Az uj Eck-féle bullákról és ha
zugságokról. IV. Az Antikrisztus bullája ellen.
V. Levél X. Leó pápához. VI. A keresztyén 
ember szabadságáról. V II. Megújított és megis
mételt fellebbezés a pápától a'zsinathoz. V III. 
A pápa és hívei könyveinek elégetéséről. IX. A 
lipcsei baknak. A lipcsei bak feleletére. X. A 
gyónók kioktatása. XI. A wormsi tárgyalások.
X II. Jegyzetek.

///. kötet tartalma: I. Tételek a fogadalmak
ról. II. A misével való visszaélésről. III. Hü 
intés a zavargásoktól és lázadásoktól való óva- 
kodás tárgyában. IV. Az Úrvacsora bullája. V. 
Az Úrvacsora mindkét szin alatt való vételéről 
és egyéb újításokról. VI. Az emberi tanítások 
kerüléséről. V II. A szentek tiszteletéről. V ili.  
Felelet V ili. Henrik angol kirá lynak. IV. A v i
lági felelősségről. X. Az apácakolostorból való 
kilépésről. XI. Jegyzetek.

IX. kötet tartalma: I. A pápaszamár és a 
barátborju. II. A Krisztus szent teste szentségé
nek imádásáról. III. A gyülekezeti istentisztelet 
rendjéről. IV. A keresztyén gyülekezet jogáról 
és hatalmáról. V. Egy gyülekezeti közpénztár 
szervezete. VII. Levelek. V III. Az uj bálvány az 
ősi Ördög ellen, k it Meisszenben szentnek akar
nak nyilvánítani. IX. Keresztyén iskolák állítása 
és fenntartása ügyében. X. Intés békére, felele
tül a sváb parasztság 12 pontjára. XI. A gyilkos 
és rabló parasztbandák ellen. X II. írás a meny- 
nyei próféták ellen a képekről és szentségekről.
X III. A német mise és az istentisztelet rendje. 

V. kötet taitalma: I. A  katonai hivatás. II.
Fogy Krisztus ez ig é i: Ez az én testem stb.

t  E MÜVEK KAPHATOK:

még erősen állnak. III. Nagy hitvallás az Úr
vacsoráról. IV. A marburgi cikkek.

VI. kötet tartalma: I. Intés az ágostai biro
dalmi gyűlésen egybegyült papokhoz. II. A tisz
titó tűzről. III. A kulcsokról. IV. Intés a kedves 
németekhez. V. Az ugyvélt császári rendelet 
magyarázata. VI. Nagy Konstantin adományozó 
okirata. V II. A smalkaldi cikkek. V III. A zsinatok
ról és az egyházakról. IX. Luther végrendelete.
X. Kis hitvallás az Úrvacsoráról. X I. Név- és 
tárgymutató.

II.

Az evangélikus egyház hitvallási iratai:
1. Ágostai hitvallás. Ford. Paulik János

II. kiadás, 6 képpel . . Ára K — '60
2. Apológia. Ford. Meyer Endre. Ára K 3’—
3. Egyezség könyve. Sajtó alá rendezte

dr. Masznyik Endre . . Ára K L —
4. Schmalkoldi hitcikkek. Fordította dr.

Masznyik Endre. II. kiadása elő
készítve.

III.

Alkalmi iratok:
1. Luther 95 tétele. Fordította és ma

gyarázattal ellátta Paulik János.
II. kiadás előkészítve . . .

2. Luther aranymondásai. (Tischreden.)
Ford. dr. Masznyik Endre. I. kötet. K — '80

3. Luther aranymondásai (Tischreden.)
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Krisztusi s z ív .

Uram-! l^a e feldnslí hiosága elragad, 
<3 gyárié emberszirem. Fteoélységfel dagad, 
3  jebbulásf, tisztulási sehel sem lalálBat: 
3zálljen bele mennybei Krisztusi alázat.

Táoeztass el lélem ^iuságel, gégéi,
Meri alázales s z íd  imáddal csalt Téged, 
3  széni Igéd gyümölcsei csalt ely szinben te
lkei Ftriszlusi béfie s alázat ran jelen, [rém,

0  segélj széni Fiad lába nyemán járnem, 
Példáját lténelnen liedredel lalálnem,
3  hegy így maradhassad _ mindoégiglen

[híred:
FI adj neftem szelíd s alázales szíréi.

IHÁSZ FERENC.

Itt a nagy munkaidő.
Most nagyobb a harctéren is, itt

hon is, mint eddig bármikor. A tavasz 
nagy harcokat hoz magával. Ellen
ségeink összeszedik minden erejüket, 
hogy eddigi sikereinket elragadják és 
végül is ők diktálhassák a békét. 
Azt pedig tudjuk, hogy akkor milyen 
sorsra számíthatunk. Bíznak, hogy 
katonáink nem bírják már a fronton 
a rettenetes harcot, mi meg itthon 
a nehéz munkát és amit kezdet óta 
reméltek, az éhínség lesz az ő leg
jobb szövetségesük. Most talán az 
utolsó nagy próbáról van szó. Eddig 
megálltunk szilárdan; nem szabad 
ezt a próbát sem elveszítenünk, mert 
akkor hiába volt minden eddigi erő
feszítésünk. Katonáinkban most is 
bízunk. Hisszük, hogy frontjuk nem 
törik össze az ellenség ütései alatt. 
Akik az eddigi gy izelmeket kivívták, 
nem adhatják ki fényes eredményt 
egy könnyen kezéből.

Itthon sem lehetünk rosszabbak. 
Tisztán kell látnu hogy helyzetünk 
nehéz, kevés c kenyér, kevés a 
munkaerő, mégis el kell végezni a

munkát, hogy minél jobb aratásunk 
legyen. Itthon is meg kell állnunk a 
nehéz próbát. A jobb jövőért készek
nek kell lennünk lemondásra, egyben- 
másban nélkülözésre is, hogy a sokkal 
nagyobb és talán soha el nem tá- 
voztatható nyomorúság ránk ne sza
kadjon. Vágjunk neki a nehézségek
nek Isten nevében, aki a keveset is 
megsokasithatja, a gyöngét is meg
erősítheti. Viseljük magunkat nagy 
időkhöz méltóan. A nagy időkben 
tűnik ki az egyes embereknek is, a 
nemzeteknek is nagysága, vagy ki
csinysége. Ne tétovázzunk, ne kétel
kedjünk, mert azzal semmit sem 
segítünk se magunkon, se hazánkon, 
hanem fogjuk meg a munkát és 
dolgozzunk, ahol és ahogyan legjob
ban tudunk használni. Egy célunk 
legyen: hogy ebből a nehéz időből 
minél előbb és minél diadalmasabban 
kerüljünk ki. Egy ut kínálkozik erre, 
hogy mindenki a maga helyén úgy 
megtegye kötelességét, mintha nem 
is embereknek és nem gyönge emberi 
erővel, hanem Istennek, isteni erővel 
szolgálna.
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A gyermek is álljon csatasorba. 
Van olyan könnyebb hely, ahol egy- 
egy felnőttet tud pótolni. Aki csak 
tud valahol segíteni, segítsen kész
séggel. Legyen jelszavunk, hogy amit 
magunk megtudunk tenni, arra nem 
vonunk el munkaerőt más fontosabb 
munkától. Legyen most mindenki 
termelő vagy a szellemi, vagy az 
anyagi téren. Aki nem visel hivatalt 
vállaljon önként munkát, hogy akár 
hivatalban, akár másutt szolgáljon 
hazájának. Az úgynevezett »magán- 
zókc, akik hivatal, foglalkozás nélkül, 
tétlenségben élve csak a készet fo
gyasztják, máskor is a legkiseperni 
valóbb emberek, most meg tisztán 
fogyasztónak lenni szégyen és alávaló 
bűn a szellemi és kézi munkások 
ellen, de az őket hordó és tápláló 
haza ellen is. Sőt aki hivatalának 
ellátása után megteheti és van rá 
alkalma, az is végezzen minél több 
kézi munkát Máskor sem szégyen 
senkinek semmiféletisztességes munka, 
most meg épen nemesit és fölemel 
a legegyszerűbb munkának végzése 
is, mert vele hazánknak használunk és 
ha csekély mértékben is, hozzájáru
lunk a végleges diadal kivívásához.

Akik itthon vannak, ne felejtsék 
el azt se, hogy nem a szorultságban 
levők fojtogatására és kizsarolására 
vannak itthon, hanem, hogy a ma
gukén kivül segítsenek a mások 
munkájában. A német nép nagy 
része természetesnek tartja, hogy a 
háborúban áldozzon, ne pedig nye
reséget hajszoljon. Nálunk ellenben 
mindenki nyerni akar a háborúban, 
ítéljük el a tisztességtelen kereskedő
ket, de ítéljük el magunkat is, mikör 
a törvényes árnál többet merünk 
kérni terményünkért, szántásunkért, 
vetésünkért. Ilyenkor egy gyékényen 
árulunk mi is a börtönre érdemes 
hadseregcsalókkal és magunkat gyön
gítve az ellenséget erősítjük. Az ilyen 
emberek nem érdemlik meg, hogy 
katonai parancsnokságuk szabadsá
golja őket, nem is ilyenre kapnak 
szabadságot.

Nem rendes időben, háborúban 
élünk. A háború mindenkitől lemon
dást, áldozatot követel. Értsük meg 
követelő szavát, nehogy végül vere- 
séggel, nyomorúsággal szorítson rá 
bennünket még nagyobb lemondásra 
és áldozatra. szm.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a HAR AN QS ZÓ R A.  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther a hitetlenségről:
A hitetlenség az igazi főbűn, a for

rás, amelyből minden más bűn fakad. 
Ha ugyanis a szívben fészket rakott 
a hitetlenség és Krisztusban nem hi
szünk, ebből először is az következik, 
hogy az ő igéjét nem fogadjuk el, 
hanem azt vagy megvetjük, vagy 
eretnekségnek és hazugságnak tartjuk 
s ennek folytán üldözzük, mintha 
maga az ördög hirdette volna azt. 
Ebből aztán még több gyom fakad, 
mint pl. a szülők s elöljárók iránt 
való engedetlenség, vagy midőn va
laki hivatalát, foglalkozását elhanya
golja, kicsapongó, rendetlen életet foly
tat, hacsak itt-ott a félelem vissza 
nem tart némelyeket, vagy pedig a 
világ előtt való szégyenkezés. . . Aki 
Jézusban nem hisz, abban nem lako
zik a Szentlélek s igy jó gondolatok 
sem foganhatnak meg benne. Még ha 
olyasmit cselekszik is, ami magá
ban véve nem rósz, sőt dicséretes, 
azt is csak mint valami szolga féle
lemből teszi, nem pedig valódi szives 
engedelmességből. Hogy tehát e világ 
igazi ördögfajzadék, amely semmi jót 
szólni, tenni, vagy kigondolni nem 
képes, az onnét van, mert magával 
hordja minden gonoszságnak kútfejét 
és forrását, tudnillik a hitetlenséget.«

F\z evangélikus hódoló 
küldöttség a királynál.
„Az orosz forradalom végül is a 
békéhez fog vezetni. . mon

dotta a király.
A  k irá ly  Április  14-én délelőtt 

fogadta a magyarországi evangéli
kus egyház küldöttségét. A  küldött
ség a budai k irá ly i várban, az 
úgynevezett Habsburg-teremben 
jelent meg a k irá ly  előtt. A  hatal
mas terem magyar művészek alko
tásainak díszeivel van tele. Bútor
zata alig néhány darabból áll, ez is 
meghúzódik a falak mellett.

A  belépő k irá ly  mögött a szár
nyas ajtó mellett Lobkoviz Zdenkó 
és egyik szolgálattevő tiszt állott. 
A  küldöttség mély meghajlással 
üdvözli az uralkodót, majd előlép 
Prónay Dezső báró, az ev. egyház 
felügyelője s mély meghajlás után 
elmondja üdvözlő beszédét, amely
ben rámutat az evangélikus egy
háznak az államélettel való szoros 
kapcsolatra és feladataira és annak

feltétlen szükségére, hogy az állam 
az egyházakat a maguk vallás er
kölcsi munkájában fejlődni engedje 
és hathatósan támogassa. Alattva
lói hűséggel és bizalommal tolmá
csolja a magyarországi ev. egyház 
hódolatát Őfelsége előtt, k i ennek 
az egyháznak is legfőbb őre és 
k irá ly i hitlevelében is biztosította 
a törvényekben megállapított al
kotmány fentartásáról. Kéri az ev. 
egyház számára a k irá ly  kegyes 
jóindulatát.

Az üdvözlő beszédre a kirá ly 
felolvasta válaszát, melyben elis
meréssel emlékezik meg az egy
ház szolgálatairól és biztositja azt 
legmagasabb k irá ly i kegyéről és 
hajlandóságáról. Majd a k irá ly  elő
ször is Prónay Dezső báróhoz lép, 
egyházi és gazdasági vonatkozású 
kérdéseket intéz hozzá, azután 
Prónay Dezső báró egyenként be
mutatja a küldöttség tagjait, a 
k ikke l a k irá ly  kezet fog és külön 
külön beszélget. A  földbirtokos 
kerületi felügyelőktől a gazdasági 
viszonyok felől érdeklődik, az egy
házkerületek püspökeitől pedig 
egyházkerületeik kiterjedéséről, lé- 
lekszámáról és nemzetiségi viszo
nyairól kér felvilágosítást.

Feltűnést keltett Prónay Dezső 
báróval folytatott beszélgetése köz
ben mondott ama kijelentése, hogy 
az orosz forradalom végül is a 
békéhez fog vezetni. Prónay báró 
mélyen meghajolt és igy fe le lt:

—* Felséges uramnak ezen ny i
latkozata nemcsak mibennünk, ha
nem milliókban ébreszt uj remény
séget.

A k irá ly  igy fe le lt:
— Reméljük, rem é ljük. . . Min

den Isten kezében van.
A k irá ly  üde, fiatalos megjele

nése s végtelen kedves, közvetlen 
modora a legmélyebb hatást gya
korolta a küldöttségre. Magyaros 
kiejtéssel besszél s teljes mértékben 
bírja magyar nyelvünket. A  kér
dések olyan gyorsan következtek 
egymás után, hogy erre csak az 
képes, aki a nyelvet a legnagyobb 
mértékben bírja.

Diákotthon Sopronban.
A soproni evang. líceumi tanulók 

az V-ik hadikölcsönjegyzés alkalmá
val osztályonként gyűjtést indítottak 
és az összesen egybegyült 720 ko
ronát egy 700 korona névértékű 6 
százalékos magyar királyi állami já
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radék kölcsönkötvényről szóld pénz. 
tári elismervényben és 37 korona 50 
fillér készpénzben a soproni evang. 
líceumi tanulók Belmisszidi egyesü
letének adták át azzal a megbízással, 
hogy a nevezett egyesület egy általa 
kiállítandó alapitó levéllel a refor
máció négyszázados évfordulójának 
emlékezetére a dunántúli ev. egyház- 
kerületnél egy Sopronban létesítendő 
»Evangélikus líceumi Diákotthon« 
céljaira az átadó levél irányelveinek 
megfelelően létesítsen egy »Líceumi 
Diákotthon alapot«, s indítson tágabb 
körű mozgalmat a líceumi tanulókra 
annyira fontos ügy érdekében. Az 
alapítók szemei előtt ugyan végső 
cél gyanánt egy a vidéki tanulók 
számára bennlakást és teljes ellátást 
is biztositó családias jellegű »Diák
otthon« képe lebeg, de addig is, mig 
a végső cél megvalósítható lesz, ki- 
vántosnak tartják, hogyha majd már 
egy-két napközi foglalkozásra alkal
mas terem a megfelelő berendezéssel 
rendelkezésre áll. a nagyfontosságu 
intézmény alapja, ha szerény kezdettel 
is, minél előbb megvetessék.

A reformáció jubileumi esztende
jének ébresztő, áldásos hatását látjuk 
a fentebbi szép, nagyjelentőségű elha
tározásban, ami nyilvánvaló jele an
nak, hogy a soproni evang. líceum 
mai ifjú nemzedéke sem akar elma
radni azok mögött, akik ebben az 
intézetben egy »Magyar Társaságot«, 
egy »Deákkuti Vármegyét«, egy 
»Evangélikus főgimnáziumi Gyors
írókért«, egy »Soproni Gyorsírót« 
alapítottak.

Hisszük, hogy a soproni líceum 
volt növendékei s az intézet barátai 
örömmel vesznek tudomást eme nagy 
múltú alma mater tovább fejlődését 
bizonyára biztositó mustármagnak 
elvetéséről s a maguk részéről is 
megtesznek mindent, hogy az minél 
előbb terebélyes fává növekedjék és 
nem késnek adományaikkal e nagy 
és nemes cél elérését előmozdítani. 
Mindaddig, mig a soproni evang. 
líceumi tanulók Belmissziói egyesülete 
a dunántúli ev. egyházkerületnek a 
jelzett Diákotthon alapítványt át nem 
adja, illetve az egyházkerület azt át 
nem veszi, ami még a folyó évben 
előreláthatólag meg fog történni, addig 
az összes kívülről jövő adományokat 
is a »Soproni líceumi tanulók, Bel
missziói egyesülete« vészi át, azokat 
a líceumi értesítőben a »Belmissziói 
egyesületről« szóló jelentésben nyug
tázza A külső támogatás segítségével 
az egyesület reméli, hogy a »Diák
otthon« céljára létesítendő alapot az

egyházkerületnél már jelentékenyebb 
összeggel vetheti meg. Istennek gaz
dag áldása legyen az elvetett mus
tármagon !

Ezt az értesítést kaptam Hetvényi 
Lajos soproni ev. líceumi tanártól, 
a »Belmissziói Egyesület« vezetőjétől. 
Legelső gondolatom és óhajtásom az 
értesítés végső szavaival ez: legyen 
rajta Isten gazdag áldása 1 Nekem 
nagy örömet okozott soproni diákjaink 
nemes cselekedete, mert én is sokat 
gondolkodtam, hogyan lehetne isko
láink jövőjéért valami méltó dolgot 
tenni a reformáció jubileumi évében. 
Tervemet már a múlt tavasszal szóba 
hoztam egyházmegyei lelkészértekez
letünkön, a kerületi evangéliumi egye
sületnél indítványt is akartam tenni, 
de egyrészt a háború végét, másrészt 
azt vártam, hogy valaki más tesz 
hasonló indítványt s kész lettem volna 
azt legjobb szándékom és tehetségem 
szerint támogatni. Amint prot. őseink 
megvoltak győződve, hogy az isko
láktól függ nagyrészt egyházunk, és 
hazánk jóléte és fennmaradása s ez 
a meggyőződés indította őket nehéz 
időkben nagy áldozatokkal iskolák 
építésére és a tehetséges, de szegény 
tanulók támogatására: ez a meggyő
ződés nekem is véremmé vált és 
érzem, hogy nagy múltú iskoláinkat 
áldozatokkal is segíteni kell, hogy a 
jövőben is betölthessék fontos felada
tukat. Mindig fájdalommal gondolok 
arra, hogy ősi soproni líceumunk és 
tanítóképző intézetünk fentartására 
állami segélyt kellett igénybe vennünk 
s ez a segély mindig nagyobb lesz 
és talán végül az állam kezébe kell 
iskoláinkat átengednünk A könnyebb
ségnek örülve nem látjuk a benne 
rejlő veszedelmet, nem gondoljuk meg, 
hogy mi mindig tudunk iskoláinkban 
az államnak derék, hasznos polgá
rokat nevelni, de az állam nem tud 
nekünk használható jó evangélikus 
vezetőket és híveket adni. Most itt a 
reformáció jubileuma. Jó alkalom, 
hogy megmutassuk a bennünk rejlő 
evangéliomi életet és buzgóságot. Ha 
most sem tudjuk megmutatni, akkor 
nincs is bennünk megmutatásra méltó 
élet és buzgóság.

Sok szegény tanulót neveltek isko
láink kiváló ' emberré egyházunk és 
hazánk javára, sokan éreztük a régi 
jóltevők jótéteményének áldását, sok 
szülőnek megkönnyítették a taníttatás 
gondjait, sok egyházközség és család 
köszönheti nekik, hogy nem sülyedt 
le a tudatlanságba és hitetlenségbe: 
méltó, hogy mi meg az utánunk jö
vök érdekében tegyünk valamit.

Ajánlatom ez: Csatlakozzunk a 
soproni diákok mozgalmához és te
gyük minél előbb lehetővé a Diákott
hon megalapítását. Akik ösztöndíjban, 
vagy más kedvezményben részesültek 
és anyagi erejük megengedi, tartsák 
erkölcsi _ kötelességüknek, hogy azt 
legalább részben visszafizessék, vagy 
ha többet nem, 100— 200 kor. ala
pítványt tegyenek. Emlékezzenek meg 
az iskoláról azok a szülők is, akiknek 
ott tanult gyermeke elhunyt s ezt a 
kötelességét nem teljesítheti. Álljanak 
az adakozók közé azok a többi ta
nítványok is, akik ha anyagiakban 
nem is, de szellemiekben érezték az 
iskola áldását és jórészt annak kö
szönhetik emelkedettebb gondolkodá
sukat. Csatlakozzanak azok az egy
házak és hivek is, akik feltudják fogni, 
milyen sokat köszönhet egyházunk, 
hazánk és minden hívünk az isko
láknak és milyen nagy kötelesség a 
szegény, de tehetséges gyermekeket 
a tudatlanságból és alacsony sorból 
kiemelni s belőlük az egyházak ré
szére minél jobb vezetőket nevelni.

Áldozzunk a szerint, hogy ki me
lyik iskolának tanulója volt, a soproni 
theologiára, a soproni tanítóképző- 
intézetre és a kőszegi leányiskolára is.

Aki nem tudja az odaszánt össze
get egyszerre lefizetni, ajánlja fel a 
békekötéstől számított 5 évi törlesz
tésre s ha időközben elhalna, vagy 
olyan súlyos baleset érné, hogy a 
törlesztést nem teljesíthetné, ajánlata 
sem magát, sem örököseit nem kö
telezné.

A magam részéről a békekötéstől 
számítva felajánlok a soproni líceumi 
diákotthonra: 500, a soproni theolo
giára : 500, s feleségem részéről a 
kőszegi leányiskolára: 200 koronát.

Bizzunk, hogy a béke nem várat 
már évekig magára, bizzunk, hogy 
Isten jó szándékunkat megáldja. 
Ne emlegessük mindig szegénységün
ket, kicsinységünket. Tűzzünk magunk 
elé magasabb célt, törekedjünk arra 
kitartással: mindjárt gazdagabbaknak 
és nagyobbaknak érezzük magunkat. 
Ahol a hitetlenség és kishitűség haboz 
és tétlenül á l l: a szilárd hit határoz 
és munkára indul. Ha dunántúli egy
házkerületünk biztos alapot tud vetni 
a soproni diákotthonnak, jól megtudja 
oldani a kőszegi leányiskola folya
matban levő átalakítását és erősíteni 
tudja soproni tanítóképző intézetünket, 
akkor ne törjük fejünket valami uj 
jubileumi alkotáson; ennél szebben 
nem ünnepelhetjük a múltat és nem 
készülhetünk jobban a jövőre.

Szalay Mihály.
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A tavaszhoz.
Itt vagy újra szép kikelet 
Bárányfelhős egeddel, 
Ragyogó napsugaraddal,
S fakadozó rügyeddel.

Újra zeng a pacsirtadal, 
Csörgedez a kis patak;
A tölgyeknek mohos alján 
Kék ibolyák nyilának.

Enyhe szellő suhan végig 
Az ébredő táj fölött,
Mely a te lágy fuvalmadra 
Zöld mezébe öltözött.

* *
Mily örömmel köszöntnélek 
Te gyönyörű kikelet;
Ha bánat nem busitaná 
Mélyen érző szivemet!

Oh, mert lelkem el-elszállott 
A véres harcterekre .
S a fájdalom égő könnye 
Jő ilyenkor szememre.

Elgondolom: nem pacsirta 
Zengi ott tavasz dalát, 
Hanem ágyuk bömbölése 
Morajlik a légen át.

Enyhe szellő lenge szárnya 
Nem hord édes illatot,
S hősök vére festi meg a 
Csörgedező patakot.

És ha a nap bucsuzóra 
Hinti arany sugarát,
Hány haldokló vitézünknek 
Viszi végső sóhaját!

Nem örülök én most neked 
Beköszöntött kikelet; 
Szépséged nem vidítja fel 
Bánattal telt szivemet.

CSAjBÓK LID IKÉ.

Néhány kérdés.
Ir ta : Ba likó  Lajos.

Több, mint két éve sújt már ben
nünket az Urnák nemzeteket tapodó 
haragja. Ez a két év bizonyosan nem 
suhant el felettünk nyomtalanul, ha
nem inkább mély barázdákat vont 
homlokunkra s lelkünkre egyaránt. 
Ennyi idő alatt sokat felejtettünk, de 
sokat tanultunk is. Vannak azonban 
dolgok, amelyek felett napi rendre 
térni nem tudunk, vannak kérdések, 
amelyek lelkünket még mindig hány- 
torgatják, sőt most még fokozottabb

mértékben, mint akkor, amikor ez a 
nagy világégés kezdődött. Egy néhány 
ilyen nyomasztó kérdést akarunk 
most fontolóra venni, hogy valami
képen feleletet és pedig lehetőleg 
kielégítő feleletet találjunk reájuk. 
Eejtegetéseinknél annak véleményét 
kérjük ki, akinek neve a most folyó 
jubileumi esztendővel választhatatla- 
nul összefügg. Dr. Luther Mártonét. 
Ha a hit és élet nagy kérdéseinél 
bizalommal vezetésére hagyjuk ma
gunkat, akkor méltán fordulhatunk 
hozzá útmutatásért a háborúval ösz- 
szefüggő kérdésekben is. S véleménye 
annal súlyosabban esik latba, mivel 
tudjuk, hogy nem a maga emberi 
véleményét fejezi ki, hanem minden
kor abból merít, amit az Ige nyújt 
és mond, vagyis tudjuk, hogy az ideig 
való dolgokat az örökkévalóság szem
pontjából nézi és mérlegeli. Luthert 
vezérül választva vegyük fontolóra 
egyenkint a következő, lelkünket foly
tonosan nyugtalanító kérdéseket: jo
gosult-e a háború egyáltalában ? 
jogos-e a mi háborúnk? bizhatunk-e 
a győzelemben ? szabad-e a háború 
idején is Istenhez emelni szivünket?

Az első kérdés, amelyet felvetünk, 
igy hangzik: jogosult-e a háború 
egyáltalában.

Azt hiszem, mindnyájan egyetértünk 
abban, hogy a kérdés tárgyalása 
nem felesleges dolog. Hiszen a vé
lemények ebben a tekintetben nagyon 
megoszlanak. Egyesek azt állítják, 
hogy háborúnak lenni nem kell, hogy 
azt mindig el lehetne kerülni, ha a 
diplomaták — egy a mostanában 
sokat szidott és ócsárolt társaság — 
ügyesen és helyesen végezné dolgát. 
Mások ellenben azt tartják, hogy a 
háború általában véve elkerülhetetlen, 
úgy lehetnek helyzetek és állapotok, 
amikor nincsen más megoldás, mint 
a fegyver, a kard ! Melyik felfogás a 
helyes? — Lássuk csak, hogyan ítél 
Luther? — A reformátor szívesen 
igazat adna az első nézetet vallóknak, 
hiszen mindenki, különösen minden 
őszinte keresztyén megborzad a há
ború rémségeitől. Ámde a való élet 
viszonyaielőttszemethunyni nemlehet. 
»Ha az emberek jámborak volnának 
s örömest megtartanák a békességet 
-  mondja Luther, — akkor persze 

a háború a legiszonyatosabb csapás 
volna a földön. Ámden nem lehet 
figyelmen kivül hagyni, hogy a világ 
gonosz és hogy az emberek békes
ségben élni nem tudnak, hanem lop
nak, rabolnak, gyilkolnak, megkinoz- 

! nak nőt és gyermeket, reátörnek a 
' vagyonra és a becsületre. Ilyen mód

az egyetemes háborúság volna, a 
melynek nem lehet határt szabni 
másképen, mint részleges háborúság, 
t. i. kard és fegyver által ! Épen az 
emberi gonoszság az, amely a fegy
vert nélkülözhetetlenné, sőt annak 
használatát egyenesen kötelességgé 
teszi Az igazi szeretet követeli, hogy 
a fegyver alkalmazásba vétessék: a 
szeretet azok iránt, akikben a gonosz
ság hatalmas, valamint a szeretet 
azok iránt is, akik a megtorló és a 
gonoszságot fékentartó hatalom nél
kül prédául esnének az erőszakosko- 
dóknak. A külső erőszak kényszerítő 
ereje ugyanis gátat vet a gonosznak 
s egyben a nyomorúság erejével 
kényszeríti is az embereket, hogy 
magukba szálljanak s esetleg meg
javuljanak. A háború e szerint nem 
egyéb, mint ami a rendőrség és 
igazságszolgáltatás az államban. Azt 
bizonyára senki sem vonja kétségbe, 
hogy a társadalmi életben és az 
állami keretben a büntető hatalom 
nélkülözhetetlen. De épen ilyen elke
rülhetetlen a háború is, mint a jog
rend érvényesítése a népek és az 
államok közötti viszonyban. Termé
szetesen sajnálatos és fájlalni való, 
hogy ez igy van, de a tényleges 
viszonyok hatalmasabbak, mint az 
Óhajtások. Folytatjuk.

Ahol a füstölt kolbász többet ér, 
mint a huszárkard.

Elbeszélés. I r ta : Fábián Imre.

Hogy a fronton tizennégy hónapot 
eltöltött huszárhoz érkezhetik-e rossz 
pillanatban jóféle hazaival telt ládika, 
annak megítélését az itthoniakra bí
zom. Mivel azonban az itthoniak 
egyhangúlag azt mondják: nem ! a 
hazais ládika hidegben, melegben, 
esőben, fagyban, éjjel-nappal mindig 
jókor érkezik s telt gyomor miatt 
soha nem talál kedvezőtlen fogadta
tásra, bejelentem, hogy alsóvégi Kis 
Varga János 9-es közhuszárral mégis 
megesett a nem várt eset. Rosszkor 
érkezett az a kis ládika, amelyen 
ifjú szép élete párja kezeirását ismerte 
fel, amelyből az otthoni rég nem 
látott füstölt kolbásznak illata ütötte 
meg orrát.

Nem azért történt ez, mintha na
gyon jóllakott volna. Hiszen nincs 
olyan rakott szekér, amire legalább 
még egy villa rá ne férjen, mondja 
a példaszó. Úgy még sohasem laktam 
jól, hogy egy kis darab füstölt kol
bászt meg ne tudnék enni, volt a
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Kis Varga János 9-es közhuszár 
külön példaszója, amit még egykori 
civil korában vallott, de aminek 
igazságát a zsinóros dolmány alatt 
se tagadta meg. Itt bizony ép ez idő- 
tájt úgyis kevésszer lakhatott iól a 
lováról leszállított nyalka huszár, 
hogy egy darab száraz kenyeret 
ráadásul jóízűen el ne fogyasztott 
volna.

Azért érkezett rosszkor a ládika, 
mert épen akkor kapta a parancsot, 
hogy harmad magával járőrszolgálatra 
indul. Csak ép annyi ideje volt, hogy 
a ládika fedelét felfeszitette, a kol
bászt egy darab fehér cipóval együtt 
belesülyesztette a kenyeres zsákba, 
azután indultak is.

Feladatuk az volt, hogy az előttük 
elterülő berket felderítsék, mennyire 
vannak benne az oroszok. Amint a 
berekben jó távolságra előrement a 
kis csapat, a muszkák ottlétének vi
lágos nyomait látták, de muszka sehol 
nem volt látható. Közvetlen előttük 
egy kis magános házikó állott, tőlük 
balra meg egy különösen sürü bo
zóttal fedett magaslat. Mivel már 
nagyon is eltávolodtak csapatjuktól, 
az őrjáratot vezető káplár másod
magával a bozótos magaslat felé 
indult, Varga Jánost pedig utasította 
hogy a házikó környékét különösen 
alaposan kutassa át, azután várjon 
reájuk, ha pedig gyanús neszt hall, 
vigyen hirt a csapatnak. Néhány 
óráig mindenesetre ott maradjon, a 
házikó igen alkalmas a figyelésre.

Varga János megfelelt a parancs
nak. Átkutatta a házikó környékét, 
de nem talált semmi gyanúsat. Csend 
volt mindenütt, csak időközönként 
zavarta néhány madárfütty a berek 
csendjét.

Mint, aki dolgát jól végezte betért 
a házikóba. Asztal is volt benne, 
székek is körűié, mintha -a gazdát 
minden pillanatban visszavárná. Elő
vette a kenyeres zsákját, asztalra 
rakta belőle a sok gyönyörűséges 
portékát. Feledett muszkát, berket, 
berek közepén levő házikót, csak a 
kolbászt látta, meg a drága fehér 
cipót, amit hii élete párja saját maga 
dagasztott, saját két kezével.

Élesre fent őri bicskájával karikára 
vágta a kolbászt, szeletre a kenyeret, 
lélekben pedig otthon járt, ahol szinte 
őreá gondolnak.

Még tovább is falatozott volna, 
mélázott volna, de a nyitott ajtóban 
hirtelen két szurony, két puska, majd 
két hatalmas muszka jelenik meg. 
Most az egyszer a 9-es huszárnak 
is torkán akadt a falat. Hejnye bi
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zony mégsem otthon falatozott ő, 
hanem ellenséges országban! Már 
épen arra gondolt, hogy a lakoma 
megzavarásáért a két hívatlan, lapos 
sapkás vendégen hogy álljon boszut, 
kardot rántson-e, vagy csak a székkel 
üssön közéjük s vágjon utat magának. 
Nem sok pillanatig kellett tűnődnie 
a kettő után jött még vagy ötször 
kettő!

Szegény 9-es huszár szűknek érezte 
a dolmányt, a sapkát, alacsonynak a 
házat, meg mindent. Kettő epen ka
póra jött volna, de mit kezdjen eny- 
nyivel I Ezalatt falhoz támasztott 
puskáját amazok felvették és félre
ismerhetetlenül felszólították, hogy 
adja meg magát.

Csak a káplár jönne legalább, 
hárman még rendet teremtenének, 
de egy maga tehetetlen. Odaadta hát 
a kardját is. Ugyan soha nem csa
tolta le a szíját olyan nehezen.

A muszkák erre fegyvereiket ölükbe 
szedve, a magyar huszárt a fal mellé 
állítva letelepedtek az asztal mellé, 
amelyen még ott volt János kenyeres 
zsákja, kalbásza, cipója, őri bicskája. 
Ahol János elhagyta, ők ott szépen 
folytatták, szinte látszott rajtuk, hogy 
kapóra jött nekik ez a fogás, éhesek 
lehettek, mert se láttak, se hallottak 
úgy neki láttak a kolbász evésnek. 
Jánosnak az ökle remegett tehetetlen 
dühében. A neki szánt kolbászt ezek 
az éhenkórász rusziik merik elfo
gyasztani ! Mért hogy legalább egy 
kése nincsen ! De még csak egy üres 
széket se talált, amit odadobhatna 
hozzájuk. A legjobban talán mégis 
az a semmibbevevés bosszantotta, 
amit a muszkák részéről tapasztalt. 
Mintha kivülök senkise volna ott a 
szobában, mintha nem volna ott egy 
magyar 9-es huszár, aki előtt ezek 
már nem egyszer futottak. Mégcsak 
arra sem érdemesítik, hogy vigyáz
zanak reá. No várjatok !

Ezenközben alsóvégi Kis Varga 
János 9-es huszár mindig közelebb 
húzódott a nyitott ajtóhoz s egy al
kalmas pillanatban uccu, vesd el 
magad! Futott, ahogy tudott csapata 
felé. Mire a muszkák felocsúdtak, 
fegyverre kaptak, a fák között futott 
bukva. Néhány golyó zizegést hallott 
csupán, egyéb baja nem esett.

És minél közelebb jutott csapatá
hoz, annál lassabban ment. Kard 
nélkül, puska nélkül, sapka nélkül 
egy 9-es huszár! És mindez a füstölt 
kolbász m iatt! De rosszkor is jött 
az a füstölt kolbász, de nagy szé
gyent hozott őreá.

Egészen megállapodott már, hogy 
l talán nem is megy ilyen szégyennel 

vissza az övéihez, mikor bajtársai 
közül egy megerősített őrjárat köze
ledett feléje. Ezek már az ő keresé
sükre jöttek. Mi szégyen, mi tagadás 
elmondta nekik a szomorú esetet. A 
következő pillanatban már indultak 
is vissza. János egy kölcsön kapott 
karddal legelői a kunyhó felé. K> 
tudja, kardját, vagy kolbászát keresni 
sietett-e úgy ?

Az irányt könnyen megtalálták. 
Puskaropogást hallottak. Ä káplár 
pajtásával harcban állott János musz
káival. Mikor a helyzet a mieinkre 
legválságosabb volt, akkor jelent meg 

j János huszár a társaival. A musz
kák két tűz közé kerültek, megadták 
magukat, Megtalálta János kardját, 
puskáját, csak épen kolbászát nem. 
A cipónak is csak morzsái voltak az 
asztalon. Sajnálta a kolbászt, cipót, 
de legjobban mégis csak azt, hogy 
pajtásai tréfája szerint alsóvégi Kis 
Varga János 9-es huszár kardja 
helyett füstölt kolbásszal mentette 
meg az életét.

Szelíd, régi zsoltár.
Tavasz vo lt. . .  A házunk fehér tornácáról 
Hivogatón csengett jó  anyámnak hangja, 
Én meg leszállottam vesszőparipámról 
S amikor megkondult a fa lunk harangja, 
Boldogan borultam jó  szülém keblére, 
Fürtös kis fejemet ölébe nyugtatám.
— Szelíd, régi zsoltár volt altató dalom, 
Mikor imádkozni tanított az anyám.

Azóta már olyan sok-sok idő telt el. . . 
Azt a szelíd zsoltárt még el nem feledtem, 
Megtanultam hittel buzgón imádkozni,
Sok vészes fergeteg zúgott el felettem . . .
. . . Amire jó  anyám tanított egykoron,
Az a zsoltár maradt a legdrágább kincsem; 
Hiszem, egy szép napon együtt zengjük ú jra : 
„Erős várunk s pajzsunk volt nekünk az

[Isten!"
Harctér. HORVÁTH IMRE.

Olvassátok a bibliát.
.Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a legfőbb kincn 
Tanyát a sátán ütőit ott,
De Isten nem lel hajlékot.
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25. szerda, 12V 1 44-50.
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Kik győztek eddig ?
A középponti hatalmaknak a háború 

folyamán végzett katonai teljesítmé
nyeit úgy mérhetjük meg legkönnyeb
ben, ha szembeállítjuk egymással az 
egyes hadviselő országok területének 
és népességének nagyságát. A közép
ponti hatalmak: Ausztria és Ma
gyarország, a német birodalom és 
gyarmatai, Bulgária, Törökország és 
Lengyelország területe: összesen 6, 
193.563 négyzetkilométer 167,004.000 
főnyi lakossággal. Az antant ország
ainak területe;. Nagy-Británnia, Fran
ciaország, Olaszország, t roszország, 
Belgium, Japánország, Montenegró, 
Portugália, Románia és Szerbia ten
gerentúli birtokaikkal együtt, azonban 
Lengyelország nélkül; 73.484.752 
négyzetkilométer 863.093.000 lakos
sal. Az F,gyesült-.Vllamok és Rina, 
lakossága 109,316.000, illetően 329.-
618.000 lélek 9,693.590, illetőleg 11.- 
138.900 négyzetkilométernyi területen. 
E roppant nagy számbali fölényesség 
ellenére is ellenségeink Elzászban 
900, Ausztria és Magyarországon 
pedig 30.491 négyzetkilométer, ösz- 
szesen tehát 31.391 négyzetkilométer 
területet tartanak megszállva, ellenben 
a középponti hatalmak Belgiumban
29.000 négyzetkilométert, Francia- 
országban 22.310, Oroszországban 
2 80.450, Romániában körülbelül
100.0. 0, Szerbiában 85.867. Monte
negróban 14.180, Albániában 20.040, 
Olaszországban pedig 380 négyzet- 
kilométert, összesen tehát 552.227 
négyzetkilométert tartanak katonailag 
megszállva. Az antant áramainak 
számszerű, lakói számára alapított 
túlsúlya ötszörös s ha hozzászámítjuk 
az Egyesült-Államokat és K'nát, a 
hétszeresnél nagyob az antant túlsú
lya. A középponti hatalmak hadseregei 
ennek ellenében több mint tizenhét- 
szer olyan nagy területet tartanak 
megszállva, mint ellenségeik. Hogy 
kik győztek tehát eddig, az itt felsorolt 
számok miden körmönfont ellenséges 
diplomatánál világosabban és kézzel 
foghátólag beszélnek.

„Húsvéti üzenet.“
Az ünnepek elmúltával ezúttal is 

hálás köszönetét mondunk mindazok
nak, kik nemes áldozatkézségükkel 
lehetővé tették hogy az Isten szent 
igéje minél több katona testvérünk 
kezébe elkerüljön.

Alábbi közöljük az utolsó rendelők 
r sorát:

Saját rendelkezésre :
Dunántúli Evang. püspöki hivatal 300 

Ev. nöegylet Bük, Pálmai Lajos Győr 
200—200; Varga József Sárvár. Ev leik. hiv. 
Körmend, Németh Sándorné Ostfyasszony- 
fa, Ev. leik. hiv. Arad, Nádasdi ev. hivek, 
Hutter Lajos Nagykanizsa 100— 100; Zat- 
kalik Károly Bánk, Kiss Samu Nagybarát- 
falu, Eősze Zsigmond Tolnanémedi, Evang. 
leik. hiv. Nagyvázsony, Evang. leik. hiv. Őri- 
magyarósd, Evang. leik. hiv. SomorjaöO—50; 
Piri Károly és Magyar József Szend, Pulay 
Gábor Boba 30—30; Mlinarcsek Pál 24; 
Bélák Géza Csabdi, Síkos Gyula Zalagalsa 
20—20; Varga János Nemeshany 15; Varga 
Dénes Duka 8 ; Szabó Islyán Tábori posta
415., Németh Sándor Kötcse 5—5 : Lukács 
József Nagybábony 4 példány.

Szabad rendelkezésre :
Gyékényesi iskoiásgyermekek 240; Pá- 

vel Rózsi Szentgotthárd, Schäden Gusztáv 
Rábaszenttamás, özv. Mesterházy Ödönné, 
Mesterháza, Egyed T in i Nemeshany, özv. 
Király Istvánná, Kőszegi felső leányiskola, 
Ev. nőegylet Szilsárkány, Ev. nőegylet 
Sopronnémeti, Ev. nőegylet Ostffyasszonyfa, 
dr. Takáts Józsefné Bük 100—100; Piri 
Károly és Magyar József 70; Molnár István 
Sobor 60; Mogyoróssy Pál Nemecsó, Kaj- 
tár István Nemescsó, Egyed Elekné Ne
meshany, Koczor Kálmán Borgáta, özv. 
Papp Józsefné Rákosliget, Karsay Margit 
Farád, id. Németh József Kemenessönjén, 
Tamás Andrásné, Csaszuy Kálmánné So- 
morja, özv. Szabó Lászlóné Sopronnémeti, 
Puskás nővérek Ostffyasszonyfa, özv. Eröss 
Józsefné Ostffyasszonyfa, Fehér Pálné Ost
ffyasszonyfa, Krajecz János Ujcsanálos, 
Papp Jolán Ajka, özv. Mokry Endréné 
Budapest, Benvus József Tiszaföldvár j 
50—50; Lénárt Károlyné Taksonyfalva 40; 
Sax Ferenc Győr 25; Pájzer Lina és G i
zella Acsád, özv. Horváth Lajosné Acsád 
20—20; Szabados Gyuláné Kapolcs 10 
példány.

Pénzadomány:
Pulay Gábor Boba 14 K, Vidos Józsefné 

10 K, Nádasdi ev. hivek gyűjtése 770 K, 
Balikó Mihály Rábaszenttamás 5 K, Mé
száros Lászlóné Felsöság 4-50 K, Németh 
Sándorné, Kiss Ödönné Kötcse 4—4 K,
N. N. Felsőpaty, Kovács N. Tárnokréti 
3—3 K, özv. Papp Józsefné Rákosligct, 
ifj. Máthé Gézáné Gérce, Horváth Jánosné, 
özv. Samu Istvánná Duka, Bolla Sándorné, 
Bolla Linuska Nagyköcsk, Kadlicskó Ist
vánná Nagybábony 2—2 K, Sebestyén 
Károlyné, Kiss Józsefné Borgáta, Fodor 
Zsuzska Felsőpaty, özv. Gueth Lajosné 
Rádóczujfalu, Király Elekné, Vajda M iliály- 
né, Mendöl Andrásné, Pordán Jánosné, 
ifjabb Pordán Jánosné Nagyköcsk 1 — 1 K, 
Schneller Karolin Pápa 80 f, Szabó István 
Tábori posta 415. 50 f.

A gondjainkra bízott példányokat 
a következő címekre küldöttük e l:

1. K u. K. Militär-Seelsorge Wien 1600
2. 26 csomag ev. tábori lelkészi

hivatalnak á 50 példány . . 1300
3. Evang. lelkészi h ivata l: Ungvár,

Kassa, M iskolci, Sátoraljaújhely,
Paks, Sárvár, Szombathely, Tren- 
csén, Eszék, Újvidék, Nagybecs- 
kerek, Temesvár, Lúgos, Rév- 
kotnárom, Brassó, Nagyvárad,
Szeged, Debreczen, Eperjes,

Kecskemét, Pécs, Veszprém,
Baja, Nagykikinda 20—20 péld. 480

4. Evang. Centralverein für innere
Mission Wien . . . .  1000

5. Ev. táb. leik. hivatal Budapest 600
6 K. u. K. Ev. Militär-Seelsorge:

Laibach, Insbruck, Marburg, 
Klagenfurt 50—50 péld. . . 200

7. Ev. Pfarramt: Brünn, Olmütz,
Bielitz, Wiener-Neustadt, Zágráb,
Merán, Bozen, Marburg, C ilii 
20—20 péld. . . . . . 1 8 0

8. Ev. lelkészi h ivata l: Rimaszom
bat, Lőcse, Szatmárnémeti, Sza
badka, Zombor, Arad, Czelldö- 
mölk, Dunaföldvár, Nagykanizsa, 
Bonyhád, Szentgotthárd, Lajta- 
ujfalu, Balf, Alsólendva, Mura
szombat 10—10 péld.. . . ' 150

9. K. u. K. Epidemiespital Kassa, 
Miskolcz, Ungvár 40—40 péld. 120

10. Karl Hubacsek K. u. K. Feldkurat 
Pola, Winkelman K. u. K. Feld
kurat Klagenfurt, Péter Boda K. ti.
K. Feldkurat Trient 50—50 péld. ICO

Összesen 5780
Isten áldását kérjük mindazokra, 

kik minket nemes célú munkánkban 
lelkesedéssel, áldozatkészséggel tá
mogattak I

A világháború eseményei.
Nagypéntek fájdalmas hangula

tába a diadal izgalma vegyü lt: a 
toboli hídfőnél kilencezer orosz 
katonát és százharminc tisztet, 
nagy zsákmányt kerítettek hatal
mukba hősies seregeink. Ha Orosz
ország habozik béke jobbot nyúj
tani, íme a nagypénteki győzelem 
m utatja : tudunk rá még újabb
csapást mérni. A  toboli hídfő egy 
szerény kis emlékeztető a Gorlicére. 
Eljő a tavasz és eljő a második 
Gorlice!

Az amerikai szenátus megsza
vazta az első hadihitelt, száz m illió 
dollárt. A haditengerészet létszámát 
háromszázezer, a szárazföldi had
seregét egy m illió  emberre fogják 
felemelni. Egyenlőre toborozássai 
kísérleteznek. Minthogy Amerika 
hadiállapotban levőnek tekinti ma
gát Németországgal, Ausztria-Ma- 
gyarország is visszahívta amerikai 
követségét. A nálunk levő ameri
kai consuloknak pedig kiadta út
leveleiket.

Vilmos, a németek bölcs császára 
húsvéti levelében megajándékozta 
Poroszországot a demokratikus vá
lasztójoggal. Ő maga a német 
népnek a háborúban tanúsított 
hazafiságára és áldozatkészségére 
hivatkozik.

Mig az angol kormány még 
mindig a háború folytatása mellett 
szítja a tüzet, addig az egész vilá-
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gon mindinkább erősödik a béke
vágy, követelik a béketárgyalások 
megkezdését. Megbízható jelentések 
szerint az angol munkáspárt is már 
folytonos gyűléseket tart, amelye
ken sürgeti, hogy az angol kormány 
szövetségeseivel együtt haladékta
lanul kezdje meg a béketárgyaláso
kat. A  munkáspárt ilyen szellemű 
feliratta l fordult az angol királyhoz 
is. A békekötés közeli lehetősége a 
világnak szenvedéseitől való meg
váltása úgy látszik küszöbön van, 
mindenki a békét óhajtja, csak a 
magyar politikusok mindebből nem 
akarnak meglátni semmit. Nekik 
még mindig a gyűlölködésben, a

lármában, a harci zajban, az egye
netlenkedésben te lik  a kedvük.

A buvárliajóliáboru.
A németek a legerélyesebben 

folytatják a buvárhajó háborút. 
Miután februárban a korlátozatlan 
buvárhajó háború kezdete óta
781.000 tonna hajóteret elsülyesz- 
tettek, március hónap a tengerészeti 
vezérkar jelentése szerint 861.000 
tonna zsákmányt hozott. így a 
világ tonnatartalmát 2 hónapon 
belül 1,640.000 tonnával csökken
tették.

Szárazföldi harctér.
Itt különösen a nyugati harctéren

} végbemenő erőfeszítések vonják 
magukra az érdeklődést. Az arrasi 
csatatér. Hol nap-nap után nagy 

| tömegeket vonultatnak fel az an
golok és a franciák. A küzdelem 
rettenetes. Vinny, Fampoux, Beu- 
villn-Vitasse, Bullecaurt, Scarpe az 

i ütköző pontok, ahol az angol pán- 
I célos autók, repülők egy pillanat 

alatt megsimmülnek.
Keleten főleg Wolhyniában foko

zódik az orosz tüzérség tevékeny
sége.

Az olaszok elleni arcvonalon és 
| a délkeleti harctéren a helyzet 

nagyjában változatlan. A  jelen p il
lanatban még minden csendes.

Az  egyház kö rébő l .

Halálozás. Eperjesi Schollz Margit, 
Scholtz Gusztáv budapesti püspök áldott 
lelkű leánya 43 éves korában elhalt.

Fehér Mihály ev. tábori lelkész egy 
csehországi kórházban hősi halált halt.

Az elhaltak emléke legyen áldott 1
Hálás gyülekezet. A pápai gyülekezet 

mélységes hálája és tisztelete jeléül Gyu- 
rátz Ferenc ny. püspököt a gyülekezet 
örökös tiszteletbeli lelkészévé választotta. 
Nevére 10 000 koronás alapítványt létesített. 
A jóságos Isten tartsa meg sokáig mind
nyájunk örömére az érdemekben gazdag, 
a munkában fáradhatlan főpásztort.

Lelkészválasztás. Az uraiujfalui gyüle
kezet lelkészévé egyhangúlag Rónay Gyula 
örimagyarósdi lelkészt választották meg. 
Kinek beiktatása május hó folyamán lesz.

A takácsi leánygyülekezet lelkészének, 
Mesterházy Lászlónak évi 100 K drágasági 
pótlékot szavazott meg.

Uj püspöki titká r. A dunántúli egyház- 
kerületben püspöki titkárnak László Miklós 
vadosfai lelkész neveztetett ki.

Adományok. Gróf Vass Ottilia buzgó 
protestáns nő Erdélyben, fél m illió t érő 
vagyonának felét az egyházkerületének 
adományozta.

A torzsai árvaház javára Névtelen Bu
dapest 40 K-t, D. K. Budapesti 3 10 K-t 
adományozott, amiért az árvaház vezető
sége igaz köszönetét fejezi ki

I t thon ról .
Felm entettek fe lü lvizsgálása. A hon

védelmi miniszter elrendelte a felmentettek 
felülvizsgálását. A rendelet szerint csak 
a kétségbevonhatatlanul nélkülözhetetlen 
egyéneket fogják felmenteni, kiket sem női 
munkaerővel, sem rokkantsággal pótolni 
nem lehet.

46 — 50 évesek szemléje. Elrendelték 
az 1867 évtől 1871 évig bezárólag terjedő 
időben született, valamint 1867-1893. évi 
születésű eddig népfelkelési szolgálatra

alkalmatlannak nyilvánított és a szemlén 
való megjelenés alól felmentett népfelkelők 
összeírását, pótszemléjét és behívását.

Nagy ha jókatasztró fa  a Dunán. Az 
elmúlt napokban Nagytétény közelében a 
Zrínyi nevű személyszállító hajó összeüt
között a Viktoria nevű hajóval. Viktoria 
orrával átfúrta a Zrínyi hajó elejét, mire 
ennek első része percek alatt elsüllyedt. A 
szerencsétlenségnek igen sok halottja van.

Az á rd rág ítóka t hadim unkára rende
l ik  k i. Budapest székesfőváros tanácsa 
elhatározta, hogy azokat a népfölkelésre 
kötelezetteket, akiket árdrágítás miatt két
szer elitéltek, ezentúl hadimunkára fogja 
kirendelni.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
Az országgyűlés képviselölőházát k i

rályi kézirattal elnapolták. A képviselőház 
elnapolása s a miniszterelnöknek a mun
kapártban elhangzott beszéde úgy látszik 
erősen felzavarták a magyar politikai 
helyzetet.

A n a g y v i l á g b ó l .

Liszt hársfából és bükkfából. Egy
németországi kémikusnak sikerült a hársfa 
és bükkfa rügyeiből sütölisztet és takar
mánypótló anyagot előállítania. Állítólag 
igy ötszázezer métermázsa olyan lisztet 
tudnak előállítani, aminek tápláló ereje 
olyan, mint az árpaliszté. A sütési kísérle
tek is jó eredménnyel jártak.

A melegételek korlátozása Angliában. 
Londonban elrendelték, hogy este tiz óra 
után semmiféle vendéglőben sem szabad 
melegételeket fölszolgálni. A rendelet azt 
mondja, hogy ily módon sok szén, világítás 
és munkaerő takarítható meg.

Bezárják a franc ia  mosóintézeteket. 
Páris környékén a nagyobb mosóintézetek 
szénhiány miatt beszüntetik üzemüket. A 
szünetelés miatt körülbelül 30 ezer mun
kásnő veszíti el kenyerét.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev: X III., 10. v.

A „HARANGSZÓ“ terjesztésére. (Az. 
erre a célra befolyó összegből fedezzük a 
háború alatt a kórházakba, a harcszintérre 
küldött ingyen példányok költségeit. Éppen 
azért olvasóink áldozatkészségébe ajánljuk 
ezt a nemes célt.) Pulay Gábor Boba 
2070 K, Schäden Gusztáv Rábaszenttamás 
20 K, Koritsánszky Oltó Kölesd 6.40 K, 
Puskás nővérek Óstffyasszonyfa 5 K, P. 
J-né, Krajczár Jánosné Zalaistvánd 4—4 K, 
Leik. hiv. Lajtaujfalu 3'60 K, Szakács János 
Pápa 3 K, Bakó Józsefné Pórláoony, Ritter 
Frigyes Győr, Horváth Vilma Szentgotthárd, 
Rákospalotai hívek, Dokién Istvánná, Sven- 
dor Ferencné, Svendor Károlyné, Simán 
Jánosné, Tiboláné Ferenczi Eszter Zala
istvánd 2—2 K, Kühár József Mezővár, 
Roposa Ferenc Felsöcsalogány 140— 140 
K, Horváth Jánosné Sárvár, Mlinarcsek 
Pál a harctérről, Dokién Jánosné, Svendor 
Istvánná, Szabó Lina Zalaistvánd 1—1 K, 
Derka Károlyné Verebély 80 f, özv. Revaló 
Jánosné Kiskőrös, Bliszka Endre Pozsony 
40—40 f.

Összesen befolyt: 368 kor. 81 fillé r.

Tanítók á rvá inak : Schrikker László 
Győr, Ráth Arnold Budapest 20—20 K, 
Ev. nőegylet Veszprémvarsány 10 K, Németh 
György Zalaistvánd 3 K, Pieler Mátyásné 
Sopron 140 K, Tóth Józsefné Vargyai Lina 
Zalaistvánd 1 K.

Vak ka tonáknak : Puskás nővérek Ost- 
ffy asszony fa 5 K, Söveg Pál né Nemesvigánt 
3 K, Gulyás Sándorné Kemeneshögyész, 
Kis Sándor Gyékényes 2—2 K, Németh 
György Zalaistvánd 1 K.

Rokkant ka tonáknak: Ev. népiskolai 
tanulók adománya Felsöszeli 26'05 K, Bakó 
Józsefné Pórláoony 3 K, Csite Sándor III. 
v. t. Pórládony, Németh György, Tóth Jó-
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zsefné Zalaistvánd 1 — 1 K.

Hadi á rváknak: Evang. tanulók Fel
sőszeli 2605 K Süveg Pálné Nemesvigánt, 
Kiss Sándor Gyékényes 3—3 K, Petróczi 
István Gyékényes 2 K.

H a d ifo g lyo k : Dokién Istvánné Zalaist
vánd 5 K, Svendor Ferencné Zalaistvánd 
4 K, Dokién Jánosné Zalaistvánd 2 K, 
Szabó Lina Zalaistvánd 1 K.

Tüdőbeteg ka tonáknak : Bakó Jó-
zsefné, Csite Sándor 111. o. tan Pórládony 
1 -1  K.

E lpusztu lt erdé ly i ev. gyülekezetek
nek : Gyékényesi ev. egyház offertóriuma 
104-38 K, Sclírott Gyuláné Nemescsó 10 
K, Eröss Istvánné Nemescsó 9 K, Erőss 
Gyuláné Nemescsó 7 K, P. J.-né 6 K, 
Horváth Jánosné Sárvár 2 K. Rákospalotán 
a következők adakoztak: Sikter Istvánné 
10 K, özv. Sikter Jánosné 4 K, Varga 
Andrásné, Sikter Józsefné 2—2 K, Csizma
dia Andrásné, özv. Nagy Samuné, özv. 
Péter Istvánné, Kurucs Péterné, Varga Jó
zsefné, Szabó Andrásné, özv. Gyöpös Fe
rencné, Dudás Józsefné, Turcsán Istvánné 
1 — 1 K. Meszlenböl adakoztak a követke
zők : id Györgyi Sándor, Györgyi Jenő
5—5 K, Polgár János, Takács Gyuláné, 
ifj. Györgyi Sándor, Takács László, Ká- 
rovics Lajos, Takács Sándorné, Takács 
Benőné, özv. Györgyi Lajosné, Horváth 
József, Nagy Sándor, Takács Gáborné, 
Mesterházy Sándorné, özv. id. Takács 
Ignáczné, Szakái Béla, Takács István, Széli 
Kálmán, Szabó Kálmán 2—2 K, Lukács 
Lajosné, Borbély Lajosné, Takács Samu, 
Pethö Samuné, Borbély László, özv. Györ
gyi Károlyné, Görbicz Sándorné, Horváth 
Jánosné, id. Takács Lajos, Pethö Sándorné, 
özv. Takács Lajosné, Kajtár Ernő, Lukács 
Sándorné 1—1 K, Farkas Károlyné 60 f,

Czirók Lajosné, Borbély Juliska, Bernáth 
Samuné, ifj. Takács Ignácné 50—50 f, Pon- 
grácz Istvánné, Berhárdt Sándorné 30—30 f.

Az Első Magyar Általános 
Biztositó Társaság

folyó évi március 24-én tartotta évi 
rendes közgyűlését gróf Csekonics Endre 
titkos tanácsos elnöklésével. Napirend 
előtt Berzeviczy Albert meleg szavakban 
emlékezett meg Hajós József igazgatósági 
tag váratlanul elkövetkezett haláláról. Az 
1916. üzletévről szóló zárószámadásokat 
Ormody Vilmos főrend, vezérigazgató ter
jesztette elő.

Az igazgatóság jelentése kiemeli, hogy 
noha a háború a biztosítási üzlet extenziv 
terjesztésének nem kedvez, az ország és a 
társaság kitartó benső gazdasági erejénél 
fogva az immár harmadik háborús üzletév 
nyeresége meghaladja az előző évieket. A 
tüzbiztositási üzlet jó eredményt hozott. Vi
szont a jégbiztositási üzlet, bár díjbevétel- 
emelkedés ebben is volt, a tetemes jégkár 
következtében veszteséggel járt. A betörés- 
biztositási üzlet is kielégítő nyereséget ho
zott. Az életbiztosítási üzlet a háború hátrá
nyos hatását a halálozási károk fokozódó 
szaporodásában szembetűnően megérezte, 
ellenben az uj életbiztosítások szerzésére 
irányult munka már több sikerrel járt, mint 
az előző háborús évben. Ahadikölcsönjegy- 
zés immár közel százmillió koronát tesz ki. 
Az igazgatóság a társaság fészázados fenn
állása emlékezetére tett közcélú alapítványa 
kamataiból ötvenezer koronát a „Pro 
Transsyivanta“ egyesületnek, tízezer koro
nát pedig a „Dolgozó Nők Otthona" része
re javasol kiadatni. Végül az igazgatóság 
az összesen 7,157.087 K évi nyereségre 
vonatkozóan indítványozza, hogy abból az 
alapszabályszerü levonások és tartalékolá
sok után 3,200.000 K, minden egész rész

vényre 800 K osztalékot számítva, a rész- 
• vényesek osztalékára fordittassék, a még 

fennmaradó egymillió 439.077 K pedig a 
különtartalékot és 250.000 K a tisztviselők 

j  nyugdíjalapját gyarapítsa. A közgyűlést az 
I összes számadásokat, mérlegeket és javas- 
j latokat elfogadta. Az Első Magyar Általános 

Biztositó Társaság 1916 évi zárszámláján: 
1. a tüzbiztositási kiadások 22,503.604 K 
összegével szemben a tüzbiztositási bevé
telek összege 25,552.805 K ; II. a jégbiztto- 

! sitási kiadásoké 5,537 725 K, a bevételeké 
5,261.388 K ; III. a betörés elleni biztosítás 

j  címén a kiadások összege 718.722 korona, 
a bevételeké ellenben 841.493 K; végül IV. 

| egyéb bevételek (beváltott szelvények kama
tok, árfolyamnyereség, idegen pénznemek 
után és házbérjövedeimek) címén még 
2,838.132 K-t mutatnak ki, úgy hogy e 

] zárószámla végső összege 32,237.297 koro
nát tesz ki. Az életbiztosítási osztály külön 
zárószámláján, melynek végső öszszege 
227,330 897 korona, az évi nyereség 
1,532.272 korona. A két zárószámlán kimu
tatott évi nyereségek egyesittetvén, a társa
ság 1916. évi tiszta nyeresége összesen: 
7,157 087 korona.

Keresek tisztességes szerény igé
nyű leányt házi kisasszonynak, ki 
nekem segítségemre lenne háztartá
som vezetésében. Fizetés és igényei 
megjelölésével kérem a leveleket az 
alábbi címre küldeni: CSERY KÁL- 
MÁNNÉ DOMBÓVÁR, (Tolna megye.)

Legcélszerűbb hirdetni a 
HARANGSZÓ-bami

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, j 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a j

N z e n t  i r t v á n  balzsamot, §
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben I 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít. :

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál j 
legbiztosabb a !

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“. I
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen § 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról. :

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró- : 
bálja meg a :

„wittenbergi tyukszemirtót“. I
Feltétlenül használ. 8—50 :

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz- = 
tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az = 
ne rostéi je megrendelni a már évek óta kipróbált ~

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója =

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD. !

........ ......................................................................

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemii könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Baltazár.
Irta : Heine.

Az idő már éjfélre nyúlt;
Babilonra mély csend borult.
Csak fenn a királyi várban 
Dőzsöl a szofganép vidáman. 
Palotájában oda fel,
Baltazár vigan ünnepel.
Szolgák ülnek ott cifra sorokba,
Bort töltve üres billikomokba.
Csörrenő kelyhek, vigadó szolgák,
A király kedvét egyre fokozzák.
A király szeme már tűzbe ragyog,
S a bor hevétől (esz gőgje nagyobb.
S heve vakon ragadja tovább,
5 bűnösen szidja a nagy Jehovát. 
Gőgje botor, szidalma vad,
Mit helybe hagy a szolgahad,
És a király kevéíyen int,
Szolga megy —  s vissza jő megint. 
Sok arany edényt hozva a fején,
A mit raboltak Jahve szent helyén.
És a király bűnös kezébe vett,
S színig megtöltött egy szenteft kehelyt, 
S kihajtja azt fenékig gyorsan.
S ajka ily bűnös szókra lobban : 
„Szégyen rád zsidók Jehovájal"
„Én vagyok Babilon királyai"
De alighogy e szörnyű szó elszállt,

Egy titkos bú lepé meg a királyt.
A csengő kacaj rögtön elnémula, 
Halotti csendre fordufa.
S a fehér falon ime fent,
Egy emberi kéz megjelent,
És irt —  és irt a falra fel 
Tüzes betűket és úgy tűne el.
Sápadt arccal ül a király,
A térde ing s ő holt halavány.
És elborzad a szolgahad,
S ül nesztelen, hangot sem ad. 
Mágusok jöttek, de nem értették 
E titkos írást, s meg nem fejthették. 
De Baltazárt azon az éjjel 
Saját szolgái vesztették el.

Fordította : CZÉKUS LÄSZLO.

t

A szenvedésről.
Irta : Győrik György.

örkénytábor.

Az emberek mellé, születésük pil
lanatában eltávolíthatatlan kísérőnek 
szegődik: a szenvedés. Hogy egész 
éltükön át velük maradjon és vissza 
kísérje őket oda- ahonnan elindultak. 
Vissza, az örökkévalóságba. Élet és 
szenvedés. Mennyire összetartozik ez 
a két szó. Mennyire átszövik, átölelik

egymást. Mennyire egymásba fonód
nak és mennyire elválasztatlanok 
egymástól. Az élet, szenvedéssel tel
jes. Vagyis a szenvedés hozzátartozik 
az élethez. Szenvedés nélkül nincs, 
nem is lehet élet. Csak egyik ember 
kevesebbet szenved, a másik többet, 
Egyik embert simogatja a szenvedés, 
mig a másikat megrázza, megtépi. 
A szenvedés, — valószínű — hogy 
már ott lappang a gyermekbölcsők 
körül. A gyermekek öntudatlanságuk
ban nem ismerik fel. Nem tudják, 
hogy ott van. De mégis ott van. Ott 
van, hogy velük maradjon az életben. 
Föléjük hajol, hűvös, színtelen arcá
val. Rájuk csókolja, a könnyet, a 
bút, a gondot. Jéghideg csókjától 
riadnak fel, oly gyakran álmaikból, 
éles és tökéletlen sírásból. Ricsi ke
zükkel hadonászva, talán a szenve
dést akarják maguktól elhessegetni. 
Ilyenkor az anyák, sietve mennek a 
bölcsők felé, s gyengéd anyai karok
kal emelik magukhoz a siró csöpp
ségeket ; á gyengéd szavak anygyali 
muzsikája csititgatja, becézgeti őket ; 
mindaddig, mig a nyugalmat rájuk 
nem erőszakolják. Lágyan ölelő anyai 
karok, altató, halkdalok, gyermekál-

i
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mok, tündérmesék és színezett képek ; 
mily szépek vagytok ti m ind! Szépek, 
mint a mosoly, szépek, mint a bim- 
bdfakadás. Kár, hogy láthatatlan, 
lehelletfinom fátylát rátok borítja a 
szenvedés.

Mikor az emberek először lépnek 
ki az élet nehézkés utaira, kezdik 
észrevenni, hogy a szenvedés lépést 
tart velük. Ha néha-néha, — egér- 
utat nyerve mögöttük is hagyhatják, 
csakhamar utoléri őket és ilyenkor 
újra kezdik a versenyt, a szenvedés
sel. Dolgoznak, fáradnak, hogy a 
szenvedést egy kis időre maguk mö
gött hagyhassák. Ha sikerül: örülnek, 
kacagnak és jólérzik magukat. Áb
rándoznak és álmodoznak. Gyönyör
ködve nézik a kéklő ég, ezüstfényü 
csillagait. Mosolyognak a virágoknak, 
mert ilyenkor észreveszik, hogy a 
virágok is nekik mosolyognak. Hű
vös pompájuk és gyenge illatuk, lel
kűket simogatja. Belenevetnek a haj
nal aranyködébe. Kéklő bokrokon és 
üde virágmezőkön, kábultan utaznak 
végig tekintetükkel. Lágynak, éltető
nek találják a nyári napsugárt, ha 
arcukra hinti fényét és hevét. Dalt 
sejtenek, a szelek misztikus zúgásá
ban, s valami boldogság félét éreznek 
a lelkűkben, örülnek az örömnek. 
Szenvedélyes rajongói az életnek, 
melytől egyre több jót, több üdvöt 
várnak. Várakozásuk közben, ismét 
utoléri őket a szenvedés. Láthatatlan 
kezét vállukra téve; hangtalan hang
jával fülükbe súgja: >Örültetek és 
boldogok voltatok! Most szenvednetek 
kell.« És újra kezdik. Szenvednek. 
Sóhajtoznak. Könnyeznek. Testi fáj
dalmakat és lelki kínokat élnek át. 
Csak azért, hogy egy szép reggelen, 
múló örömökre ébredjenek. Mert a 
szenvedés, az öröm, felváltják egy
mást.

A világháború őrült forgatagában, 
a szenvedés, ólyomsulylyal nehezedik 
lelkünkre. Éltünk hajója, a szenve
dések halálthozó tengerén hánykódik 
évek óta. Most nincs öröm. Most 
csak szenvedés van velünk. Száz 
meg száz millió szív fetreng a kin- 
padon. Elnézem az embereket, hogy 
miként várakoznak és szenvednek. 
Reménykedésük közben is arcukra 
szaladnak szemeikből a könnyek. 
Sóhajuk imádság. Hangjuk kérelem. 
Szemükből kialudt a fény. Arcukon 
van valami, mi a dércsipte virághoz 
hasonlít. Tekintetük tele van sírással, 
sóhajtással, gyásszal. Sajnálom őket. 
Sajnálom azokat, akik úgy szenved
nek, mint én. De vannak, akik nem 
úgy szenvednek, mert mások szenve

déseit észre sem veszik, érzéktelenek 
iránta, vagy örülnek neki. Ezek nem 
érdemlik meg nevüket, ezek még nem 
állnak azon a magaslaton, ahol iga
zán emberré lesz az ember. Ezeket 
nem sajnálom, mert ők sem sajnál
nak senkit. Ezeknek kell most a 
szenvedés, hogy gőgös állati arcukra, 
a szelídség és jóság fénye üljön. Az 
élet tárháza, szenvedéssel van tele. 
A levegőhullámok, kínokat hánynak 
a vértől ázott földre. Nem is tudom, 
kik szenvednek többet. Azok-e, akik 
a fronton küzdenek? vagy azok, akik 
itthon értük remegnek ? Sokat szen
vedünk. Egyszerre, egész életre valót. 
A bányász csákányától agyon haso
gatott föld, adja ki a nemes ércet. 
A szenvedések viharából kikerülve, 
minden elhullott könycsepp, egy 
gyöngyszemet terem. Gyönyörűbb, 
szebb és tökéletesebb élet vár reánk. 
Megfogja hozni a szenvedések méz
édes gyümölcsét. Meghozza az üdvöt, 
a nyugalmat, a békét és ránk borítja 
vágyaink örökzöld koszorúját.

Szeretném a szenvedést elhesse
getni, vagy szép szavakkal, mesébe 
illő ígéretekkel megvesztegetni, hogy 
költözzön el innen egy másik boly
góra, — a holdba. . .

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther a felsőbbség megváltozta
tásáról. »A felsőbbséget változtatni 
és a felsőbbséget megjavítani két 
egymástól oly messze eső dolog, 
mint ég és föld. A változtatás, az 
könnyen sikerülhet; a megjavítás 
nehéz és veszedelmes. És miért? 
Mert nem a mi akaratunktól függ, 
nem rajtunk áll, hanem egyesegyedül 
az Istennek kezében és hatalmában 
van. Az oktalan népség azonban nem 
sokat kérdi, hogy mikép lesz jobbá, 
hanem csak azt, mikép lesz mássá. 
Ha rosszabbá lesz, akkor megint 
csak mást akar. így kap aztán legyek 
helyébe méheket, méhek helyébe da
razsakat.«

Evangélikus nyomda.
A dunántúli evangéliomi egyesü

let az elmúlt évben Nagykanizsán 
tartott közgyűlésén egy kerületi 
evangéliomi egyesületi nyomdának 
részvénytársasági alapon való fel
állítását határozta el. A  felállítás 
alapfeltételeinek és módozatainak 
megbeszélésére, a szükséges szá
mításoknak megtételére és minden

a felállítással kapcsolatos ügyekben 
való tájékoztatás szervezésére egy 
több tagból álló bizottságot küldött 
k i, melynek élén Vargha Gyula 
esperes áll. A  felállítandó nyomda 
tulajdonképpen jubileumi alkotás 
lenne a reformáció 400-dik évfor
dulója alkalmából. A  szervezésre 
k ikü ldött bizottság csak a közel 
múltban küldötte el a lelkészi h i
vatalok utján a gyülekezetekhez 
intézett meleg hangú felhívását a 
részvények jegyzése tárgyában. 
Egy- egy részvény ára 50 kor.-ban 
van megállapítva.

Szalay Mihály, lapunk felelős 
szerkesztője, lelkes áldozatkészség
rő l tanúskodó „Diákotthon Sopron
ban“ cimü legutóbbi cikkében a 
többek között ezeket m ondja: Ha 
dunántúli egyházkerületünk biztos 
alapot tud vetni a soproni diák
otthonnak, jó l megtudja oldani a 
kőszegi leányiskola folyamatban 
levő átalakítását és erősíteni tudja 
soproni tanítóképző intézetünket, 
akkor ne törjük fejünket valami uj 
jub ileum i alkotáson; ennél szebben 
nem ünnepelhetjük a múltat és 
nem készülhetünk jobban a jövőre.

Ezekhez a felemelő szavakhoz, 
amelyek minden bizonnyal minden 
egyházát szerető evangélikus ke
belben lelkes visszhangra találtak, 
legyen szabad nekem még a követ
kező gondolatokat hozzá tennem: 
ig^p, megtartani, megerősíteni m ind
azt, amit a jelenben birunk és 
visszaszerezni a múltból azt, ami 
őseinknek, hithü apáinknak már a 
reformáció hajnalhasadásakor a 
Krisztusbani élő h it mellett legszebb 
ékességük volt. És akkor az élő 
hitből fakadó áldozatkészségnek a 
megnyilatkozásában a jubileum i 
esztendőben tündököljön követendő 
példa gyanánt előttünk egy Nádasdy 
Tamás fényes csillaga, k i Üjszigeten, 
Sárvár mellett Vasmegyében iskolát 
építtetett és az iskola mellé nyomdát 
állíttatott fel 1537-ben.

Nádasdy Tamás nyomdája volt 
tulajdonképpen az első nyomda 
Magyarországon. A  katholikusok 
csak 50 évvel később tettek szert 
nyomdára.

Hogy a nyomdának, könyveknek, 
a sajtónak ma micsoda fontos sze
repük van az állam, az egyház 
életében, az hosszabb magyarázatra 
nem szorul. És hogy mi evangéli
kusok a nyomda, a könyvek, az 
újságok, egyszóval a sajtótermékek 
tekintetében mennyire elmaradtunk, 
mennyire kicsavarták kezeinkből
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az idők folyamán a legszebb és 
r  legerősebb fegyvert, ezt m i ma a 

reformáció jubileum i esztendejében 
mindennél jobban érezzük. És ha 
a nyomda, a könyvek, a sajtó, az 
újságok eddig is fontos szerepet 
töltöttek be az állam, az egyház 
életében, a jövőben még nagyobb 
szerep vár reájuk.

Értsük meg azért én jó, áldott 
evangélikus népem az idők intését. 
Hiszen ma nem a pénzen, nem azon 
az 50 koronán múlik, hogy lesz-e
evangélikus nyomda, vagy sem, 
hanem egyedül azon, akarjuk-e 
komolyan az evangélikus nyomdát? 
Hiszünk-e a szép terv kivitelében ? 
Ha igen, úgy itt csakugyan áll az 
irás szava „minden lehetséges a 
hívőnek.“

C zipott Géza.

Néhány kérdés.
Ir ta : B a likó  Lajos.

A háború tulajdonképpen Luther 
szerint összehasonlítható az orvosi 
műtéttel is. Ha itt valaki csak azt nézi, 
hogy az orvos vág, fűrészel és éget, 
akkor persze hogy azt mondja: ez va
lami borzalmas, ez valami istentelen 
dolog. De ha tekintetbe vesszük a célt, 
melyet a műtét szolgál, t. i. az em
bernek, az életnek a megtartását, 
akkor el kell ismernünk, hogy az 
orvos munkája jámbor és istenes 
cselekedet. Ugyanaz áll a háborúra 
vonatkozólag is. Nemcsak azt kell itt 
számitgatni, mennyi élet, mennyi ér
ték, mennyi jó pusztul el, hanem 
gondolni kell arra is, mennyi marad 
és mennyi mentetik meg. Hiszen ha 
a hadsereg a támadó ellenség útját 
nem állaná, akkor az mint pusztító 
áradat elözönlené a hazát és' rom
halmazzá változtatna mindent, sa
nyargatná és gyilkolná a gyenge, 
védtelen nőket, gyermekeket.

Igaz ugyan, hogy a háborúnak az 
igazságszolgáltatással és az orvosi 
műtéttel való összehasonlítása sántít. 
Az igazságszolgáltatás karja csak a 
bűnösökre sújt le, mig a feddhetet
lenek békében élhetnek. S az orvosi 
beavatkozás is csak a kóros részeket 
távolítja el, az ép tagokat azonban 
megkíméli. A háború ellenben nem
csak a gonoszokat sújtja, hanem a 
jókat is, személyválogatás nélkül 
letarolja a jámbort és a hitetlent, a 
bűnöst és az ártatlant. Luther is jól 
tudja ezt, de azért a háború szük
séges és jogosult voltát még sem 
tagadhatja meg. Az ártatlanok szen
vedését természetesen fájlalja, de

azért mégis megérti azt. Utal t. i. 
egyrészt arra a körülményre, hogy 
teljesen ártatlan ember nincsen. Akit 
tehát a csapás ér, azon bűneinek 
büntetése teljesül be. Másrészt pedig 
kiemeli azt is, hogy az emberek kö
zött szerves összefüggés van. Az 
egyiknek a bűne átháramlik a má
sikra is. Az ember nem egymagában 
álló lény, hanem közönséges tagja 
és az egyes sorsa a közösség sor
sával elválaszthatatlanul összefügg. 
Olyan forma itt a viszony, mint a 
minő a helyzet a szomszédok között. 
A szomszédságnak, a társas együtt
élésnek tagadhatatlanul sok haszna 
van. A velejáró előnyt mindnyájan 
szívesen élvezzük. De épen ezért el 
kell viselnünk az esetleges hátrányo
kat is. Lehetséges pl. hogy a szom
széd vigyázatlan s kigyullad a háza. 
Ennek folytán azonban nemcsak ő 
vall kárt, hanem én is, mert a tűz 
átharapózik én hozzám, sőt talán 
nekem nagyobb kárt okoz, mint neki, 
mert ő nála a tüzet még jókor elfojt
ják, engem azonban a vész tönkre 
tesz. így áll a dolog a háborúval is. 
Bűnösök ártatlanok együtt szenved
nek, mivel együvé tartoznak. Akiket 
a vész különös ok nélkül sújt, azok 
is lássák a háborúban Isten fenyitö 
kezének sujtását, tekintsék a háborút 
ítéletnek, melyeket a saját hűtlensé
gük és társaik, esetleg egész nem
zetük vétkéért sújtja. Mert a háború 
csakugyan az Isten büntetése, Isten 
ítélete, melyet az egyik nép által 
hajtat végre a másikon. Természetes, 
hogy eközben mindegyik szenved, 
mindegyik vérez, mindegyik pusztul, 
de nem szabad feledni, hogy az os
torozásra csakugyan rászolgált mind
egyik. Épen mind az emberek s a 
nemzetek is bűnösek, istentelenek és 
hűtlenek, épen azért a háború időről- 
időre elkerülhetetlen, vagyis szüksé
ges, amiből önként következik, hogy 
a háború jogosult is. Bármennyire 
nehezünkre esik is ez a megállapítás, 
igazsága elől elzárkóznunk nem lehet.

Folytatjuk.

Livingstone nyomában.9“)
(Egy misszionárius elbeszélése után.)

Negyven egynéhány esztendeje Kö
zép Afrika mocsaraiban egy benszü- 
lött-csapat gázolt. Kettejük egy hosszú, 
erős bambusz rudat vitt a vállán; a 
rúdra egy ócska takaró volt erősítve, 
kezdetleges hintaágy gyanánt. A *)

*) Livingstone Dávid híres felfedező és 
hittérítő szül. 1813., megh. 1873. május 1.

hintaágyban egy beteg fehér ember 
feküdt, aki utolsó utazását tette az 
afrikai vadonban.

Mikor Csitambo faluba értek (a 
Bangveolo tavától délkeletre), füvek
ből kunyhót készítettek, abba vitték 
a beteg embert és fektették az ala
csony, durva ágyra. Mikor önkívületi 
állapotából egy-egy pillanatra magá
hoz tért, tudatára ébredt annak, hogy 
valószínűleg megtette az utolsó napi- 
marsot azon a földrészen, melynek 
egész életét szentelte. Mert nemcsak 
felfedező és misszionárius, hanem 
egyúttal orvos is volt s ismerte be
tegségének jeleit.

Azon az éjjelen nem pergett a 
faluban a dob s a rengeteg erdők 
sötétbőrü lakói .halkan beszélgetve 
ülték körül a tábortüzet és hallgatták 
a történeteket, amiket az idegenek 
mondtak el beteg gazdájukról. Mig 
ezek beszélgettek bent a kunyhóban 
a beteg ember agyán keresztülfutott 
a gondolat, hogy lába nem tiporja 
többé azokat a rézben gazdag malakit 
dombokat, amelyek felé igyekezett; 
hogy nem fogja felfedezni a Nílus 
és Konyo folyamok forrásait, amit 
oly óhajtva remélt. De e pillanatban 
nem sokat törődött avval, hogy ezeket 
a kisebb jelentőségű eredményeket 
nem valósíthatja meg. »A földrajzi 
teljesítmény befejezése a missziói 
vállalkozás kezdete,« ez a gongolat 
jutott eszébe. Mennyire más színben 
tűnnek fel a dolgok, ha az örökké
valóság hajnali fényében nézzük őket!

A megfékezhetlen lélek végső erő
feszítéssel összeszedte minden erejét, 
leemelte elgyengült testét az ágyról, 
térdre borult, kezeibe temette arcát, 
hőn imádkozott »a világ nyílt sebé
nek,« a rabszolgakereskedésnek, meg- 
gyógyitásáért s Afrika legnagyobb 
misszionáriusa, Livingstone Dávid 
meghalt. Szivét ott temették el, testét 
meg a hü feketék elvitték Zanzibárba, 
hogy onnan hajón szállítsák szülő
hazájába, a messze Angliába.

Csitambo közelében most egy misz- 
sziói állomás van, melvet Livingstone 
emlékére unokaöccse Moffat létesített, 
akihez csatlakoztak nemrégiben L i
vingstone unokái Wilson Hubert és 
húga Ruth. Kétszázötven kilométerre 
nyugatnak azokból a malakit dom
bokból most havonként több mint tizen
ötezer métermázsa rezet bányásznak.

Arnot Frigyes, Livingstone gyer
mekeinek játszótársa volt az első, 
akit Livingstone Írásai azokhoz a 
malakit dombokhoz kalauzoltak. M i
kor Livingstone leveleit olvasta, le- 
győzhetlen vágy ébredt fel szivében,
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hogy az evangéliomot elvigye abba 
az országba, amelyikért Livingstone 
meghalt. Mikor odautazott, csak igen 
kevés bennszülöttet talált a rézdom
bokon ; hanem nyolcvan kilométerre 
északkeletnek volt egy város, ott 
létesítette a Plymouth (ejtsd : Plimut) 
Testvérek egyik missziói állomását, 
mely nagy sikereket mutathat fel.

Egy másik fiatal skót is olvasta 
Livingstone Dávid könyveit s kedvet 
kapott azoknak a rézbányáknak ki
aknázására. Meg volt győződve, hogy 
azokban a malakit dombokban találja 
meg a kulcsot Afrika szivének feltá
rására, a rabszolgakereskedés meg
szüntetésére. Williams Róbert bánya
mérnök és nagyszabású vállalkozá
sokra termett férfiú volt. Rábeszélte 
az embereket, hogy egy nagy társa
ságot alakítsanak ama vidék kincse
inek felkutatására és kihasználására. 
Grey György, a volt angol külügy
miniszternek Grey Edvárdnak testvére 
találta meg az első gazdag érctelepet. 
Ennek még nincs húsz esztendeje. 
Williams ernyedetlen törekvéseinek 
eredményeként a Fok város kairói 
vasút, mely hosszában végignyulik 
egész Afrikán, öt éve átszelte a belga 
határt; ennek közelében van a kiter
jedt rézöv. Azóta abban a helyzetben 
van az ember, hogy Fokvárosból egy 
hét alatt kényelmes vasúti kocsiban 
3.900 kilométert megtéve eljuthat a 
Kongovidék középpontjába.

A belga Kongo délnyugati sarkában 
van Katanga tartomány. E tartomány 
fővárosa Elizabethville 1911-bengom- 
bamodra egy éjszakán nőtt ki a földből. 
Bányászok, kereskedők hivatalnokok 
százai, bennszülöttek ezrei özönlöttek 
oda. Van abban a városban villamos- 
világitás, vendéglő, szálloda, mozi, 
vannak széles utcák, nagyiveletek 
és egy óriási kohótelep ; de protestáns 
misszió állomás mindeddig nem volt. 
Nyassza tartomány misszió állomá
sairól százával mentek a keresztyén 
benszülöttek Elizabethvillebe dolgozni 
és egyre kérték a misszionáriusokat, 
hogy küldjenek embereket, akik fog
lalkozzanak a benszülöttek tízezrekre 
menő munkás seregével, mert azok 
még misszionáriust soha nem láttak.

A nyugati tengermellék felé utaz- 
tomban látogattam meg feleségem 
társaságában ezeket a bányákat 1907- 
ben. 1913-ban tértünk vissza, miután 
három évet Lunda tartományban 
töltöttünk s felkutattuk ennek az 
érintetlen földnek rengeteg erdőségeit, 
a lakosok nyelvét Írásba foglaltak, 
s előkészítettük az utat az állandó 
munkásságra. Most visszajöttünk a

vasúthoz. M it találtunk? Mikor 1913. 
junius 6-án a vasutat végre Kam- 
bove-ig vitték, a korcsmák és aljas 
mulatók már megelőzték a vasutat. 
Nem volt egyetlen tisztességes hely, 
ahol a bennszülöttek, vagy a fehérek 
összegyülekezhettek volna. Nem lehe
tett semmiféle könyvet vásárolni. 
Megérkezésünk napján egy bennszü
lött elibénk futott az utcán és kért, 
hegy rendeljek neki egy énekes köny
vet. Fehérek jöttek és olvasni valóért 
könyörögtek. Könyvkereskedésünk 
megnyílt, még mielőtt tető lett volna 
a fejünk felett. A benszülöttek, akik 
olvasni tudtak, bibliákat és énekes 
könyveket rendeltek, az Írástudatlanok 
különböző nyelvű ábécés könyveket 
kértek. Könyvárusokat küldtünk ki a 
vasútvonalon könyvekkel és iratokkal. 
Most már van ott egy nyomdánk, 
amelyik hetenként biblia verseket 
nyomtat, van vasárnapi iskolánk, van 
olyan iskolánk, amelyikben harminc 
egynéhány bennszülött ifjút képzünk 
ki evangélistáknak. Sajnos azonban 
csak egy misszionárius és a felesége 
vannak o tt; legalább még egy misz- 
szionárius párt kellene küldeni.

N. K.

Ima háború idején.*)
Óh mennyei Atyánk! H alld meg esdeklésünk: 
A béke idejét engedd már megérnünk.
Vess véget végre a hosszú háborúnak 
Légy őre hazánknak, kedves otthonunknak. 
A sokféle bajtól, Isten, szabadíts meg 
S hozd ránk örömét az édes békességnek. 
Tudjuk bársérezzük, mind azt megérdemlénk, 
Óh mert igen sokat, tú l sokat vétkezénk; 
Bár e világ tőled elfordult hűtlenül, 
Megérett arra, hogy ne hagyd büntetlenül: 
Mérsékeld, Istenünk, méltó haragodat 
Szüntesd a háborús nyomorúságokat.
Hű harcosainkra terjeszd k i gondodat 
Ne kelljen türniök nélkülözés miatt.
Ókét állandóan védd a harci vészben, 
Segítsd meg türelmes keresztviselésben. 
Életüket óvd meg: visszatérhessenek, 
Kedveseikkel még együtt élhessenek. 
Vigasztald a gyászba ju to tt családokat,
K ik most elveszítik az ö támaszukat. 
Híveid elhagyni nem fogod, ígérted,
Rájok bár a tartós keresztet kimérted.
S akik levetkőzték már földi részüket,
Kiket elhívtál, hogy megdicsöitsd őket, 
Kárpótlásul vegyék a sok szenvedésért 
Az örök hazában a hervadtlan babért. 
Sebesültjeinket, óh gyógyítsd meg nekünk, 
Láthassuk még őket munkálkodni velünk.
A nagy pusztulásban végkép k i ne vesszünk, 
S reményinktől fosztva, kétségbe ne essünk. 
Tekints, Isten, a bús fogságban levőkre, 
Nyomorúságokban légy segítségükre. 
Tartsd jó  egészségben, védd sérelmek ellen, *)

*) Ezt az imát Mikusza János káplár 
irta  tót nyelven a komáromi helyőrségi 
kórházban; megjelent a „Stráz na Sione“ 
egyházi lapban, magyarra fordította Vitális 
Gyula.

Óvd halálos fagytél téli hidegekben.
Legyen türelmük a hosszú távollétben 
Bízzanak a viszontlátás reményében.
Hiszen majd a szörnyű háborúnak végre 
A te kegyelmedből eljön kívánt vége.
Hozd meg ezt mielébb, óh édes istenünk. 
Békesség kapuját végre nyisd meg nékünk. 
Váltsák fe l a népek a fegyvert ekével, 
Száradjon fö l  a könny, mely hullt özönével 
Zengjen fe l az ének: A harcoknak vége! 
Köd homálya leszáll, nap jön fö l az égre. 
A békesség napja, le se szálljon többé; 
Maradj velünk, Isten, maradj mindörökké.

Amen.

Német irás.
Elbeszélés. Ir ta : Csite Károly.

Akkor történt ez a kis história, 
mikor mindenféle jött- ment idegen 
náció ült a magyar hivatalokba, akik 
semmikép sem akartak arról tudomást 
szerezni, hogy Magyarországon van
nak, a magyar föld termette kenyeret 
eszik. Varga András, az akkori kendi 
biró nagyon csóválta a fejét, amikor 
az első' idegen nyelvű hivatalos Írást 
kapta.

— Micsoda ördöngös irás ez ? Ol
vasni sem tudom s amit valahogy 
el is olvasok, azt sem értem.

— Tán deákul van, — jegyezte 
meg Panna asszony, a felesége.

— Dehogy van deákul, dehogy! 
Hisz’ ha úgy volna, akkor eltudnám 
valahogy olvasni s pár szót értenék 
is belőle.

— Akkor hát bizonyosan németül 
van, — mondta Panna asszony, fején 
találva a szeget.

— Tyü, lehetséges ám ! Ki olvassa
el s ki magyarázza meg most nekem, 
hogy miről szól ? 1 — töprengett
Varga biró.

— Ott a Csiza gyerek, majd elol
vassa. Tud ő németül, hisz’ harmad 
éve jött meg a németségről, ahol 
cserébe volt azzal a hirtelen szőke 
német gyerekkel, — nyugtatta meg 
Panna néni az urát.

— Igaz, igaz! — helyeselt Varga 
biró. Küldj el érte azonnal valakit, 
hogy minél előbb megtudjam, mit 
akarnak tőlem azok a jött-ment cse
hek ?

— Dejszen elmegyek magam, mert 
ha a cselédet küldöm érte, elmarad 
féldélig, — mondta Panna néni s uj 
kötényt kötött elébe, eliramodott az 
özvegy Csiza néni lakására.

Nosza örült az özvegy néni, hogy 
még a biró ur is az ő egyetlen fia 
tudományához folyamodik.

— Gergőm, fiam ! Hol vagy ga- 
I lambom ? — kiabálta boldogan az 
I udvar közepén állva.
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— Itt vagyok, édes anyám! — 
hangzott a felelet az eperfa tetejéről, 
ahol Qergő lakmározott.

— Qyere le, fiam, angyalom ! A 
biróné asszony jött érted, hogy menj 
a birő úrhoz. Egy német levelet kell 
megmagyaráznod neki, — hivta az 
édes anya a fiát szeretetteljes hangon.

— De én csak akkor tudok ám 
németül, ha az eszem kerekét előre 
megkenegetem valami jó édes must
tal ! — kiáltott Qergő a fáról.

— No, abból nem lesz hiány, Qergő 
fiam, csak gyere azonnal! — biztatta 
Panna néni.

— Akkor hát megyek, — mondta 
Qergő legényke s lekuszott a fáról. 
Pár perc múlva már kezében volt a 
biró udvarán a német irás, de nem 
annyira az írásra, mint a pince ajtóra 
pislogott, hogy mikor jön Panna né
ni a jó musttal?

— No, Qergő öcsém, hadd halljuk 
hát, milyen huncutok a csehek? — 
biztatta Varga András Qergőt.

— Előbb hadd kóstoljuk meg, mi
lyen édes a magyar biró mustja, — 
mondta Qergő ravaszul, látva, hogy 
Panna néni felbujt a kulaccsal a pin
céből.

A kulacs tehát erre Qergő szájá
hoz vándorolt.

— Hej, nagyobb igazság van a 
teli csutorában, mint ebben az irka
firkában, — mondta Qergő nagyot 
nyújtózkodva s megvetően pislantott 
az Írásra.

— Nini 1 — kiáltott fel aztán. — 
Hisz ez nem is németül van, hanem 
franciául.

— Igazán ? — csodálkozott Varga 
biró, valamint Pánna néni is.

— Igaz biz’ a, ha én mondom! 
El kell hivni a Szűcs Jóskát. Eleget 
dicsekedik, hogy ért ő németül és 
franciául is. Mutassa meg most hát, 
hogy mit tud?

Panna néni erre elsietett az alszegre, 
a híres Szűcs Jóska csizmadia le
gényért, aki múlt tavaszon került 
haza széles a világ vándorlásából. 
Bejárta az egész Magyarországot, 
útba ejtette a nagy Németországot 
és a franciák fővárosát is. így me
sélte ugyanis Szűcs Jóska, de akad
tak többen a faluban, akik azt állí
tották, hogy nem volt messzebb ő 
kelme a szomszéd vármegyénél. Hogy 
mi az igazság itt, azt én nem tudom, 
majd elválik a francia irás olvasá
sánál.

— Szerencsére otthon találta Panna 
néni s Jóska felugrott azonnal a 
háromlábú székéről, felgyürt ingujj
ban sietett a biró ur portájára.

Hol az a rongyos irka-firka? El
olvasom én, ha az ördögtől szárma
zik is !

— Én pedig nem sajnálok tőled 
egy pár korty jó mustot. Itt is már 
a csutorában, — biztatta Varga biró 
ur az elbizakodott legényt.

Szűcs Jóska a világlátott csizma
dia legény, megvetően tekintett az 
írásra s a jelen voltak már azt hit
ték, hogy ez hát kivágja azornal a 
rezet, akarom mondani egy szuszra 
elolvassa az idegen írást.

— Hát izé, no, mi is ez ? — vitte 
most közel a szeméhez Jóska az irást.

— Polákul van az neked pajtás. 
Annyit sem értesz franciául, mint a 
kanász szamara. Annak az »iá« ki
áltását legalább megérti a magyar 
is és a francia is, — jegyezte meg 
Qergő.

— Hát izé, nem is tudom, mi le
het ezzel az írással ? !. . . De hisz, 
mint látom, nem is franciául van az 
irás, hanem németül. Nesze, Qergő, 
olvasd el te, hisz cserébe voltál a 
németeknél, kapott észbe Szűcs Jóska.

— Ha németül van, akkor csak 
olvasd el, testvér, magad, hisz eleget 
dicsekedtél vele, hogy az egész Né
metországot bejártad s úgy beszélsz 
németül, akárcsak a vízfolyás, — 
hárította el Qergő magától a súlyos 
feladatot.

—  Vagy igaz, még sem németül 
van, hanem ángliusul. Ángliusul pe
dig nem tudok. Átakartam ugyan a 
franciáktól az ánglusokhoz is menni, 
de nagy fogfájásom volt akkor, amiatt 
lemondtam a további útról, — for
dított a szaván Szűcs Jóska s vissza 
adta az iratot a bírónak.

Varga András ismét nagyon csó
válta a fejét. Jóllehet kételkedett már 
a tudós legények tudományában.

— Nohát majd magam járok a 
végére, hogy mi van ebben a né-j 
metből franciává, franciából ánglius- 
sá változott levélben ? — dörmögte 
bosszúsan s a kertekalja felé indult.

Hová megy, András bátyám ? — 
kérdezte tőle Gergő meghökkenve.

— Oda, aki ángliusul is tud. Azt 
hallottam, hogy a báró kisasszonynak 
most ánglius nevelőnője van.

— Ne fáradjon vele, András bá
tyám, elviszem én az ánglius kisasz- 
szonyhoz, — ajánlkozott Qergő s 
gyors léptekkel tűnt el az írással a 
kertekaljánál.

Ámde Qergőt nem a kastély felé 
vitte az útja, hanem csak az Izsák 
bácsi boltjáig.

— Botos ur, egy német irást hoz
tam, kiváncsi vagyok, hogy kend is

mit olvas ki belőle? — szólt az öreg 
boltoshoz.

— Tyü, ez egy parancs a község 
bírónak, a becirker úrtól, aki most 
a szolgabiró ur helyett uralkodik, 
hogy rögtön menjen elébe, jelentést 
tenni a községről, — magyarázta 
Izsák bácsi szörnyű ijedt ábrázattal.

— Csakugyan igaz, én is ugyan 
ezt értettem belőle. — helyeselt Qer
gő. Ment vissza azonnal a bíróhoz.

— No, mit olvasott ki az ánglus 
kisasszony az Írásból? — kérdezték 
tőle mindannyian.

— Színét se látta az ennek az 
Írásnak, mert ez sem nem ánglus, 
sem nem francia, hanem német irás, 
még pedig szigorú parancs az uj 
német szógabirótól, hogy András bá
tyám minél előbb megjelenjen előtte, 
— mondta Qergő nagy fontoskodó 
hangon.

— Hát ki olvasta el ? — kérdezte 
Varga biró.

— Az, aki tud németül, mint jó 
magam ! — ütött Qergő büszkén a 
mellére. — Előbb csak azért nem 
olvastam el, hogy megtudjam a való 
igazságot, melyikünk tud jobban né
metül? Én-e vagy a Józsi, aki be
járta az egész német és francia or
szágot — álmában ?

Szűcs Jóska irult-pirult szégyené
ben.

— Hadd nézzem meg mégegyszer 
azt az irás t! — mondta erősen ösz- 
szehuzott szemöldökkel.

Kezébe adták ismét az iratot, mire 
nagy igyekezettel olvasta magában, 
azaz mutatta, mintha olvasná, mert 
hát reperálni kellett valamit a nagy 
kudarcon.

— Igaza van Gergőnek. Csakugyan 
az van az Írásban, amit ö olvasott 
ki belőle. Előbb persze azért nem 
tudtam elolvasni, mert megforditva 
adták a kezembe, mondta Jóska bi- 
cegetve a fejével.

— Elhisszük, Józsi, el bizony, ha 
te mondód. Hanem majd a csutorát 
is lefelé fordítva adom a kezedbe, 
ha már én ugyanis kiolvastam belőle 
a magyar igazságot, — mondta Qer
gő mosolyra derült arccal kapva két 
kézre a kulacsot.

Pünkösdi üzenet.
Nap-nap után közeledünk az áldott 

pünkösdi ünnepek felé. Az a kíván
ságunk, hogy amidőn idehaza mind
nyájan érezzük újból a fenséges 
ünnepek alkalmával az erőnek és a 
vigasztalás isteni lelkének szárnyalá
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sát, oda kinn a harctéren s a kór
házakban is mindenütt érezzék ev. 
apáink, testvéreink, fiaink az isteni 
lélek megtartó erejét, vigasztalását a 
hazulról szeretettel megküldött pün
kösdi üzenetben.

Hisszük, hogy amidőn fáradságot, 
költséget, időt nem kiméivé a pün
kösdi üzenet kiadására is vállalkozunk 
azok az áldozatkész lelkek, kik eddig 
bennünket annyi szeretettel támogat
tak, ezúttal is áldozatkészen filléreik
kel segítségünkre jönnek.

Az ünnepi üzenet ára : egy péld. 
10 f, 50 péld. 4-50 K, 100 péld. 8 K.

A megrendeléseket Wellisch Béla 
könyvkereskedés SZENTGOTTHÁRD 
(Vas m.) kérjük küldeni.

A világháború eseményei.
Az oroszokkal kötendő különbéke- 

kötés, mely a közbeszédnek tárgyát 
képezte az elmúlt napokban nagyon 
is korai tavaszi virágnak bizonyult, 
ügy látszik, hogy Oroszországban 
még mindig hatalmasabb az angol 
sterling és az amerikai dollár, mint 
az orosz nemzet békevágya. No de 
ez csak látszólagos dolog. Várjunk 
csak türelemmel. Ami késik, nem 
múlik.

Talaat basa nagyvezérnek Berlin
ben tett nyilatkozata szerint: »mi 
készek vagyunk a békére, de épp 
oly készek a háborúra is.« Minden

úgy fog történni, amint az ellenség 
akarja. Csak egy nem fog sikerülni 
az ántántnak: a győzelem. Bármeny
nyire is erőlködik, emberpazarlással, 
pénzáldozatokkal, kémkedéssel, uszí
tásokkal. Megüzenheti Kína is a 
háborút, amint akarja is, az eredmé
nyeket, melyek feltartózhatatlanul 
haladnak biztos céljuk felé, meg nem 
tudja változtatni. Erről tesznek tanú
ságot a közelmúltban történt össze
csapások a nyugati harctéren is.

Szárazföldi harctér.

Itt Aisne és Arras kerültek a véres 
események központjává, hol áttörés 
készült, ahol a világháború leghatal
masabb ütközete folyt. Haig és Ni- 
ville főparancsnokok áttörő mozdu
latokat tettek a német hadállások 
ellen és megkísérelték az ellenséges 
vonal áttörését.

A harc egészen még nem ért véget, 
de már elmondhatjuk, az ellenség 
nem ért célt. Három év alatt a harci 
taktika a tüzérség poklává fejlesztette 
a csatát. A gorlicei áttörést még 
ezer ágyúval megtudta csinálni Mac
kensen. A tavalyi sommei csatában 
már 4 ezer ágyút szólaltattak meg a 
németek ellen. Ma talán 6 ezer ágyú 
bömböl 200 kilométeres fronton, a 
franciák és angolok rettenetes ember
áldozattal kísérlik meg a németeket 
kiűzni Franciaországból. A franciák
nak és az angoloknak valószínűleg 
ez az utolsó offenzivájuk. Ha most

nem tudnak eredményt elérni, be kell 
látniok, hogy ebben a háborúban 
már nem győzhetnek többé.

Keleten az orosz tüzérségnek Luck- 
tól nyugatra, a Zlota-Lipánál, Nara- 
jovkánál és Putnánál kifejtett élénkebb 
tevékenysége következtében e szaka
szon a mi tüzelésünk is fokozódott.

A macedóniai fronton miután az 
angolokat itt is nagy kudarc érte, 
jelenleg újból nyugalom van.

, • \
A buvárhajó háború.

A birodalmi gyűlés költségvetési 
bizottságának ülésén a birodalmi 
tengerészeti hivatal államtitkára k i
jelentette, hogy a buvárhajóháboru, 
úgy mint eddig, nagy sikerek és 
csekély veszteségek jelében áll. Áp
rilisban is igen kedvező eredmény 
várható, amely biztossággal jelentke
zett már most is az ellenség rendel
kezésére álló hajótér összezsugoro
dásában az ezzel kapcsolatos élelmi
szerhiányban, a szén, érc és bányafa 
egyre növekvő hiányában. Az antant
államokban uralkodó szigorú cenzúra 
ellenére elegendő hir érkezik hozzánk, 
amelyből kitűnik, hogy a buvárhajó 
hadjárat Angliát és ezzel együtt se
gítő népeit életerében találta. A ten
gerészet eddig a tengeri zárlat elren
delésével vetett várakozásokat meg
erősítve látja és nem kételkedik abban, 
hogy Anglia belátható időben kény
szerülve lesz arra, hogy levonja a 
szükséges végső következtetéseket.

A z  e g y h á z  kör é bő l .

|Gyászrovat.| Velünk együtt lapunk ol
vasói is bizonyára igaz részvéttel értesülnek 
Madár Mátyás felpéci lelkésznek l. é. április 
hó 19-én 39 évi lelkipásztorkodás után 64 
éves korában történt elhunytáról. A boldo- 
gultban nemcsak köztiszteletben álló csa
ládja és rokonsága vesztette el a jó férjet, 
apát, nagyapát, testvért és rokont, hanem 
egyházunk is egyik legérdemesebb mun
kását, akinek munkaerejét és hűségét nem
csak gyülekezete vette igénybe, amelynek 
elsősorban volt céltudatos, lelkiismeretes 
vezetője, hanem egyházmegyéje, egyház- 
kerülete és az egyetemes egyház is. Tagja, 
vagy elnöke volt a győri egyházmegyében 
csaknem minden bizottságnak, tagja a 
dunántúli egyházkerületben is több bizott
ságnak, ennek egyúttal aljegyzője, a kerü
leti evangéliomi egyesületnek főjegyzője s 
az egyetemes adóalapi bizottságnak is tagja. 
Hogy kerületünk legérdemesebb lelkészei

közé tartozott, mutatja az is, hogy a leg
utóbbi püspökválasztásnál ő is egyik jelölt 
volt. Lapunk is egyik legjobb munkatársát 
és barátját vesztette el benne, akinek ne
vével azelőtt sokszor találkozhattak olva
sóink s aki az uj évfolyam kezdetén is 
készséggel felajánlotta segítségét, mert 
amint irja „az eddigi tapasztalatok csak 
megerősítettek abban a nézetemben, hogy 
egy néplap fentartása ma a legfontosabb 
egyházi érdek. Ha nem volna, meg kellene 
teremtenünk, amennyiben pedig megvan, 
bűn volna hütlenül elhagynunk.“

Aki igy megértette és átérezte a mi 
ügyünknek fontosságát, azt méltán a mi 
halottunknak is tartjuk és úgy gyászoljuk 
el, mert benne mi sokat vesztettünk. Legyen 
áldott mi köztünk is emlékezete.

Meghalt Borbély János mérgesi (Győr 
m.) lelkész is. Áldás és béke emlékén.

F e lh ívá s . Felhívjuk a szülök f i 
gyelmét, kik leánygyermekeiknek evan
géliumi szellemben való neveltetését

szivükön viselik a kőszegi ev. felsőbb 
leányiskolára. Az intézet kettős irányú 
egyrészt hétosztályos felső leányiskola, 
másrészt nyolcosztályos gimnázium. 
Az intézet internátussal kapcsolatos. 
Az ellátási d ij kbl. évi 1300 korona. 
Jelentkezni a jövő évre már most 
lehet. Mindennemű felvilágosítással 
készséggel szolgál az igazgatóság 
Kőszegen és minden lelkészi hivatal.

Választás. A soproni felsőegyházme
gyében egyházmegyei felügyelővé Dr. Zer- 
gényi Jenőt, esperessé újból Scholtz Ödön 
eddigi esperest választották meg újabb 6 
évre. A kegyelem Istene áldja meg műkö
désűket.

Lelkésziktatás. A pécsi gyülekezetben 
április 22-én iktatta be az uj lelkészt, 
Baldauf Gusztávot Hprváth Sándor főes
peres. Isten áldása legyen az uj lelkész I munkáján 1
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Eljegyzés. Ifj. Stráner Vilmos lelkész 
eljegyezte Kiss Erzsikét Szilisárkányról. 
Isten áldása nyugodjék a kötendő frigyen.

Az ev. nyomdára a jegyzések szépen 
folynak. így legközelebb csak a móriczhi- 
dai gyülekezetben 37 részvényt jegyeztek.

A lovászpatonai ev. egyház az 1916. 
évről már a 32-ik évkönyvet adta ki Bog
nár Endre lelkész összeállításában Az év
könyv I. Ferenc József elhunyt királyunkról 
való megemlékezés után az egyház múlt 
évi életét, kiváltképen a jótékony adako
zásokat mutatja be, amelyek valóban di
cséretére válnak a virágzó egyháznak és a 
híveknek. Befolyt alapítványra 430 K, le
gényegyletre 35 K, temetökerítésre 238 K, 
szegényeknek 30 K, emléktáblára 93 K, 
harangokra 173 K, Istenházára 633 K, 

f i  gyámintézetre 130-94 K, gyertyára 4 K, 
évkönyvre 3980 K, háború által feldúlt 
gzülekezeteknek 41T0 K, a torzsai árva
házra 2038 K, uj oltárra 10 K, toronyórára 
4 K, leányegyletnek 20 K, vak katonáknak 
2'80 K, jubileumi egyetemes szeretetházra 
147 98 K, Katonák karácsonyára 74 37 K, 
lovászpatonai hadiárváknak, jórészt ameri
kai hívektől 2057-80 K, emléktáblára 20-60 
K, összesen 423892 K. Kívánatos volna, 
ha minél több egyház ilyen évkönyvben 
számolna be évenként életéről.

A zalaszentgróti gyülekezethez tartozó 
Felsőaranyod községből Erhart József a 
zalaszentgróti gyülekezetnek 1000 K-t ado
mányozott, hogy azon a maga idejében 
hadicélra beszolgáltatott harangja helyett 
újat szerezzen. Isten áldása legyen az 
adakozón és adományán.

Adományok. A gyékényesi ev. egyház 
javára a húsvéti ünnepek alkalmával a 

é- következők adakoztak: özv. Kis Istvánná 
elhunyt fia emlékére alapítványul 200 K-t, 
Ritecz János és Ritecz Erzsébet elhunyt 
szüleik emlékére alapítványul 100 K-t, a 
Virágvasárnapján konfirmálkodott gyerme
kek közül pedig a következők szülei ada
koztak különböző célokra : Egyik gyermek 
szülei 250 K értékű fehér oltárteritőt, 
Ritecz Judité 50 K, Lőrincz Erzséé, Barna 
Katáé, Kis Andrásé, Petróczi Katáé, Pet- 
róczi Zsófié, Petróczi Sándoré, Lőrincz 
Józsefé 20—20 K, Becseics Józsefé, Ritecz 
Istvánná, Lőrincz Katáé 10— 10 K, Füri' 
Józsefé 5 K. Az összes adomány értéke: 
775 K. Ezenkívül több adomány folyt be 
reformációi alapra is, amelyeket annak 
idején a tisztán erre célra befolyó többi 
adománnyal együtt közlünk.

A csánigi gyülekezet Kund Samu 
esperes lelkész elnöklete alatt legutóbb 
tartott számadó közgyűlésén szívesen látta 
és üdvözölte körében érdemes világi fel
ügyelőjét, Radó Lajost, akit három éven 
át katonai elfoglaltsága tartott távol egyházi 
ügyeink vezetésétől. Örömmel győződött 
meg a közgyűlés a gyülekezetnek a lefolyt 
évben elért szép erkölcsi és anyagi előreha
ladásáról. Az 1916. évi számadás 12.245 85 
K bevétellel szemben 11,895-83 K kiadással 
s 350 02 K pénztári maradvánnyal zárul. 
A gyülekezet tiszta vagyona 38,670 92 K. 
A 15,649-11 K tökepénzböl 9500 K Hadi- 
kölcsön kötvényekben van elhelyezve. A 
gyülekezet egyházfentartási alapjára a kö
vetkezők adakoztak: Széles László, hősi 
halált halt fia Széles József emlékére 50 
K-t, Pödör Samu elhalt unokája Moór Fáni 
emlékére 50 K-t, ugyanaz hősi halált halt 
veje emlékére 300 K-t, ifj. Gömböc Sán- 
dorné sz,ül. Varga Ida végrendeletileg 400 
K névértékű hadikölcsön kötvényt, Fülöp 
László és neje Mészáros Rozália 200 K-t,

Ha r a n q s z ó .

s néhai Németh László végrendeletileg 
200 K-t, amely összeget örököse Gaál 
László fizetett be az egyházközség pénz
tárába.

A közgyűlés örömmel vett tudomást a 
jótékony nőegylet eredményes működéséről, 
amely intézmény a helyi jótékonyság gya
korlásán kívül hozzájárult a háború szülte 
bajok enyhítéséhez s eredményesen gyűjtött 
a gyámintézet céljaira is. A március hó 
18-án tartott vallásos estély alkalmával is 
megnyilatkozott az áldozatkészség, önkén
tes adakozás utján befolyván gyámint. s 
egyéb jótékony célokra 115-10 K, amelyhez 
hozzájárultak a következők: Horeczky
Gyuláné, Bakos Istvánná, felső Szalay 
Sándor és neje 10—10 K, Iskolás gyerme
kek adománya 6-80 K, Kovács Józsefné 
szül. Horeczky Etelka, özv. Gaál Ferencné, 
Szalay Bálintné, Mészáros Kálmánná 5—5 
K, id. Horváth Sánoorné, ifj. Gömböcz 
Sándor 4—4 K, özv. Tömböiy Lajosné, ifj. 
Horváth Samuné, id. Tömböiy Jánosné, ifj. 
Tömböiy Jánosné, Varga Szidónia, Tömböiy 
Karolina, Széles Lídia, Szalay Irén, Széles 
Lászlóné, Pödör Samuné, Pödör Emma, 
Hettinger János, Széles Imréné, ifj. Széles 
Samu és neje, Gaál Ferenc, Hettinger Já
nosné 2—2 K, Hettinger Károlyné, Horváth 
Károly, Szekér Jánosné, Széles Ida, Németh 
Eszter, Gömböc Péterné, Mészáros Józsefné, 
Széles Jánosné, id. Mészáros Lászlóné, 
Szabó Mária, Baki Fáni, Mészáros Samuné, 
Szekér Eszter, özv. Németh Györgyné, 
Szalay Imréné 1— 1 K, Jugovits Etelka, 
Móric Ilona, Simon Anna 60—60 f, Simon 
Karolina 50 f, Tömböiy Zsigmond 40 f, 
özv. Molnár Györgyné és Molnár Eszter 
30—30 f, — A nőegylet vagyona 2462 57 
K, amelyből 500 K hadikölcsön kötvényben 
van elhelyezve.

Nemes lélek. Id. Berzsenyi Lajos a 
homokbödögei gyülekezetnek végrendeleti
leg 500 koronát hagyományozott. Legyen 
emléke áldott.

Húsvéti adakozás a gecsei gyüleke
zetben. Özv, Móritz Imréné, ki özvegysé
gét folytonos jóltevésben és adakozásban 
tölti és szereti az Ur házában való lako
zását, tekintettel a reformáció jubileumi 
esztendejére a következő alapokat te tte : 
elhalt férje Móritz Imre emlékére a harang
alapra 100 K, férje elhalt szülei emlékére 
a gyülekezet ref. jubileumi alapjára 100 K, 
saját elhalt szülei emlékére a gyülekezet 
ref. jubileumi alapjára 100 K, összesen: 
300 K. — Kis Gergely és neje a gyüleke
zet ref. jubileumi alapjára 100 K. — Csapó 
Márton a harctéren hősi halált halt fia 
Márton emlékére 100 K, az elesettnél talált 
30 koronát felerészben a vak katonák, 
felerészben az elesett ev. tanítók családja 
számára adományozta. — Nagy János vas
úti őr a gyűl. jub. alapra 10 K, Horváth 
János vasúti őr a gyűl jub. alapra 10 K. 
A gyülekezet céljaira adakoztak: Kiss Ist
ván, Csete Imre 10 — 10 K, özv. Kalmár 
Lászlóné 6 K, özv. Szalai Sándorné, Kal
már Ferenc 5—5 K, Berke János, Kalmár 
Imre, özv. Ferenczi Istvánné, Pap Imre, 
Kalmár Sándor, id Csapó János, Nagy 
Mihályné 4—4 K, Lábody Fererc, Kalmár 
Dániel, id. Markó Sándor, Cseh Vilma 
hajadon 3—3 K, György Poór János, Sza
lai Gergely 2—2 K.

A gyülekezet több nőtagja a húsvéti 
ünnepek alkalmával egy díszes oltár- és 
szószékteritőt ajándékozott a gyülekezetnek 
588-84 K értékben Ezen összeghez a kö
vetkezők járultak adományaikkal: özv.
Szokodi Imréné, Kalmár Lajosné, Pap
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Dánielné, Kalmár Gyuláné, Móritz Gyuláné, 
Vasvári Gyuláné, Pap Sándorné 40—40 K, 
Nagy Kálmánná, Kiss Sándorné, m. Csete 
Józsefné, Somogyi Károlyné 20—20 K, 
Kalmár Dánielné 10 K, Pap Mihályné 7 K, 
Kovács Jánosné, Jakab'Mihályné, Tamás 
Józsefné 6—6 K, id. Szokodi Sándorné, 
ifj. Szokodi Sándorné, id. Csapó Jánosné, 
f. Kis Jánosné, Kis Gergelyné, Pap Imréné, 
Cseh Sándorné, N. N„ N. N., N. N., 5—5 
K, Kalmár Józsefné, N. N., N. N., f. Kalmár 
Imréné, Csapó Julcsa, h. Kis Mártonná, 
Szalai Józsefné, Szalai Dánielné, f. Kiss 
Pálné, özv. Kalmár Istvánné, Kis Istvánné, 
Gulyás Józsefné, Tóth Pálné, Gáncs Sá- 
muelné, Bojoza Lina, h. Makker Sándorné, 
Bolla Viktorné, Takács Gáborné, Laskovics 
Tamásné, Tarró Mátyásné, N. N. 4—4 K, 
Szokodi Lina, h. Káldi Lidi, h. Vida Györgyné 
r. k. 3—3 K, Hevesi Imréné, Baranyai 
Sándorné, Csete Eszter h., N. N., Vasvári 
Dánielné, id. Pap Dánielné, Dákai Mihályné, 
ifj. Kalmár Ferencné, Kis Sándorné, György- 
deák Jánosné, Őri Istvánné, Lábodi M i- 
hályne, Szalai Mátyásné, Kovács Istvánné, 
Szűcs Pálné, Boba Józsefné, id. Makker 
Mihályné, özv. Varga Ferencné, özv Bolla 
Jánosné, özv. Varga Andrásné, Dolgos 
Pálné r. k. 2—2 K, Istenes Józsefné P60 
K, Szalai Gergelyné, Tóth Dánielné, Berkes 
Jánosné, László Istvánné, Szalai Ferencné, 
Szokodi Lina, h. Csete Pálné, Molnár 
lgnácné, Bolla Linuska, h. Varga Jánosné, 
Györgydeák Jánosné r. k. 1— 1 K. Az 
oltárteritö árából megmaradt 4.76 K, mely 
összeg a ref. jub. alaphoz csatoltatott. A 
húsvéti adakozás összege az offertóriumok- 
kal együtt 1253 64 K. Legyen a jó Isién 
áldása az adakozókon és adományaikon.

I t thonról .
Uj rend a fölmentések körül. A hon

védelmi miniszter uj rendelete szerint 
ezentúl a katonai parancsnokságok nem 
adhatnak fölmentést, csakis a szakminiszter. 
1917. április 20-tól kezdve Írásbeli föl'men- 
tési kérvények nem érvényesek, ebbeli 
kérését mindenki szóbelileg tartozik elő
adni a községi elöljáróságnál kiállított 
igazolványjegy bemutatásával az elsőfokú 
közigazgatási hatóságnál. Már bevonult 
egyének fölmentése szintén úgy történik, 
azzal a különbséggel, hogy a családtag, 
munkaadó stb. mondja be az adatokat.

Lehet táviratozni a táborba. Minisz
teri rendelet szerint ezentúl a táborba 
sürgős természetű magántáviratok küldhe
tők a katonák részére, ilyennek tekintik a 
súlyosan sebesült iránti érdeklődést, meg
sebesülésről, hősi halálról szóló értesítést. 
A táviratokat a katonai parancsnokság 
továbbítja. Egyéb értesítés nem küldhető.

Bevonulások elhalasztása. A mezei 
munkák megkésésére való tekintettel, a 
legutóbbi szemléken alkalmasnak találtak 
közül az 1872— 1886. évben születettek 
bevonulását a hadvezetőség május 14-re 
halasztotta.

Postai hir. Ezután csütörtökön is lehet 
a postákon csomagokat feladni.

Uj ércpénzek. Legközelebb ezüst egy- 
és kétkoronás pénzek kerülnek forgalomba, 
sőt lesz félkoronás (50 filléres) ezüstpénz is.

Rokkantak iparosokká lettek. Szép 
ünnepély keretében avattak föl Budapesten 
a hadigondozó hivatalban 38 rokkant ka
tonát, akik előbb legnagyobbrészt földmű
vesek voltak, iparosokká. Uj mesterségüket 
egy év alatt tanulták meg. Fölszabadult 
most közülük 21 cipész, 2 mázoló, 2
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könyvkötő, 2 borbély, 4 órás, 4 szabó és 
3 ékszerész.

Uj népszámlálás és összeírás. A 
kormány elrendelte a front mögött lakók 
megszámlálását és az állatállomány össze
írását. A népszámlálást május hó folyamán 
végzik.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
őfelsége a király egy legfelsőbb a 

miniszterelnökhöz intézett kéziratban elis
merését és köszönetét fejezi ki a mostani 
kormánynak s felszólítja; terjesszen meg
felelő javaslatot elő, melyek a király háláját 
a nemzettel szemben népjóléti intézkedések 
sorozatában s a választójognak oly kiter
jesztésében juttassák kifejezésre, amely a 
magyar állam létérdekének tekintetbe vé
telével a jelen nagy időknek és a nép által 
hozott áldozatoknak megfelel.

A n a g y v i l á g b ó l .
Harminchárom hadüzenet. 1914. julius 

28. óta a harmincharmadik hadüzenet az 
volt, amit Amerika Németországnak küldött 
legutóbb.

A németek és angolok lövedékei. A
nyugati harctéren a németek és az angolok 
által k ilőtt lövedékek száma az 1916. évben 
4 m illiárd és 15 m illió  volt, egy napra 
ebből 11 m illió lövedék esik.

Követésre méltó példa. Frankfurtban 
egy tanítónő fölajánlotta a lelkészi hivatal
nál abbeli segítségét, hogy istenitisztelet 
alatt vigyázni fog a kis gyermekekre, hogy 
az anyák is részt vehessenek az isteni
tiszteleteken.

A „Harangszó perselyét“ hely szűke 
miatt a jövő számban hozzuk.

Legcélszerűbb hirdetni a 
HARANGSZÓ-ban!

Egyszeri hirdetésnél az első tiz szó 
dija (beleértve a vastagbetüs címsort) 
1 kor. 20 fill. Azontúl minden szó közön
séges betűvel szedve 8 fill. Felülfizetők 
névsora soronként 12 fill. Háromszori 
hirdetésnél 15°/0 tizszeri hirdetésnél 
40°/o engedmény. 1U lap egyszeri hirde
tése ritka betűkkel 12 kor. Háromszori, 
vagy tizszeri hirdetésnél a fentebbi en
gedmény. Hivatalos és közérdekű egy
házi hirdetéseknél minden hirdetés még 
15°/o-kal olcsóbb.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ címen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett.

Keresek tisztességes szerény igé
nyű leányt házi kisasszonynak, ki 
nekem segítségemre lenne háztartá
som vezetésében. Fizetés és igényei 
megjelölésével kérem a leveleket az 
alábbi címre küldeni: CSERY KÁL- 
MÁNNÉ DOMBÓVÁR, (Tolna megye.)

Adakozzunk i  H aran gszó  terjesztésári I

Csite Károly „Árva libák“ címmel 
Pünkösdre háborús vonatkozású, val
lásos irányú elbeszélései legjavából 
egy kötetre valót ad ki, amely úgy 
a nép és katonaság, mint a gyerme
kek részére alkalmas olvasmányul 
szolgál. Megrendelhető nála Körmen
den, vagy lapunk kiadóhivatalánál. 
Ára 2 K. Később a bolti ára drá
gább lesz.

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

Május 6. vasárnap, Zsolt. 98.
7. hétfő, „ 33.
8. kedd, János 15, 26—16. 4.
9. szerda,

10. csütört.,
11. péntek,
12. szombat,
13. vasárnap,
14. hétfő,
15. kedd,
16. szerda,

16, 5 -1 5 . 
19, 16-23. 
16, 24-28.
16, 29-33.
17, 1—5. 
17, 6 -1 2 . 
17, 13-19. 
17, 20-26.

17. csütört., Ap. csel. 1, 1—12.
18. péntek, Márk. 16, 14—20.
19. szombat, Luk. 24, 50—53.

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  
fe lv é te tik  W e l l i s c h  B é l á n á l  
S zen tg o tthárd o n .

iiiiiiiiiiiiiiimimi

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

S z e n t  I s t v á n  balzsamot
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmakná! 
legbiztosabb a

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 9—50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “ .
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZpNTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

9 -5 0

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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kerülnek s azok keresztül gázolnak 
rajtuk.

De minek megyünk olyan messze, 
a régi időkbe és más világrészekre ? 
Nem látjuk-e napról-napra, hogy a 
tudatlanabb emberek mindenütt hát
térbe szorulnak és elvesznek a tö
megben hatás nélkül névtelenül. Le
hetnek testileg még olyan erősek, 
mégsem léphetnek elő a katonaság
nál. Dolgozhatnak még ölyan verej
tékezve, aratógazdákká sem tudnak 
a többiek közül kiemelkedni. Akár- 
hová menjenek, nem kapják meg azt 
az állást és tiszteletet, amit tanultabb 
társaik elnyernek.

Vagy nem látjuk-e, hogy ahol egy 
községben együtt laknak katholikusok 
és protestánsok, a vagyonnak is, a 
vezetésnek is nagyobb része rende
sen a protestánsok kezében van, mig 
amazok nagyrészt a szegények és 
jelentéktelen emberek sorában vesz
nek el, mivel ők a múltban nem tö
rődtek annyit gyermekeik iskolázta
tásával. Azt is láthatja minden nyitott 
szemű ember, hogy az északi protes
táns országok: Németország, Angol
ország, Svéd és Norvégország mos
tohább földjükön is sokkal gazdagab

Az én vágyam.
— Egyik svájci kórházban. —

Tapasszal miíter, mindén élni nagy • 
beidül a meze, nyílik a oiráq; 
Ablakéin átáll kis fecske csicserg: 
Ilyenkor aljám ne haljak én meg.

fia a kis fecske elszállt e lájrél,
A  sárgult lenéi lehullt a fákrél: . 
Akker szélifs el innen, Istenem, 
f i  kíné parancsod készen keretem.

HORVÁTH SÁNDOR.

Az iskolák.
Ir ta : Szalay M ihály.

Sokszor idézzük ezeket a prófétai 
szavakat: »Elvész az a nép, amely 
tudomány nélkül való,« (Hős. IV. 6.) 
de sokan nem értik és nem érzik át 
ennek a mondásnak jelentőségét, sőt 
kételkednek igazságában. Pedig a 
népek története elég példával bizo
nyítja, hogy a tudatlan, tanulni nem 
akaró fajok háttérbe szorulnak, je
lentéktelenek, elnyomottak maradnak,

sőt lassanként kivesznek a népek 
nagy családjából. Hazánkban a hon
foglalás előtt igen sok népfaj meg
fordult, hosszabb rövidebb időre meg 
is telepedett, de sorra elpusztult, mert 
nem akart és nem tudott a szomszé
dos müveit, keresztyén népekkel egy 
szellemi magasságra emelkedni. Pe
dig voltak köztük hatalmas, nagy 
népek, mint a hunok és avarok. 
Ha Géza fejedelem és István, első 
királyunk kemény kézzel, sokszor 
szinte kegyetlenséggel rá nem szorí
tották volna őseinket a keresztyén 
műveltség elsajátítására és ezzel a 
nyugati népekhez nem csatolták volna 
sorsunkat, ez a sok népet eltemető 
Duna-Tisza-tája nekünk is temetőnkké 
vált volna. Az lett a megmentőnk, 
hogy őseink úgyszólván egy csapásra 
át tudtak alakulni tudatlan vad nép
ből müveit keresztyén nemzetté.

Amerikában, Afrikában ma már 
senki sem irtja a vad népeket, mégis 
ahol egyszer európai ember megveti 
a lábát, szemlátomást pusztulnak és 
hiába akarják Amerikában megmen
teni őket, lassanként eltűnnek a föld 
színéről. Nem tudnak a haladás sze
kerére felkapni, hát a kerekei alá
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bak és hatalmassabbak, mint a déli 
kath. országok: Spanyolország és 
Olaszország Istentől bőven megáldott 
földjükön. Amazok királyok, emezek 
koldusok a nép között. É s. éppen 
most áll szemünk előtt a német nép 
példájában, hogy a magas műveltség 
milyen csodával határos tettekre ké
pesíti a népeket. Már a porosz-francia 
háború idején azt mondták, hogy a 
franciákat a német tanítók verték 
meg; most még jobban láthatjuk a 
német iskolák hatását, mert az ott 
beszitt műveltség és emelkedettebb 
gondolkodás emeli ki őket annyira, 
hogy ha a túlnyomó ellenség leverné 
őket, akkor is az ő erejükről beszélne 
legnagyobb csodálattal a történelem 
és akkor is ők lennének a közel jö
vőben a világ vezetői. Elbukni vég
leg, az ilyen nép el nem bukhatik. 
De nekünk is nagy szerencsénk, hogy 
ellenségeinknél műveltebbek vagyunk, 
mert különben egy-egy magyar nem 
tudna kétszeres ötszörös, sőt tízszeres 
erővel megküzdeni. Mivel több az 
ágyunk és egyéb fegyverünk ? Igen; 
csakhogy ezt is a nagyobb műveltség 
teremtette. Jobb a vezetésünk ? Igen; 
mert hadvezéreink műveltségben fö
löttük állnak amazokénáT .Bátrabb, 
ügyesebb, öntudatosabb a katonasá
gunk ? Igen; mert műveltségben ez 
is felülmúlja az ellenség seregeit. 
Jobban fel tudja fogni, miről van 
szó és gyorsabban feltalálja magát 
akár mely helyzetben. Védekezni is, 
támadni is jobban tud, mert egyenlő 
körülmények között kezében ugyan
annyi, vagy egy és ugyanaz a fegy
ver is jobban működik, mint a mű
veletlenebb ellenség kezében.

Más téren is sokkal többet kö
szönhet a világ a magasabb művelt
ségű, iskolázott embereknek. Ezek 
fedezték fel és kutatták ki az isme
retlen világrészeket s tették azoknak 
kincseit hozzáférhetőkké; ezek talál
ták ki a gépeket, amelyek mindenki
nek munkáját annyira megkönnyítik; 
ezek találták ki a távírót, repülőgé
peket, villamos erők felhasználását 
s ezek tökéletesítik ma is a közleke
dési eszközöket és hadiszereket. A 
legegyszerűbb napszámos is nagyon 
hasznos ember és megérdemli a leg
teljesebb tiszteletet, ha becsülettel 
végzi kötelességét, de pl. a himlőol
tás, vagy a kolera ellen való véde
kezés feltalálója mégis sokkal több 
jót tett a világgal, mint akár százezer 
becsületes, jóravaló kézi munkás. 
Vagy nézzük az emberiség más jól- 
tevőit és vezetőit. Pál apostol, Lut
her, Kálvin, a gályarabok, Mátyás

király, Rákóczy Ferenc, Széchenyi, 
Kossuth mind magasabb műveltségű 
emberek voltak. Valamennyi a népért 
dolgozott, áldozott, szenvedett. Rákó- 
czy kockára tette a magyar szabad
ságért rengeteg vagyonát, el is vesz
tette és száműzetésbe ment, pedig ő 
a magyar nép elnyomása alatt is 
könnyen élhetett volna. Széchenyi a 
nemzet napszámosává lett, minden 
óráját nehéz munkában töltötte és 
hazája leveretése miatt megőrült fáj
dalmában, pedig mint nagy ur gond
talanul élhette volna le életét. Kossuth, 
báró Eötvös József, báró Wesselényi 
Miklós és társaik mind nemesek, te
hát szabadok voltak, mégis ' ők har
coltak és részben börtönt szenvedtek 
a jobbágyok felszabadításáért. Ezzel 
szemben ritkábban látjuk, hogy mű
veletlenebb ember magán és családján 
kívül másokért is önként és önzet
lenül munkálkodnék egy életen ke
resztül ; ellenben az erősebbek- egy- 
egy községben is rendesen elnyomják 
hasonló foglalkozású, de szegényebb 
társaikat. És ha akad, aki pártjukat 
fogja és szembe száll a többiekkel, 
az ilyen ember mindig műveltebb 
szokott lenni, ha foglalkozása és is
kolázottsága ugyanaz is, mint társaié. 
Az ilyen az iskolában kapott isme
reteket és jóra való indításokat nem 
felejtette el, hanem gyarapította a 
templomi igehirdetés hallgatásával és 
jó könyvek olvasásával. Foglalkozása 
az, mint a többié, de műveltsége 
emelkedetebbé teszi lélekben.

Az alapot azonban az iskola rakja 
le. Azért soha sem lehetünk eléggé 
hálásak az iskola iránt és az állam 
sem tudja kiváltképen a prot. iskolák 
munkáját meghálálni, hogy a refor
máció kezdete óta annyi derék vezetőt 
és értelmes, hasznos polgárt neveltek 
a hazának. Az iskolák nagy fontos
ságát felfogták protestáns apáink, 
azért egyik legfőbb gondjuk iskolák 
építése volt. Nemcsak alsó, hanem 
felsőbb iskolák építése is. Érbe viszont 
legnagyobb királyaink adtak nekik 
példát. Nagy Lajos Pécsett alapított 
főiskolát, Mátyás Pozsonyban és Bu
dán. Mind a kettő tudósokkal vette 
körül magát és nagy gondot fordított 
a nép művelésére. Az ő korukban 
nem is veszett el hazánk tudomány 
nélkül is, hanem naggyá, hatalmassá, 
gazdaggá lett.

A legnagyobb protestáns fejedelmek 
folytatták ezt a munkát. Bethlen Gábor 
a híres gyulafehérvári kollégiumot 
alapította, Rákóczy György és kiváló 
felesége Lorántfy Zsuzsána pedig a 
már meglevő sárospataki kollégiumot

emelték magas virágzásra. Híres tu
dósokat hozattak külföldről s a jele
sebb tanulókat sok költséggel kül
földre küldték tovább tanulni. A re
formáció első századaiban épültek.a 
soproni, pozsonyi, eperjesi, debreceni 
híres prot. iskolák is. Őseinktől ta
nulta el Pázmány Péter, hogy isko
lákkal és műveltebb papokkal kell 
munkába állni a protestáns egyházak 
ellen. Ó is főiskolát alapított Nagy
szombatban. S tudjuk, hogy ő állította 
talpra a már-már végromlásba jutott 
kath. egyházat.

Magyar népünkre igen nagy feladat 
vár a háború után. Meg kell hazán
kat másodszor is hóditanunk, hogy 
legyen végre igazán magyarrá, ne 
legyenek a határon belül titkos el
lenségeink. De nem fegyverrel, nem 
erőszakkal, hanem legyünk művel
tebbek, álljunk tudásban, hitben, er
kölcsben, érzésben, gondolkodásban, 
munkában, magaviseletben magasab
ban, mint idegen nyelvű polgártár
saink, hogy rájuk nézve is legyen 
kívánatos magyarnak lenni, hogy 
önként hódoljanak meg magasabb 
értékünk előtt s tekintsék kitüntetés
nek és boldogságnak, hogy közénk 
tartozhatnak.

Ezt a munkát a templomok mellett 
főként az iskoláknak kell elvégezni 
Azokból kell kikerülni erre a máso
dik hódításra : a hazáért élni és dol
gozni tudó tanítóknak és tanítványok
nak. A gyülekezetek, községek élére 
minél tanultabb és erősebb hitü em
bereket kell állítani,, mert a vezetőkkel 
van egy-egy nép megáldva, vagy 
megverve. Az iskolákat pedig támo
gatni kell és gyámolitani az olyan 
tanulókat, akik külsőleg szegények, 
de belsőleg méltók, hogy nagyobb 
munkakör és nagyobb szellemi kin
csek bízassanak rájuk, mert egyhá
zunk és hazánk látja kárát, ha csak 
a maguk földjéért és hazáért dolgoz
nak olyanok, akik egy-egy egyházért, 
egy-egy nemes ügyért, egy-egy vezető 
állásban, hazájukért sokkal nagyobb 
és áldásosabb munkát tudnának ki
fejteni. Távol legyen tőlem bármely 
foglalkozás lekicsinylése, hisz az én 
apám és több testvérem is földmivelő 
s aki ismer, tudja, hogy semmi tisz
tességes munkától; ásótól, kapától 
sem fél kezem, de mindenki maga 
Ítélje meg, mi használt többet a vi
lágnak : hogy Luther tanult és refor
mátorrá lett, vagy apja foglalkozása 
után bányász maradt volna; hogy 
Petőfi tanult és legnagyobb magyar 
költővé lett, vagy mészáros maradt 
volna; hogy Székács József »az or-



szag papja« lett, vagy timármester 
és egyházfi maradt, volna ? Nem vol
na-e sokkal szegényebb egyházunk 
hazánk és az emberiség, ha ezek és 
annyi más kiváló ember tudomány 
nélkül elvesztek volna lent a szegény
ségben. így meg kiemelkedtek, és 
pénzzel soha meg nem fizethető lelki 
kincsekkel gazdagították a világot és 
embertársaikat.

Amit tehát az iskolákra áldozunk, 
olyan magvetés, amely kiváló embe
rekben, bölcs vezetőkben, hűséges 
lelki tanítókban, műveltebb különb 
hívekben, polgárokban harmincszoro
sán, hatvanszorosan sőt százszorosán 
megtermi gyümölcsét egyházunk, ha
zánk, emberi nemünk javára. Nekünk 
mint kicsiny nemzetnek műveltséggel, 
lelki erővel, belső derékséggel kell 
lélekszámúnk csekélységét kipótolni, 
ha elveszni nem akarunk.

Mikor egyik holland város meg
mentette az országot az ellenségtől 
s ezért meg akarták jutalmazni, leg
szebb jutalmul felsőbb iskolát kért. 
Ha mi is igy fel tudnánk fogni és 
meg tudnánk becsülni az iskolák 
nagy jelentőségét és nemzet fentartó 
szerepét!

Gazdag1 kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther az iskolákról: »Ahol az 
iskolák szaporodnak, ott minden rend
ben van és az egyház az igazságban 
marad. Igen, ha a tan is tiszta. Hadd 
legyünk mi csak doktorok és meste
rek, a tanuló ifjúság pedig az egyház 
magvetése. Ha iskolák nem volnának, 
holtunk után ugyan kik lépnének a 
mi helyünkbe ? Az egyház miatt kell 
nekünk a keresztyén iskolákat fen- 
tartanunk, mert az Isten iskolák által 
tartja fenn az egyházat.«

Luther a Szentlélek elnyeréséről: 
»Jegyezd meg jól, hogy Isten a Szent
leiket csakis azoknak adja, akik tőle 
kérik és vágyódnak utána. De ne 
feledd el, hogy mint minden imádság
nak, ennek is egyedül Jézus nevében 
kell történnie, úgy könyörögvén, hogy 
Isten eme javakat Jézusnak, az ő 
fiának és a mi megváltónknak érde
méért adja meg. Mindazáltal az 
imádság magában véve nem elég. A 
Szentlélek ugyanis csupán az ige és 
a szent sakramentomok közvetítésével 
működik. Aki tehát ezektől tartózko
dik, soha sem fog a Szentlélekben 
részesülni. Az a háromezer lélek 
sohasem tért volna meg, ha előbb 
az igét nem hallotta volna; midőn ■
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azonban az igét halották és az szi
vükre hatott, azonnal meg is keresz- 
telkedtek.

Emellett nem szabad a Szentlelket 
munkájában gonosz és istentelen élet 
s szántszándékos bűnök által mega
kadályoznunk, vagy őt magunktól 
végkép elriasztanunk, mert a Szent
lélek ott nem lakozhatik, ahol az 
ördög tanyáz.«

A hosszú életről.
Mikor az ó szövetségben a sok 

hosszuéietü emberről olvasunk, csu- 
dálkozunk azon, hogy a mai ember 
megközelítőleg sem éri el az ó szö
vetségi emberek életkorát. 90-dik 
zsoltárnak 10-dik verse már csak 
70- legfeljebb 80 esztendőre teszi az 
emberek átlagos életkorát, a mi időnk 
emberének átlagos kora pedig Ma
gyarországon csak 46 esztendő. Az 
orvosi tudomány megállapította, hogy 
a mostani kor emberének is legalább 
100 év-ig kellene élni, ha helyesen 
élne. Az ájlatok általában ötszörannyi 
ideig élnelc, mint a meddig növekedé
sük tart. Mivel az emberi test a
20-dik életévében fejezi be növeke
dését, az embernek legalább 100 évig 
kellene élni. Hogy ez lehetséges is, 
bizonyítja az a körülmény, hogy 
katonáink Montenegró és Albánia 
elfoglalásakor feltűnően sok 100 éves 
és 100 éven felüli embert találtak 
s csűdálkozva látták, hogy a 60 éves 
emberek még teljesen jómagabirók. 
A Balkán félszigeten 1906-ban ötezer 
100 évesnél idősebb ember élt. 
Franciaországban évenként 150 ember 
hal meg 100-dik életévén túl. Miben 
van tehát a hosszú élet titka? Az 
orvosi tudomány megállapitá§a sze
rint az egyszerű élet mód rendszeres 
munka és sok szabad levegő nyújtják 
hosszúra az ember életét. Ezt bizo
nyítja a hires angol államférfiu, Glad- 
stoné példája, a ki 85 éves kora 
dacára, a hivatalos munka után való 
pihenésül saját erdejében fákat dön
tögetett. A hires német hadvezér, 
Moltke 90 éves korában ezt mondta: 
akármilyen rossz idő legyen, sohasem 
töltöm az egész napot ott benn.

A zsidók ősatyái pásztoremberek 
voltak, sokat mozogtak a szabad 
levegőn s túlnyomóan tejjel éltek. A 
balkáni népek terméketlen országuk
ban kénytelenek egyszerűen élni és 
sovány földjükön sokat kell a szabad
ban mozogniok, hogy mindennapi ke
nyerüket megszerezzék s mindezek 
mellett vallásuk tiltja a szeszes italok 
élvezését!

123.

A magyar ember túlságosan jól él 
ahhoz, hogy sokáig élhesen s a nyári 
hónapok munkája után kicsiny abla
kos, ritkán szellőztetett lakásában té
len elsorvad annak az egészségi tő
kének egyrésze, amit nyáron, a szabad 
levegőn való mozgás által gyűjtött. 
Sok tudatlan magyar azzal is rövidíti 
életét, hogy télrejakásának legkisebb, 
legsötétebb zugában húzódik meg, 
sőt lakószobájában főz s az amúgy 
is romlott levegőt a férfiak tele pipál
ják s csak mikor már a lámpás is el 
akar aludni, akkor nyitják ki egy 
keveset az a jtót! A mit a jó magyar 
igy fában takarít, kénytelen 3 -  4-sze- 
resen orvosra meg patikára költeni. 
Ennek a helytelen életmódnak a követ
kezése, hogy Magyarországon minden 
hetedik ember tüdővészes s ennek a 
betegségnek sokkal több áldozata van, 
mint a leggyilkolóbb háborúnak.

Sok levegő, sok napfény; egyszerű, 
munkás, józan élet az egészség alapja, 
az egészség a hosszuélet forrása.

»Taníts meg minket, — Uram — 
hogy tudhassuk meg a mi napjainknak 
számát, hogy járhassunk bölcs szív
vel!« (90, Zs. 12.) B. /.

Miska első és utolsó klumpája
Irta : Fábián Imre.

Közeledett a szerdahelyi levelesi 
vásár. Nagy nyugtalansággal várta 
azt minden szülő és minden gyermek 
a tájon. A levelesi vásár épen arra 
az időre esett, amikor hideg lett a 
mezítláb, amikor meleg gúnya, cipő, 
csizma kellett annak a seregnek is, 
amelyik nyáron cipőt, ruhát nem 
szaggatott.

Tudták ezt a kalmárok is jól. 
Megrakodtak annyi áruval, hogy 
Szerdahely és vidéke minden fia, le
ánya megtalálta sátorukban a télre 
szükséges jóféle meleg ruhát és láb
belit. Jobb vásárjuk alig kínálkozott 
a tájon, mint ez a levelesi vásár. 
Árulók és vásárlók hát egyformán 
örültek — már, akik otthon vannak, 
hogy felvirradt a várva várt levelesi 
vásár napja.

Alig volt azonban, akinek szive 
ezen a reggelen hangosabban dobo
gott volna, mint a Kovács Miskáé. 
Ettől a naptól és ettől a vásártól 
várta legszebb álmai megvalósulását. 
Neki cipőben, csizmában nem kellett 
hiányt szenvednie, hisz édesapja a 
helység legjobb módú cipésze volt, 
aki 3 4 segédjével szabta-varta a
szebbnél-szebb —- bár a háború alatt 
elég borsos áru — cipőit. Más va-
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lami után fájt a Miska szive, mástól 
várta ő az őszi nap örömét. Egy pár 
klumpáért (facipőért) fájt mindössze 
a szive, amióta lábát futásra emelni 
bírja. Mert a cipő — olyan silány, 
prózai portéka. Nem kopog igazán, 
nehéz felhúzni, nehéz levetni, nem 
lehet benne igazában csúszkálni! El
lenben a klumpa &  lábbelik ideálja 
Miska szemében. A klumpát szép 
sárgás-barnás bükkfából készítik. Egy 
darab fából készül az egész. Nem 
vásik el a talpa, minden vihart kiáll, 
ami gazdája lábán érheti. Pajtásai 
közül néhánynak volt már klumpája, 
abban jártak iskolába. Ezek a fiuk 
az iskola ajtajában letették a klum
pát és jó meleg gyapjú harisnyájuk
ban mentek be az iskolába. Milyen 
boldogság is lehet az ! Csak ő nem 
vetheti le cipőjét, csak az ő lába 
mozgását veszi észre a tanító ur!

Eddig már minden képzelhető fó
rumot megjárt klumpa szerzés irá
nyában. Szinte csuda, hogy nem si
került neki. Volt apai, anyai nagy
apja, nagyanyja. Ezek szinte lesték, 
hogy mivel kedveskedhessenek a 
kedves — bár kissé vásott — uno
kának. De mikor Miska a klumpával 
előállott, mindjárt bezárult a megér
tésre kész szerető szivük. Nevettek is, 
boszusak is voltak a gyerek folytonos 
unszolása miatt.

Meggyőzni igyekeztek, hogy a 
klumpa nem neki való. Kapcás né
metek viselik csupán, magyarember 
ilyesmit a lábára nem húz ! Töri a 
lábat, mert nem hajlik. Elbukik ben
ne, aki szeles, Miskára hát a klum
paviselés egyértelmű lenne az örökös 
eleséssel, orrbezuzással.

Az édesapa meg épen indulatba 
jött, ahányszor csak a klumpaügy 
szóba került. Ő készíti a vidék leg- 
szebb-legjobb lábbelit, a fia meg klum
pában járjon ! Micsoda szégyen lenne 
ez az ő műhelyére nézve.

De Miska nem tágított. Egyik nagy
apától a másikhoz, egyik nagyanyától 
a másikhoz járt Semmi egyebet nem 
kívánt, csak klumpát.

Végre is győzni kellett ennek a 
nagy akaratnak. Egyik nagyapja meg
ígérte neki, hogy a levelesi vásáron 
kiválaszthatja a legeslegszebb klum
pát. Hogy ne várta volna hát Miska j  
szivrepesre ezt a napot! Az ő kitar- j 
tásának a jutalmát hozza meg ez.

Az édesapa kivételével elment az 
egész család a nevezetes eseményhez. 
Mikor az ormótlan, kemény jószágo
kat sorbarakva látta a családi tanács, 
ismét le akarták beszélni a fiút. Egyik 
öregapja sarkantyus csizmát, a másik

kis csacsit szép kocsival Ígért neki, 
ha lemond a klumpáról. Mindhiába!

Miska felvett egy párt, le se tette 
többé azokat

Másnap reggel senki se zuhogott 
olyan boldog arccal az iskola felé, 
mint Miska az uj alkotmányban. Azt 
hitte mindenki az ő facipöjét nézi. 
Egy fejjel magasabbnak érezte magát, 
mint előbb. Az iskolaajtóban szépen 
egymás mellé rakta őket mielőtt be
ment. Csak azt sajnálta, hogy ott 
künn kellett hagynia őket, hogy tanítás 
alatt is azokkal nem foglalkozhatott.

De a derűre csakhamar jött az első 
ború ! Valamelyik későbben jött társa 
olyan figyelmetlen —- lehetne mon
dani goromba volt az ő klumpájával 
szemben, hogy a saját sáros, régi 
klumpáit reárakta a Miskáéra, a va- 
donat újakra. Mi több, az egyiket a 
nyitott folyosóról letaszította az ud
varra Ez már boszut kívánt. A ver
senyző facipők gazdái klumpáikat 
kezükben tartva, azokkal verekedve 
intézték el a kérdést. A vége az lett, 
kogy ebédre mindegyik ott maradt 
büntetésül az iskolában.

Csakhogy a baj nem jár egyedül. 
Egyik napon Miska a falu végén levő 
réten játszott pajtásaival A rét mel
letti utón üres kocsik mentek. Nagy 
volt a sár, de azért úgy lassan fut
tattak. Amint az üres kocsikat meg
pillantották a mi gyerekeink: utána! 
futni kezdtek. Mindegyik egy-egy ko
csi saroglyájába kapaszkodott. Miska 
talán a második kocsihoz jutott. 
Amint már javában elhelyezkedett a 
saroglya alatt, a kocsis ostorával 
visszavágott. Bizony az ostor Miska 
fejét érte. Ijedten leugrott, hogy fus
son, de az egyik klumpa ugrás köz
ben benneragadt a sárban Dehogy 
hagyta volna ő a klumpát, hiszen 
eltipornák a többi kocsik. Ari a nem 
is gondolt, hogy magát is eltiporhat
ják. Amint ő klumpáját akarta kikapni 
a sárból a közvetlen utána jövő ko
csi lovai az ut közepén ugráló fiútól 
megvadulva megugrottak, Miskát el
ütötték a klumpával együtt. A meg
vadult lovak messze jártak mikor a 
halálra rémült Miskát társai kisegí
tették a sárból. A sáron, ijedtségen 
kivü! egyéb baja nem esett, szeren
csésen elmaradt a lovak és kerekek 
között. Otthon azért ágyba fektették 
a megmentett klumpában nyakig sá
rosán hazakullogó fiút. Szólni se 
mert, mikor édesanyja fogta a klumpá
kat és a kályha ajtó tüzébe dobta. Szo
morúságot hoztak Miskára a nehezen 
várt jószágok. Így esett meg, hogy első 
klumpái életében az utolsók is voltak.

Levelek a harctérről.

— írója önként akart jelentkezni katonának, 
de szülei nem egyeztek bele, majd hogy 
soraid került és bevált, kiképzése után a 
legelső menetszázadba vetette fel magát. 
Ezt a levelet Kemenesmagasiban lakó szü

leihez irta. —

Kedves Szüleim ! Minden levelük
ben azt írják, hogy sokat aggódnak 
értem, többszörösen érzik a szenve
dést, nélkülözést, fáradságot, amit 
nekem kell eltűrnöm. Örök izgalom 
és nyugtalanság az életük, pedig na
gyon rosszul teszik, ha annyit nyug
talankodnak. Ha belátnának a lelkem- 
be, ha azt éreznék, amit én érzek, 
tudom, belenyugodnának az Isten 
akaratába. Hiszen nem mondom, 
hogy én is nem vágyódom haza. 
Legszebb álmaimat otthonról álmo
dom, ha egy órára lepihenhetünk 
valami bokor tövében, vagy a lövész
árok fenekén. Mégis belenyugszom 
a tábori élet küzdelmeibe; mikor 
esténként néha elhallgat az ágyuk 
dörgése, a srapnellek süvitése és a 
puskák ropogása, a rajvonalban ösz- 
szeülünk és beszélgetünk. Fölöttünk 
a jó Isten gyönyörű sátora: a csil
lagos ég, körülöttünk a suttogó bok

ro k , virágok Feltámadnak lelkünk 
előtt a hősök, akik e hazát megsze
rezték és megtartották. Higyjék el, 
kedves Szüleim, valami csudálatos 
érzés, valami szenf büszkeség tölti 
el szivemet, amint magam elé kép
zelem a magyar történelem legna
gyobb hőseinek a homályából kibon
takozó alakját. Ilyenkor nem érzem 
a fáradságot; elfelejtem, hogy ma 
nem kaphattunk meleg ételt, hogy 
az éjszaka hideg lehellete megder
meszti tagjaimat.

Elgondolom, hogy édes hazánk 
sorsa műtőiünk függ és ez kiemel a 
mindennapi emberek sorából. A szen
vedéseket, a nélkülözéseket megédesíti 
a hazaszeretet. Ha mi türünk, annál 
jobb lesz édes hazánk sorsa. Férfias
ságom ösztökéje hajt előre, meg kell 
mutatnom, hogy magyar vagyok, 
hadd lássa az egész világ, hogy kik 
vagyunk. Ha az utóbbi időben elfe
lejtették a nemzetek a magyar nevet 
tisztelni, most ismét meg kell tanul- 
niok. Kilépünk a világtörténelem po
rondjára, mint Toldi Miklós, mikor 
a magyar címert gyalázat fenyegette 
és megrázzuk öklünket és bele kiált
juk a nemzetek szörnyű tusájába: 
mi is itt vagyunk, akik egy ezredéven 
át Európa bástyájaként feszitettük ki 
mellünket Kelet minden hatalmassá-
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gával szemben. Bizony, édes Szüleim, 
én aki kevéssel ezelőtt még az eke
szarvát fogtam, most ilyen gondola
tokkal markolom a puskát. Valahány
szor elsütöm a fegyveremet mindig 
haza gondolok, hogy az otthonomat 
védem, fehér falu kis házunkat s az 
előtte mosolygó virágos kertecskét, 
de legelőször édes szüléimét és ked
ves testvéreimet. Mindezeknek az 
összessége állított engem ide és ez 
adta kezembe a puskát, ez irányítja 
minden golyómnak az útját.

Én miattam édes Szüleim, sohase 
búsuljanak, inkább legyenek büszkék 
a fiukra. A maguk fia azok közé a 
hősök közé került, a kikről a fonók
ban hosszú téli estéken mesélnek; a 
maguk fia hazaszeretettől kipiiult 
arccal áll a nemzetek szeme előtt 
és izmos vállára vette édes hazánk 
gondját. Tudják-e édes szüleim, hogy 
most már maguk sem közönséges 
szülők, hanem egy magyar hősnek 
a szülei. Az pedig nagy dolog, akár 
életben maradok, akár itt maradok 
a csatatéren. Akkor kellene busulniok, 
ha kerülném a veszedelmet, ha gyáva 
lelkülettel csak azt keresném, hogyan 
vonjam ki magam a terhes feladatok 
alól. Édes hazánkat épen őseik soha 
meg nem rettenő bátorsága és áldo
zatkészsége őrizte meg ezer éven át. 
Most készülünk a második ezer évre. 
És amikor most a második ezred év 
megalapozásában én is részt veszek, 
kérem önöket kedves jó Szülőim ne 
tépelődjenek, ne aggódjanak én éret
tem. Nem illik  a tehetetlen fájdalom 
és sopánkodás a magyar katona szü- 

! leihez. Űzzék ki szivükből a szomo
rúságot és gondolkodjanak ugv, mint 
a hősök szüleihez méltó. Mondják, 
hogy a szenvedés megnemesiti, meg
tisztítja a szivet és közelebb visz az 
Istenhez Ha az Ur kér tőlünk vala
mit, örömmel kell azt oltárára ten
nünk áldozatul. Édes szüleim is már 
csak tegyenek oda engem áldozatul 
kész lélekkel az Ur oltárára, ez lesz 
a legdrágább és legszentebb áldozat
juk, hiszen a maguk vérét adják és 
a maguk szivéből szakítanak ki egy 
darabot. Nyugodjanak meg azért Isten 

 ̂ szent akaratában, ha esetleg halálom 
hírét hallják. Ezzel Uten velük és 
velem is. Ezerszer csókolja mindnyá
jukat szerető fiaik Szuli Károly.

II.
A tábori lelkészek mellett maguk 

» a katonák is többször azzal a ké
réssel fordulnak hozzánk, hogy 
küld jük nekik lapunkat. Legutóbb 
ezt a levelet kap tuk :

Nagytiszteletü U ram !
Mi evangélikus katonák, kiknek 

a nevében irok, nagy szükségét 
érezzük, hogy m int más hitteleke- 
zetüek több tele egyházi lapot 
kapnak, mi ellenben nem. Tudóin 
hogy ilyenféle lapok, iratok a mi 
egyházunk kiadásában is megje
lentek. Azon alázatos kéréssel for
dulok Önhöz, hogy ha lehet nekünk 
is ilyesmit küldetni méltóztassék. 
Evangélikus lelkész itt nálunk 
nincs, a .reformátust a napokban 
áthelyezték, igy nincs kitől kérni.

A katholikns vallásnak kapnak 
ilyenféle lapokat, mint például „A  
Sz ív “  „Miskolczi Katii. Tudósító“ 
slb., meg az „U j lap“ . A református 
emberek a „Református katonák 
lapját“ kapják. Mi bármelyiket szí
vesen olvassuk, különösen az utób
bit, de különösen a vadon ojtozi 
hegyek közt mindentől, m indenkitől 
aki kedves elszakítva, nagyon jó 
lenne, ha mi is azt mondhatnánk, 
mint a református emberek k iá l
tottak fel, m ikor az ő első lapjuk 
megjött; hála Istennek egyszer 
már ez is va n !

Kérésem teljesítését és figyelembe 
vételét még egyszer kérve marad
tam a Nagytiszteletü Urnák aláza
tos tisztelettel Koncsok Sándor 

honved tizedes.
M. k ir. II 313. honv. gy. géppuskás 
század. Tposta 640.

*
Úgy érezzük, ebben a levélben 

nemcsak kérés, hanem vád is van 
ellenünk, itthon levő evangélikusok 
ellen, hogy a katonáink le lki szük
ségletéről való gondoskodásban mi 
vagyunk az utolsók.

Mi a kérést nem tudjuk megta
gadni, de olvasóinkat is kérjük, 
ne hagyják ezt a kötelességet csak 
magunkra és egy-két áldozatkész 
hívünkre, hanem tekintve ezt a 
fontos ügyet, mindenki a maga 
kötelességének is. Tehetsége szerint 
adakozzék lapunk terjesztésére.

Gondolj a honvédekre!
Ha felkelsz a jó ágyadból 
És este mielőtt alszol,
Mondj azokért is egy imát,
Kik védik a hon határát: 
Gondolj a hős honvédekre!

Kiket megtép a fergeteg,
Kik érettünk ott szenvednek; 
Minden nap gondolj azokra, 
Akikre nem vár jó szoba: 
Gondolj a hős honvédekre 1

Ha munkában kedved lankad 
Ez ismét uj erőt adhat; 
Meggondolod, hány küzdelmen 
Termett csak meg a győzelem: 
Gondolj a hős honvédekre!

Ha kacaj kél az ajkadon,
Ne mutogasd ma még nagyon. 
Igaz öröm csak akkor lesz,
Ha a harcnak majd vége lesz ; 
Gondolj a hős honvédekre!

Évek után majd unokák 
Hősök tettit, ha elmondják,
A kezüket összetéve,
Áldást mondva, áldást kérve 
Gondolnak a honvédekre.

VÁNDOR.

Pünkösdi üzenet.
Saját rendelkezésre :
Ev. nöegylet Gyékényes 150; Varga Jó

zsef ev. lelkész Sárvár, Ev. nőegylet Felsö- 
szakony 100 — 100; Ev. egyházközség So- 
morja, Németh Károly ev. lelkész Lébény 
50—50; Ev. ifjúsági könyvtár Nagyszombat 
25; Síkos Gyula ev. lelkész Zalagalsa, Fuhr
mann Lajos ev. tanító Kula 20 20 ; Csep- 
icgi Erzsébet Csönge 15; Varga József 
Répcejánosfa 10; Kovács Denesné-Mihályi 
5 ;  Iglói ev diakonissza nőegyesUlet 2; 
Rothfuchs jánösné Tokaj 1 példány.

Szabad rendelkezésre :
Özv. Mesferházy Ödönné Mesterháza, 

Iglói ev. diakonissza hőegyesület 100— 100; 
Rothfuchs JárosnéTokaj, ÁlsórőnököO 50; 
Kovács Denesné Mihályi 6 példány.

Pénzadomány:
Ráth Arnold Budapest 10 K, Bolla Sán- 

dorné Nagyköcsk, Vajda Károlyné Nagy- 
köcsk 2—2 K.

Olvassátok a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kinő«
Tanyát a sátán ütött ott,
Do Isten nem lol hajlékot.

Május 20. vasárnap, Efez. lev. 4, 1 -6 .
21. hétfő, „ 4, 7 -1 4 .
22. kedd, 4, 15—21.
23. szerda, „ 4, 2 2 -32 .
24. esiitört., Pliil. 3, 15-21.

>» 25. péntek, Apóst. csel. 1, 13 - 20
2ö. szombat, „ 1. 2! 26

V 27. vasárnap, „ 2, 1-13.
28. hétfő, 2, 14-21.
29. kedd, 2, 22-28.
30. szerda, 2, 29 -3 6
31 csütört., „ 2, 37 -41 .

Junius 1. péntek, „ 2, 42-47.
• 2 szombat, Hezekiel 36, 22-28.

Bécsi evang. Iheol. hallgató kilenc 
évi házitanítói gyakorlattal, német, 
magyar, francia és cseh nyelvisme
rettel a július- szeptemberi nagy szün
időre nevelői állást keres. Ajánlatok 
Karl Richter Wien, 18 Bzk. Hilde- 
brandgasse 39, 2,19 címre küldendők.

Adakozzunk a H arangszó  terjesztésén) I
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A világháború eseményei.
Stockholmba a szocialisták, Pa

risba az ántánt hatalmak képviselői 
jönnek össze legközelebb egy kis 
beszélgetésre, tanácskozásra. Azt 
írják az újságok itt is, ott is a 
béke lehetőségéről fognak tárgyalni. 
Ezekkel a készülődésekkel szemben 
az orosz forradalom egyik vezető 
embere Rodziankó a duma ünne
plés ülésén pedig kijelenti, hogy 
az orosz népnek minden áldozatot 
meg kell hoznia továbbra is, hogy 
a háborút a teljes győzelemig fo ly
tathassa. mely Németország teljes 
leverésével képzelhető el csak. A 
békevágy mindenfelé nagy, de úgy 
látszik nagyobb még mindig a 
gyűlölet. Ebben a virágfakasztó

májusban akarja az ördög, a nem- 
! zetek szine-javát, virágját kiirtan i. 

Mert mindenfelől újból erősen 
megszólaltak már az ágyuk.

Szárazföldi harctér.

Itt különösen a francia harctéren 
végbemenő események tartják iz
gatottságban a sziveket és elméket. 
Megkezdődött a£ ötödik arrasi 
csata. Sürii tömegekben tárnádnak 
az angolok, de eddig eredményt 
nem tudnak felmutatni. Nem kü
lönben váltakozó erővel fo ly ik  a 
harc az Aisne mentén és a Cham- 
pagneban, Cerny mellett.

Keleti és délkeleti harctérről, az 
orosz és román frontról semmi 
újat nem jelentenek. Annál nagyobb 
élénkség jelei mutatkoznak azonban

az olasz fronton. Itt már napok í 
óta hallunk a repülők kölcsönös I
sürü'tevékenységéről. A hivatalos 
jelentés több órás tüzérségi mun
káról számol be. Úgy látszik Cadorna 
megkezdte az offenzivát.

A macedóniai fronton a Cserna 
hajlásában az ellenségnek újabb 
támadásait visszavertük.

A buvárhajó háború.

Egy angol férfin  a kereskedelmi 
hajók elsülyesztése által okozott 
kárt tizenkét m illió fontra becsüli. 
Április havában az elsülyesztett 
hajók tonna tartalma jóva l meg
haladta az egy m illiót. Ennek kö
vetkeztében az angol élelmiszer- 
válság oly stádiumba került, hogy 
zavargásokra ad alkalmat.

A z  e g y h á z  köréből .
A m in isztere lnök látogatása. Gróf 

Tisza István miniszterelnök a közelmúlt
ban Pápán idézése alkalmával meglátogatia 
a dunántúli kerület nyugalomba vonult ősz 
püspökét Gyurátz Ferencet.

A lap itó  ünnep. A soproni ev. líceum 
a reformáció négyszázados évfordulójának 
emlékére létesítendő „Diák-otthon“ -alap 
javára, április 28-án tartotta alapitó ünne
pélyét A megnyitó beszédet Kapi Béla 
püspök mondta, ismertetve a Diák-otthon 
nemes célját, utána Hetvényi Lajos lic. 
vallástanár körvonalazta a célt, megjegyezve, 
hogy a Diák-otthon kifejezetten evangélikus 
akar lenni, de a más vallásuak előtt sem 
zárja be kapuit. Miután Gyarmathy Dénes 
tlieol. halig elszavalta Szalay Mihálynak 
,A  soproni diákokhoz“ című költeményét, 
ének- és zeneszámok után a szép ünnepély 
befejeződött. Az alapító ünnepély a nemes 
célra 3000 koronát jövedelmezett.

Beiktatások. Az uraiujfalui gyűl. lelké
szét Rónay B. Gyulát máj. 13-án iktatta 
be hivatalába Kund Samu esperes. Ugyan
csak ezen a vasárnapon iktatták be ünne
pélyesen állásába az őrihodosi gyűl fel
ügyelőjét Dr Berta Benő kir. járásbirót. 
A gyűl. nevében Heiner Géza lelkész üd
vözölte a már beiktatott felügyelőt, ki az 
üdvözlésre hosszabb beszédben válaszolt, 
vázolván az ev. egyház és iskola feladatát 
a jelenben a jövőben. A tantestület nevében 
Fenyves Károly szó lo tt; a politikai község 
nevében pedig Rigó János jegyző üdvözölte. 
Istennek áldása kisérje az uj egyházi ve
zérek működését.

Uj h. lelkészek. A dunántúli püspök 
az örimagyarósdi gyülekezetbe h. lelkész
nek kiküldötte Bachát István szombathelyi 
káplánt A vadosfai gyülekezet adminisz
trálásával Mátis Károly segédlelkész biza- 
ott meg.

V isz ik  a harangokat. A miniszteri 
rendelet értelmében a hadseregnek fémek
ben való nagy mérvű szükséglete folytán 
elkerülhetetlenné vált az eddig meghagyott 
harangok rekvirálása

Műkedvelő és gyerm ek-szinielöadás 
Pápán. A pápai ev. Leányegylet a hadi
árvák s az elhagyott szegény gyermekek 
javára május 4-én műkedvelő és gyermek- 
szinielőadást rendezett.

Jószivü adomány. Tompa József és 
neje Kovácsics Mária vásárosfalui lakosok 
elhunyt leányuk, Tompa Fáni emlékére a 
vásárosfalui gyülekezet egyházfenntartási 
alapjára, örök alapítványul 100 koronát 
adományoztak. Az Ur áldása legyen a szép 
adományon !

„Székely estély“ . A szentgotthárdi ipa
ros-, kereskedő- és gimnáziumi ifjúság a 
lelkész közreműködésével, a székely gyer
mekek fölruházására „székely estélyt“ ren
dezett. Az est jövedelmét, 500 koronát, a 
belügyminiszter rendelkezésére bocsátották

A hazáért. Berkes István 31-es honvéd 
Veszprémben elhalálozván, kihűlt tetemét 
szülőfalujában Nagymóriczhidán temették 
el nagy és őszinte részvéttel. Legyen honi 
földben édes a pihenése, szép az emléke!

A vönöczki konfirm andus növendé
kek a következő jótékonyságot gyakorol
ták : Szuh Erzsébet árvaházra 10 K K n f- 
otthonra 2 K, Kurányi Rozália árvaházra 
2 K, Szőke Rozália orgonára 3 K, haran
gokra 3 K, Knf.-otthonra 1 K, Dömölki 
Sándor orgonára 5 K, oltárra 3 K, rokkant 
katonáknak 2 K, Nagy Ilona orgonára 5 K, 
oltárra 3 K, árváknak 2 K, Nagy Lidia 
orgonára 6 K, oltárra 3 K, árv. 1 K, Ba
lassa Krisztina oltárra 2 K, harangokra 2 
K, árv. 1 K, Csalári Ilona templomra 3 K, 
iskolára 2 K, Molnár Lajos árváknak 2 K, 
Molnár Károly oltárra 2 K, árv. 2 K, rok
kant katonáknak 2 K, Bolla Károly árvák
nak 3 K, Erős Sándor orgonára 4 K, Mó- 
rócz Sándor árváknak 6 K, orgonára 4 K,

Bokányi János orgonára 3 K, oltárra 2 K, 
Molnár Anna oltárra 2 K, Gamanf Olga 
orgonára 5 K, harangokra 3 K, oltárra 2 
K, árváknak 7 K, Jánossá László templomra 
4 K, Konfirm.-otthonra adtak 3 74 K, ösz- 
szesen 120 74 K. Bokányi Istvánná rokkant 
katonáknak 10 K, özv. Riczinger Jánosné 
erdélyi ev. károsult lelkészeknek 20 K. A 
vönöczki nőegylet az egy. konf. otthonra 
20 K, alapitó dijat befizette.

i t thonról .
Katonai szabadságolások mezei mun- 

ára. A honvédemi miniszter rendeleté sze
rint, a szükséghez és lehetőséghez képest, 
az önálló mezőgazdák, bérlők, illetőleg 
azoknak közvetlen hozzátartozói (fiú, test
vér, vő) szőlőbirtokosok, vincellérek, ká
dárok, bognárok, mezőgazdasági kovácsok, 
ha iparukat a mezőgazdaság érdekében 
önállóan vezetik, a tavaszi szántás-vetési 
és az aratási munkákra szabadságot fognak 
kapni. Ebbéli kérelmét a legénységnek 
személyesen kell előterjesztenie az alosztály 
parancsnokságnál. Egyes rendkívüli, igen I  
kivételes esetekben a főszolgabírók is te- /  
hetnek javaslatot. Szabadság meghosszab
bítást senki nem kaphat.

Csak három hónap ra ! Egy jószivü 
grófné fölszólítja az ország falusi közön
ségét, hogy tehetsége szerint k i-k i fogadjon 
magához a nyáron, három hónapra egy-két 
gyengébb városi gyermeket, hogy a falusi 
levegőn megerősödjenek. Az illetőktől csu- j 
pán az ellátást kérik. Bővebb felvilágosítást 
ad mindenre : gróf Vay Gáborné, Budapest,
I. kér., Úri-utca 42. i

V igyázzunk a had ifog lyokra . A hadi- I 
foglyokat hazulról küldött mindennemű 
mérges anyagokkal látják el, hogy minél . 
több kárt tegyenek, pusztítsanak, gyújtogas
sanak. Ennek következtében Németország 
betiltotta a csomag postát.
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Kéksapkás á rvaházi.fiúbó l képviselő.
A Protestáns Országos Árvaház már kelet
kezése első éveiben is, a hatvanas években, 
nagy súlyt vetett jeles növendékeinek to
vábbképzésére, támogatván őket inkább 
erkölcsileg, mint anyagilag, mert hiszen 
akkoriban még nem voltak az intézetből 
kilépett árváinak továbbképzésére rendelt 
negyedmilliós alapítványai, a minők most a 
Wágner János dr.-é és Kéler Teréziáé. A 
jeles tanulókat az árvaház elhelyezte inter- 
nátussal ellátott középiskoláknál, a hol 
akkoriban még bizony önerejükön végig 
kellett járniok a szegény tanulók kálváriáját. 
Ebből az árvaházi kéksapkás gárdából — 
a Protestáns Árvaház növendékei ugyanis 
kezdettől kék sapkát viselnek — sok jeles 
ember került ki. Ahhoz a gárdához tarto
zott Burgyán Aladár országos képviselő, 
udvari tanácsos is, kit minap temettek el 
nagy részvéttel.

Á tö ldm ivelésügyi m in iszter a k isgaz
dákért. A kincstári, alapítványi stb. földek 
bérbeadásánál újabban a földmivelésiigyi 
miniszter kívánságára —, igen helyesen — 
a kisgazdákat részesítik előnyben, a kik 
nagyobb birtoktestek bérbevételére föld
bérlő szövetkezeteket létesítenek. Legutóbb 
a Szekszárd melletti József-pusztát kapták 
bérbe a környékbeli kisgazdák. Az évi bér 
a 788 hold alapítványi birtok után 45 000 
korona. A kisgazdák a bérbevételre szövet
kezetét létesítenek.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A hatod ik hadikölcsön. A vészes há

ború még sohasem lángolt ily elkeseredett 
dühvei, az angolok németgyülölőlete még 

» sohasem fokozta a harc lángját ily esze
veszett mértékben. — És im e : mindenütt 
a közelgő békéről beszélnek és írnak.

Ezt az időpontot választotta a kormány 
arra, hogy a hatodik hadikölcsönt a kö
zönség elé bocsássa jegyzés céljából

Ev. népünk minden bizonnyal ezúttal 
a hatodik hadikölcsön jegyzésből is kifogja 
venni az öt megillető részét. Újból tudni 
fogja kötelességét.

Itt említjük meg, hogy az ev. egyetemes 
egyház a hatodik hadikölcsönből 100.000 
kor jegyzett.

A n a g y v i l á g b ó l .
A v ilág  legnagyobb vá ltó ja . Az ame

rikai Egyesült Államok pénzügyminisztere 
egy m illiiárd nyolcszáz m illió  koronás vál
tót adott az angol nagykövetnek.

Földrengés Olaszországban. Olasz
országban több helyen földrengés volt, amely 
legtöbb kárt Firenzétől körülbelül 40 k ilo 
méternyire okozott, egy község teljesen 
elpusztult ezen a vidéken.

H ad ifog lyok a tüzvonalban. A franciák 
a múlt nyáron német hadifoglyaikat a tüz- 
vonalba küldték és mindenféle munkára 
kényszeritették őket. A német hadvezetőség 
aztán hasonlóan bánt a francia hadifog
lyokkal s célját el is érte, mert a francia 
kormány most értesítette a németeket, hogy 
a hadifoglyokat 30 kilométerrel a front 
mögé küldte.

Uj intézkedés Németországban A
német kormány bevonja az ezüst- és nikkel 
váltópénzt, mert a német nép fölhalmozza 
és nem adja ki kezéből az aprópénzt.

Az angol k irá ly  kapál. Az. angol király 
hetenként két— három napig, kastélya kert
jében, burgonyát kapál.

Am erika i m agyarok helyzete. Lansing 
államtitkár az Egyesült-Államok kormánya 
nevében kijelentette, hogy Auszlria-Magyar- 
ország és az Egyesült-Államok diplomácziai 
szakítása az Amerikában lévő magyar és 
osztrák állampolgárokkal való bánásmód
ban semmiféle változást sem idéz elő. 
Honfitársaink ezután js élvezhetik minden 
jogukat és szabadságukat.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az isten.“ 
Zsid. lev. X III., 1(5. v.

A „HARANGSZÓ“ terjesztésére. (Az
erre a célra befolyó összegből fedezzük a 
háború alatt a kórházakba, a harcszjntérre 
küldött ingyen példányok költségeit. Éppen 
azért olvasóink áldozatkészségébe ajánljuk 
ezt a nemes célt.) Régi elöf. Pórládony 
20 K, Ev. nőegylet gyűjt. Sopronnémeti 
17Ö9 K, Vitálisz Károlyné Szombathely, 
Fodor Istvánná Kapuvár, Szentmártoni Radó 
Kálmán és Lajos Répcelak 10— 10 K, Pröhle 
Henrik Pozsony, özv Horváth Józsefné 
Csorna 6 40—6'40 K, Csajbók Lidiké és 
Málcsika Vásárosmiske, Kiss Ödönné Kötcse
6—6 K, Rolhfuchs Jánosné Tokai, özv. 
László Károlyné Mesteri, Fehérvári Sándor 
Lébény 5—5 K, Lénárt Károlyné Taksony- 
falva, Mészáros Lászlóné Felsöság, Szabó 
Miklós Rábapiispöki, Tóth György Lébény
4—4 K, özv. Király Istvánná Felsőpaty, 
Németh Zsuska Felsőpaty, Zettl Józsefné 
Csikostöttös 3—3 K, Varga István Rába- 
bogyoszló, Fodor Sándorné Felsőpaty, Egy 
néni, ifj. Borbás József a harctérről, Far
kas János Lébény, id. Kiss Jánosné (mes
ter) Gyékényes 2—2 K, Balikó Mihály tan. 
Rábaszenttamás P40 K, Kadlicskó Istvánná 
Nagybábony P20 K, Szabados Gyuláné 
Kapolcs, Meilinger Erzsébet Zalaszentgrót, 
Szabó István Lébény, özv. Tóth Györgyné 
Lébény, Egy névtelen, Vida M. Ferenc 
Magyargencs 1—1 K, özv. Berke Józsefné 
Radafalva, Bezi András Tiszaluc, N. N. Bük, 
Asbóth József Sopron, Mesterházy Kálmán 
Tüskevár 40—40 fillér. Összesen befolyt: 
775 kor. 45fillé r.

Tanítók á rvá inak: Ev. isk. növendé
kek adom. Gérce 50 50 K, Csapó Márton 
Gecse 15 K, Káldy Józsefné Veszprémvar- 
sány 5 K, id. László Józsefné Veszprém- 
varsány, özv. Csörnyei Sándorné Veszprém- 
varsány, Mérnyei István Lébény, Tóth 
György Lébény, Németh Samu Lébény, 
Szabó Miklós Rábapüspöki Poczik Piroska 
Kötcse 2—2 K, Takács Böske Veszprém- 
varsány, Takács Etel Veszprémvarsány özv. 
György Péterné Veszprémvarsány, Pethő 
Jánosné Veszprémvarsány, Bognár Jánosné 
Veszprémvarsány, Czelecz Józsefné Józsa- 
lak 1— 1 K. Összesen 29810 K.

Vak ka tonáknak: Ev. nőegylet gyűjt. 
Sobor 31-20 K, Ev. isk. gyerm. adom. Alsó
mesteri 25-50 K, Csapó Márton Gecse 15 
K, Tompa József és nejg Vásárosfalu 10 
K, Ev. isk. gyerm. adom. Szilsárkány 6-42 
K, Szabó Miklós Rábapüspöki, Németh 
Irénke Nemescsó 2—2 K, Szabados Gyu
láné Kapolcs 1 K. Összesen 23012 K.

Rokkant ka tonáknak: Ev. nőegylet 
gyűjt. Sobor 3P20 K, Szájli Dánielné Ajka, 
özv. Horváth Józsefné Csorna, Tompa Jó
zsef és neje Vásárosfalu, Szabó Gyula a 
harctérről, Mesterházy István és neje Bük

í 27.

I 10—10 K, Szabó Miklós Rábapüspöki 2 K, 
| Szabados Gyuláné Kapolcs 1 K. Összesen 

130-90 K.

Hadi á rváknak : Ev. nőegylet gyűjt. 
Sobor 3P20 K, Skapál Lajos szakaszvezető 
a harctérről 30 K, Matajsz Pál Mezőhegyes 
10 K, Póczik Piroska Kötcse 4 K. Össze
sen 15370 K.

Tüdőbeteg katonáknak : Ry. isk. gyer
mekek adom. Alsómesteri 25-50 K, Mester
házy István és neje Bük 10 K. Összesen 
43-50 K . _______

Elpusztu lt erdélyi ev. gyülekezetek
nek: Pulay Gábor ev. leik. Boba 7t/80 K, 
Ev. nőegylet gyűjt. Sobor 31-20 K, Molnár 
István Sobor, Ivány Péter Eelsőpaty, Tóth 
György Lébény, Tompa Mihály leik. Kis
somlyó 10— 10 K, Noszlopi Elekné Duka 
8 K, Péter József Káld, Vargyay Sándor 
Egyliázashetye, Cseke Károlyné Égyházas- 
lietye 6—6 K, Benyus József Tiszaföldvár, 
özv Csizmadia Józsefné Rákospalota, He
gedűs Antal Kissonilyó, Tompos Józsefné 
Kissomlyó, Takács Ferencné Duka, Koczor 
Kálmán Borgáta, Prépost József Káld 5—5 
K, Lengyel Lajosné Pórládony, Farkas János 
Lébény, Varga Sámuelné Kissonilyó, Boros 
Sándorné Kissomlyó, Varga Dénesné Kis
somlyó, özv. Boda Józsefné Kissomlyó, 
Egressi Ferenc Kissomlyó, Benedek János 
Kissomlyó, Mesterházy Pál Egyliázashetye, 
Borsos Józsefné Duka, László Dezsőné 
Duka, Fhder Pálné Káld 4—4 K, özv. K i
rály Istvánná Felsőpaty, Mérnyei István 
Lébény, Németh Zsuska Felsőpaty, Porko
láb László Kissomlyó, Jugovits Lajos Kis
sonilyó, Szabó Antalné Kissonilyó, Koppá- 
nyiék Kissomlyó, Mike Dénes Kissonilyó, 
Csirkovics Dávidné Duka, Szalay György 
Duka, Szalai János Duka, Borsos Jánosné 
Duka, Borsos István Duka, Varga Mihály 
Káld 3—3 K, Mórocz Sámuel tan Kissonilyó, 
Kiss István Kissonilyó, Zeleki Pál Kissom
lyó, Tompos Lajos Kissonilyó, özv. Bar- 
czáné Kissomlyó, Banyó Lajosné Kissom
lyó, Zámboki Istvánná Kissonilyó, Molnár 
Istvánná Duka, Horváth János Duka, Mol
nár Jánosné Duka, Molnár Károlyné Duka, 
Németh Ferenc Duka, Vánkos István Duka, 
Németh Gyuláné Duka, Boros Ferencné 
Duka, Szalay Antal Duka, Samu Istvánné 
Duka, Borsos Anna Duka, Borsos Sándor 
Duka, Flider Ferenc Káld, Pordán Julia 
Káld, Varga József Káld, Ihász Antal Káld, 
Iliász Jánosné Káld, Schwarcz Rudolfné 
Káld, Imre Ferencné Káld, Németh Károly 
Káld, Németh József Káld; Tőmből József 
Káld, Weiter György Egyházashetve, Ma
gyarosi János Egyliázashetye, Boda József 
Egyliázashetye, Finta József Egyliázashetye, 
Sinka Mari Rákospalota, Molnár Istvánné 
Rákospalota, Molnár Mihályné Rákospalota, 
Varga Andrásné Rákospalota, Dudás Jó
zsefné Rákospalota, Csizmadia Istvánné 
Rákospalota, Péter András Rákospalota, 
özv. Vaska Jánosné Rákospalota, özv. Pé
ter Józsefné Rákospalota, Fodor Zsuska 
Felsőpaty, özv. Reisinger Józsefné Lébény, 
Németh Samu Lébény, Somogyi József Bor- 
gáta, Tóth Sándor Borgáta, Böröc Mihály 
Borgáta, Samu Ferenc Borgáta, Tóth János 
Borgáta, Hegedűs Sámuel Borgáta, Samu 
Lajos Borgáta. Fodor Sándor Borgáta, 
Varga Sándor Borgáta, Tóth Lajos Borgáta, 
Horváth Irén Borgáta, id. Tóth József Bor
gáta, Böröc Sándor Borgáta, Böröc Pál 
Borgáta, Sebestyén Károly Borgáta, Tima 
József Borgáta, Tima Gergely Borgáta, Ko
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vács József Borgáta, Qőce István Borgála, 
Varga Károly Borgáta, Péter János Borgáta 
2—2 K, Tálos Józsefné Kis-Somlyó, Sebes
tyén Antalné Káld, Sebestyén Mihályné 
Káld P40—1'40 K, özv. Erdélyi Károlyné 
Kissomlyó, Molnár István Káld 1 20 -  120 K, 
Kiss Sámuel Kissomlyó, Tömből imréné 
Kissomlyó, Király István Kissomlyó, Tom
pos (gyalog) Istvánná Kissomlyó, Szántó 
Józsefné Kissomlyó, Balázs Kálmánná Kis
somlyó, Szimeiszter Lajosné Kissomlyó, 
Mórocz István Kissomlyó, Szabó János 
Kissomlyó, özv Zsigmond Lajosné Kis
somlyó, Koppányi Lajosné Kissomlyó, Ba
ranyai Ferenc Kissomlyó, Hajas Anna Kis
somlyó, Kováts József Kissomlyó, Németh 
Pál Duka, Péter Imréné Duka, Szalay Ká
rolyné Duka, Pécz Zsuzsa Duka, Varjú 
Lajos Duka, Borb.ly Elek Duka, Kalmár 
Janosné Duka Kocor Imréné Duka, Kövesi 
János Duka, Németh Eszter Duka, Szalai 
Józsefné Duka, Boros János Duka, ifj. Pécz 
Istvánná Duka, özv. Szabó Imréné Duka, 
szőke Horváth Józsefné Duka, Borbély Ká
rolyné Duka, Ihász József Egyházas'netye, 
Magyar Antal Egyházashetye, Németh Ist
ván Egyházashetye Györffi László Egyhá
zashetye, Imre Antal Egyházashetye, Cseke 
Lajosné Egyházashetye, Ternocki János 
Egyházashetye, Horváth Gyula Egyházas
hetye, Borbély János Egyházashetye Bor
bély Károlyné Egyházashetye, Nagy Lajos 
Egyházashetye, Horváth András Káld, Imre 
Lajosné Káld, Hetiinger Jánosné Káld, özv. 
Horváth Istvánné Káld, Péter Ferencné 
Káld, Varga József Borgála, Somogyi Ist
ván Borgáta, Somogyi Antal Borgáta, Szőr 
János Borgáta, Varga Elek Borgáta, Varga 
István Borgáta, Szabó Károlyné Borgáta, 
ifj. Tóth József Borgáta, Bartakovics József 
Borgáta, Hegedűs István Borgáta, ifj. Varga 
Sándorné Borgáta, Varga István huszár 
Borgáta, özv. Varga Sándorné Borgáta, 
K. Varga István Borgáta, Czirfusz Józsefné 
Borgáta, Böröc Ferenc Borgáta, Samu Ist-

| ván Borgáta, Fodor Istvánné Borgáta, Kiss l 
| Gyuláné Borgáta, Gócé József Borgáta, I 

Gócé Ferenc Borgáta, Kiss József Borgáta, J 
Varga Kálmán Borgáta, Szekér Utván Bor- | 
gáta, Varga János Borgáta, Varga Ferenc j 
Borgáta, Samu Istvánné Borgáta, Somogyi | 
Ferenc Borgáta, Samu József Borgáta, Bö
röc József Borgáta, Böröc István Borgáta, | 
Somogyi János Borgáta, özv. Péter Istvánné 
Rákospalo'a, Biró Erzsi Rákospalota, N. j 
N. Rákospalota, Csizmadia Teréz Rákos- I 

j palota, Gáspár Erzsi Rákospalota, Csizma- 
j  dia Erzsi Rákospalota, Csizmadia Jolán j 

Rákospalota, özv. Gyepes Ferencné Rá
kospalota, Gáspár Andrásné Rákospalota,

J  Szabó Andrásné Rákospalota, Varga Fe- j 
rencné Rákospalota, özv. Czizmazia Pálné | 
Rákospalota, Szabados Gyuláné Kapolcs, 

j  özv. Kováts Istvánné Lébény 1— 1 K, | 
i Úti János Kissomlyó, Horváth Józsefné 

Káld 80—80 f, Úti Józsefné Duka 70 f, 
i Horváth Sándor Kissomlyó, Vánkos Józset 

Duka, Tóth Antalné Duka, Kováts István ' 
Duka, Úti Sándorné Duka, Kováts Józsefné 
Duka, Szigeti Ferencné Duka, Bordács Sá- 

j muelné. Káld, Lórik Boris Rákospalota 
J 60—60 f, Magyar Sámuelné Duka, Vargyai 
I József Duka, ifj Tóth Józsefné Duka. Bö- 

röndi László Káld, Péter István Káld, Göcse 
j  Istvánné Káld 50—50 f, R J. Kissomlyó, ! 

Svendorjózsefné Kissomlyó, Pécz Györgyné ( 
Kissomlyó, Varga jánosné Borgáta, Boros 
Józsefné Duka, Pető Józsefné Duka, Imre 
Zsuzsána Duka, Móri Jánosné Duka, Göce 
Sándor Duka, Boros Mihályné Duka, Sánta 
János Duka, Kocsis Eszter Káld, Németh 
Lina Káld, Horváth Lajos Káld, Veszprémi 
Pálné Egyházashetye Imre Józsefné Duka 
30—30 f, Boros ístvánné Duka, Kövess 
Istvánné Duka, öreg Németh Jánosné Duka, 
Tóth Józsefné Duka, Jánosa Gyuláné Duka, 
idősb Imre Józsefné Duka, Csetei.cz Ma
riska Rákospalota 20—20 fillér. Összesen 
befolyt 112038 K.

Csite Károly „Árva libák“ címmel 
Pünkösdre háborús vonatkozású, val
lásos irányú elbeszélései legjavából 
egy kötetre valót ad ki, amely úgy 
a nép és katonaság, mint a gyerme
kek részére alkalmas olvasmányul 
szolgál. Megrendelhető nála Körmen
den, vagy lapunk kiadóhivatalánál. 
Ára 2 K. Később a bolti ára drá
gább lesz.

Egyszeri hirdetésnél az első tiz szó 
dija (beleértve a vastagbetüs címsort) 
1 kor. 20 fili. Azontúl minden szó közön
séges betűvel szedve 8 fiit. Felülfizetök 
névsora soronként 12 fill Háromszori 
hirdetésnél 15 /0 tizszeri hirdetésnél 
40°/o engedmény. >/4 lap egyszeri hirde
tése ritka betűkkel 12 kor. Háromszori, 
vagy tizszeri hirdetésnél a fentebbi en
gedmény. Hivatalos és közérdekű egy
házi hirdetéseknél minden hirdetés még 
15 ’/o-kal olcsóbb.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek1" címen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett.

Legcélszerűbb hirdetni 
a H A R A N G S Z Ó - b a n !

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

S z e n t  I s t v á n  balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződheiik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ 10-50

Ki biztos eredményt akar elérni a Bérlések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
no röstolje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

10—50

Magyarországi Provitamüvek 

ORBÁN IGNÁC és Tsa 
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla viliamiizemii könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára 36 számra közvetlen küldéssel 3 K 60  t, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok GYÉKÉNYE3-re (Somogy megye), előfizetési dijak 
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S z á n tá s -
Szomorúan szántják az ugart.
Nem hallani most ott soha dalt : 
Messze van a nótás ifjúság,
Vérezve ví véres, nagy tusát.

Gyönge kezek tartják az ekét,
Sokba még a játék illenék,
Sok meg m ár a kortól erőtlen,
Sok meg szőtt-font békés időkben.

Aggódással szántják az u g a rt:
M eddig nyom még, ami ránk zuhant?  
K ibirjuk-e végig kitartón ?
Kél-e vidám dal még a tarlón ?

Kin, törődés, amit szenvedünk, 
Másnak hoz-e termést, vagy nekünk?  
Vér, verejték, amit hullatunk,
Lesz-e értetek szebb hajnalunk ?

Reménységgel szántják az ugart : 
Megsegíti Isten a magyart,
Nagy próbát ránk sokszor bocsátott,
De velünk volt, megszánt, megáldott.

Magyar m agot vár a barázda,
Értünk szökken a szár kalászba.
Magyar földön magyar ég alatt 
Magyar dallal magyar kéz arat I

S Z A L A Y  M I H Á L Y .

Néhány kérdés.
Irta : Ba likó Lajos.

i Jogos-e a mi háborúnk?J Nagyon természetes, hogy erre 
a kérdésre nem kereshetünk Lut
hernél feletetet olyan értelemben, 
mintha ő e jelenlegi vérzivatart 
előre látta s reá vonatkozó véle
ményét kifejtette volna. Ilyesmit 
tőle nem várhatunk s irataiban 
ilyen megállapítást nem találhatunk. 
De igenis megtaláljuk néha az elvi 
megítélést arra nézve, hogy mikor 
jogos a háború. Erre vonatkozólag 
Luther igy nyilatkozik : „M indenek 
előtt ezt akgrom megmondani: A k i 
háborút kezd, az igaztalan s helyén 
való, hogy az szenvedjen veresé
get, vagy legalább is végtére az 
bűnhődjék, aki először nyúlt fegy
verhez. A zsoltáriró által Isten azt 
mondatja m agáról: „szétszórja a 
népeket, akik a háborúban gyö
nyörködnek.“ Ez a szó nem hazu
dik. Vedd hát eszedbe jó l, hogy 
különbséget tégy az akarás és a 

i kényszerűség, a harci kedv és a 
| harci szükség között. Várj, mig elő 
1 áll a szükség és a kényszerűség,

anélkül, hogy az alkalmat keresnéd. 
Akkor jó  lelkiismerettel védekez
hetsz. Végy példát az igazi harco
soktól. Ezek nem indulatoskodnak, 
nem zavarognak s nem keresik a 
verekedést. De ha kényszerítik 
őket, hogy fegyverhez nyúljanak, 
akkor vigyázz magadra, mert nem 
értik a tréfát. Kardjuk szorosan 
jár. De ha k i ke ll vonniok, akkor 
rémités nélkül nem kerül vissza a 
hüvelybe. A dolog tehát igy á ll: 
A  háború némelykor szándékos, 
máskor meg kényszerű szükség. 
Az első az ördög müve s annak 
Isten szerencsét ne adjon. A másik 
ellenben emberi baleset, ebben se
gítsen az Isten.“

Ez a beszéd egészen világos. 
Megértjük belőle, hogy a támadó 
háború jogtalan, a védelmi ellen
ben föltétlenül jogos. Ennek az 
elvnek az alkalmazása a mi viszo
nyainkra nem nehéz. Jelenleg 
mindegyik hadviselő fél a másikat 
okolja, de bizonyos, hogy igaza 
csak az egyiknek lehet. Mi a ma
gunk részéről nyugodt lélekkel és 
tiszta lelkiismerettel állíthatjuk, 
hogy mi a háborút nem kerestük.
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Reánk nézve ez keserves kénysze
rűség volt. Önvédelem eleitől fogva 
s önvédelem ma is. Igaz, hogy lá t
szólag m i kezdtük. De nyomatéko
san hangoztatjuk, hogy csak lá t
szólag. Mert a kezdeményezés fe
lelőssége azokat terheli, akik okot 
adtak a vérontásra. Már pedig mi 
okot nem adtunk. Mi felfalni nem 
akartunk senkit. De viszont azt 
sem engedhetjük, hogy minket fel
faljanak. M ivel pedig az ellenfél 
ettől a szándéktól el nem állott, 
nem maradt számunkra más meg
oldás, m int a fegyver erejére bízni 
a döntést. A  mi háborúnk tehát, 
mint önvédelmi háború, föltétlenül 
jogos. M indenki tehát, akit a köte
lesség a zászló alá szólít, jó  le lk i
ismerettel teljesítheti tisztét. Saj
nálni sajnálhatjuk ugyan és bizo
nyára sajnáljuk is, hogy igy fordult 
a dolog, de nem tehettünk máskép. 
Mind a inellett ne gondoljuk azt, 
hogy minket felelősség nem terhel. 
Sok olyan mozzanat volt nemzeti 
és állami életünkben, amely a tá
madókat bátorította s igy közvetve 
a háború kitörését elősegítette. Ezen 
tény előtt szemet hunyni nem sza
bad. Jaj volna nekünk, ha ama 
farizeussal dicsekedve mondanánk: 
„Isten, hálákat adok néked, hogy 
nem vagyok olyan, mint egyéb 
em berek! Lássuk be és érezzük 
át, hogy tiszták nem vagyunk mi 
sem, de másrészt legyünk meggyő
ződve arról, hogy küzdelmünk 
igazságos és jogos. Ezt a meggyő
ződést lebecsülni nem szabad. Ha
talmas tényező ez a küzdelemben, 
ilyennek bizonyult eddig, ilyennek 
bizonyul ezután is. A  jó lelkisme- 
ret megacélozza a kart, fokozza a 
kitartást, táplálja a győzelembe 
vetett reménységet, amely csorbí
tatlanul meg van bennünk m ind
annak ellenére, amit eddig szen
vedtünk, tapasztaltunk és átéltünk.

Megvan bennünk a győzelembe 
vetett reménység — de' kérdés, 
vájjon jogosult-e ez a reménység, 
lehet-e, szabad-e abban bíznunk, 
hogy ügyünk nem csak el nem 
bukik, hanem diadalmaskodik s 
mire alapítjuk ezt a bizodalmát?

Bizodalmunk alapja mindenek
előtt az a tudat, amelyre épen most 
u ta ltu nk : ügyünk igazságos. Igaz
ság érzetünk megköveteli, hogy az 
álnokság megszégyenüljön és hogy 
az igazság, a tipro tt igazság, a 
porból fölkelve, elfoglalja trónját. 
Ügyünk igazsága azonban a győ- i 
zelmi reménynek nem elegendő s I
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nem is biztos alapja. A  történelem 
tanúsága nagyjában ugyan azt 
mutatja, hogy a kapzsi kufárok 
serege többnyire vereséget szen
vedett s ezzel szemben ritkán esett 
meg, hogy a jogosan védekezők 
maradtak alul a küzdelemben. De 
ha ritkán fordult is ez elő, mégis 
csak megtörtént. Balgaság volna 
tehát, ha pusztán ügyünk igazsá
gára támaszkodnánk s erre alapí
tanánk a győzelmi reménységet. 
Reménységünknek igazi alapja nem 
lehet, de ne is legyen más, mint 
az Urnák irgalma s kegyelme. Ne 
feledjük, hogy mint mindennek, a 
hadi szerencsének is, az élő Isten 
az intézője. O adhat egyedül dia
dalt. A k i nem ő benne, hanem 
más valamiben b íz ik : akár a jog
ban, akár az igazságban, akár a 
férfiak erejében, akár a fegyver 
és a felkészültség tökéletességében, 
az tulajdonképen Istent kisértő s 
nem lehetetlen, hogy épen ezáltal 
az Urat arra ingerli, hogy tőlünk 
elforduljon és ellenségeink hatal
mába adjon. A  helyes álláspont 
tehát az, amelyet Luther je lö l k i, 
amikor azt m ondja: „Ha bizonyos 
vagy is arról, hogy szükségből 
hadakozol, mégis Istent kell félned 
és szem előtt tartanod. Nem szabad 
azt gondolnod kényszerítve vagyok, 
tehát jó okom van a harcoláshoz. 
Ha erre építesz, nincsen igazad. 
Az ugyan igaz, hogy védekezésed 
jogos, ámde azért nincsen még el
pecsételve, hogy győzni is fogsz. 
Sőt épen ez az elbizakodottság le
het oka annak, hogy vereség ér, 
m ivel Isten a kevélységet nem 
hisz. Az igenis tetszik neki, hogy 
se embertől, se ördögtől ne féljünk, 
hogy bátrak és szívósak legyünk, 
ha reánk törnek s ok nélkül tá
madnak. De hogy ez már győzelmi 
zálog volna, mintha nji vihetnénk 
véghez a dolgot, arról szó sem le
het. Isten azt akarja, hogy őt fé ljük 
és szivünk szerint azt va lljuk: Édes 
Uram és Istenem, té látod, hogy 
hadakoznom kell, jóllehet szívesen 
mellőzném. Ámde az igazságos 
ügyre semmit nem építek, hanem 
csak a te kegyelmedre és irgal
masságodra. Hisz tudom jó l, hogy 
ha igazamban bíznék s bizakodnék, 
hogy akkor méltán veszni hagynál, 
épen mivel igazamra támaszkodnék 
s nem egyesegyediil a te jóvoltodra. 
A  dolog tehát igy á l l : a harcos, 
igaz ügyért küzd, egyrészt bátor,

I másrészt azonban alázatos. Isten 
I előtt alázatos s reá hagyja magát
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és ügyét egyaránt, az emberekkel 
szemben azonban bátor, szilaj és 
rettenthetetlen.“ Az ilyen lelkűiét, 
és csak ez, lehet alapja a győzel
mi reménynek. Ahol ez a lelkűiét 
megvan, ott a győzelemben bízni 
lehet és szabad. Nem a küzdők 
hősiességétől, nem is a vezérek 
bölcsességétől vá rjuk tehát a dia
dalt, hanem az Urnák kegyelmétől. 
Tagadhatatlan, hogy a vezérek rá
termettsége, a harcosok bátorsága 
és kitartása, valamint a harci esz
közök kiválósága is fontos tényező. 
Ámde a diadalt még sem ezek biz
tosítják, hanem az Urnák hozzánk 
lehajló jóvolta. Hiszen a fényes 
elme, mely a gépeket készíti, a 
hűség, mely minden helyzetben 
k ita rt és helyt áll, a hősiesség, 
mely az élettel sem gondol, mindez 
szintén nem egyéb, mint isteni 
adomány. Méltó tehát, hogy Benne, 
csak ő Benne bizzunk, méltó, hogy 
Tőle várjuk a diadalt.

Gazdag kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Luther az alamizsnaadásról. Ne 
feledjük el a szegény elhagyatottakat, 
segítsünk szívesen rajtuk és támo
gassuk őket, ne csupán közönséges 
alamizsnával, hogy valakinek egy fil
lért, garast, vagy forintot adunk, ha
nem tehetségünk szerint és amint a 
szükség kívánja. Az ilyen segítséggel 
mindenkor tartozunk a szegényeknek. 
De van még más alamizsna is, amely- 
lyel kiki felebarátját állásában és hi
vatalában segítheti s neki mindennap 
és minden órában segítségére lehet, 
midőn t. i. kereskedését, mesterségét 
és iparát kiki úgy folytatja, hogy 
senkitől többet, mint ami jogos, nem 
követel, senkit hamis áruval meg 
nem csal, szerény nyereséggel beéri 
és másnak követelését az utolsó fil
lérig pontosan megfizeti. Igaz mérté
ket és súlyt használ és sem a vevés- 
ben sem az eladásban más megká
rosításával a maga hasznát nem 
keresi. Mert szemünk előtt látjuk a 
közforgalomban a hűtlenséget. Aki 
azonban becsületesen jár el, ha nem 
ingyen ád is, hanem némi hasznot 
magának, az alamizsnát osztogat, mig 
ellenben azok, akik jogtalanul nye
részkedni akarnak és csak a maguk 
hasznát hajszolják, más zsebéből lop
ják ki a pénzt. így tehetné kiki a 
maga foglalkozását, akár jelentékeny,, 
akár jelentéktelen legyen az valódi, 
Istennek tetsző alamizsnálkodássá és



1917. június 3 HARANOSZO. 131.

bizonyára nem csak ideiglenes áldás 
háramlanék ebből bőven reá, hanem, 

f  mint Krisztus mondja, a hamis mam- 
monnal itt e földön barátokat is 
szeretnénk magunknak, akik az örök 
életben mellettünk és javunkra ten
nének bizonyságot.

______________ ____ ____.. . . . ----- ------ — ----- ---------------- • f “ -------------------------------------

Á r v a  l i b á k .

Ez a címe Csite Károly Pünkösdre 
megjelent kötetének, amelyben hábo
rús vonatkozású elbeszéléseit gyűjtötte 
össze. Amint az Ízléses, csinos kiál
lítású kötet elbeszéléseit sorra elol
vastam, egyre erősebb lett az az ér
zésem : ez a mi elbeszélőnk. Nem 
mivel lapunkba gyakran ir, nem is 
úgy értem, hogy lapunk elbeszélője, 
hanem protestáns elbeszélő, ami ná
lunk manapság nem igen akad. Pro
testáns vallásit íróink, akik igazán 
Íróknak nevezhetők többnyire hűtlen 
fiai egyházunknak és árulói mindan
nak, ami keresztyén névre tarthat 
számot. Hitetlen, erkölcstelen könyv
vásárló és olvasóközönség ád nekik 
kenyeret, hát annak szája ize szerint 
a tisztább, emelkedettebb gondolko
dás és életfelfogás helyett a minél 

, alacsonyabb vágyakat és minél tisz- 
tátlanabb erkölcstelenséget állítják 
olvasóik elé, mert könyveik csak igy 
számíthatnak nagy elterjedésre. Pro
testáns olvasó és könyvvevő közön
ségünk nincs, mert híveink többnyire 
falusi emberek, akik több szellemi 
táplálékra ma még 50 — 100 ezernyi 
vagyonból sem igen kerül évenként 
egy-két korona, tehát protestáns Író
nak lenni, amint mondani szokás, 
nem fizeti ki magát. Pedig milyen 
nagy kár, hogy protestánsnak született 
Íróink kénytelenek tollúkat más, ránk 
nézve veszedelmes, keresztyénellenes 
szolgálatba szegődtetni. Annál inkább 
meg kell becsülnünk az ilyen irót, 
mint Csite, aki anélkül, hogy egyházi 
hivatalt viselne, vallásos, protestáns 
szellemet tud önteni elbeszéléseibe, 
de azért elbeszélései nem válnak szá
raz okoskodásokká, hanem mindig 
könnyed, biztos kézzel szőtt, fordu
latos, érdekes történetek maradnak. 
Nála azon a levegőn érzik a protes
táns életfelfogás, amely egyszerű em
bereit körül veszi. Ez a kötet egyik 
lapján csendes mosolyra, a másikon 
meleg ellágyulásra indít, de egyúttal 
csöndes megnyugvást és melegebb 
tisztultabb érzést is önt szivünkbe. 
Protestáns népünknek, gyermekeink
nek ifjúságunknak, az iskolai könyv
táraknak a kötetet a legjobb lélekkel

ajánlom. Á ra : 2 kor. Megrendelhető 
a szerzőnél Körmenden, de rendelést 
elfogad lapunk kiadóhivatala is.

Mennyei zálog.*)
irta: Csite Károly.

1.

Hat kicsi gyermekkéz segített Ta
kács Gábornak a csizmatalpalásnál. 
Körülállták az apróságok s mindany- 
nyian nyújtották neki a talpaláshoz 
szükséges faszeget:

— Tessék, édesapám, ezt verje 
bele I . . Tőlem vegye el a szeget 1. . .  
Én tőlem vegye el, ne csak mindig 
Mariskától! versengtek a kicsinyek.

A panaszolt Mariska még csak két 
évet látott a boldog földi világból s a 
legnagyobbik gyermek sem múlt még 
nyolcéves. Sok volt a segítő kéz, 
tehát annál később végzett a csizma
diamesterségben kontárkodó Takács 
Gábor (most ugyan szabadságolt hős 
honvéd) a saját öreg, édesanyja csiz
májának a talpalásával, pedig a kis 
hadnagy ura, Boldog Pál jegyző űr 
legkisebb fia, már átüzent hozzá, hogy 
készüljön az útra, egy óra múlva 
indulnak.

— Tessék, édes jó anyám, viselje 
egészséggel a csizmáját. Üzenje meg, 
majd ha elvásik ismét a talpa ; felülök 
akkor egy jó muszka paripára, haza
vágtatok rajta: megtalpalom újra, — 
nyújtotta át Gábor tréfálkozva a ki
javított és megtalpalt csizmát görnyedt 
testű, ráncos képű, folyton siránkozó 
édesanyjának.

— Ne tréfálj, fiam, mikor újra 
ilyen szomorú útra mégy! Ki tudja, 
hazakerülsz-e mégegyszer ? ! . . . Elég 
borzasztó dolog, hogy nem volt még 
elég a borzasztó gyilkos háborúból, 
menned kell ismét, holott egyszer már 
meg is sebesültél.. ..

— Dejszen, jó anyám, nem is sze
retném, ha az áldomásban nem ve
hetnék részt. Egyet-kettőt szétütünk 
még az ellenség közt, aztán már 
csak az áldomás van hátra.. . . 
Öltözéshez fogott aztán Gábor, pár 
perc múlva elkészült azzal is, akár
csak a kaszárnyában lett volna. A 
vacsora is épp oly gyorsan esett meg.

— No most, kis vitézeim, honfiak, 
honleányok, sorakozzatok, búcsúzunk!

— szólt útra készen az aprósághoz. 
A gyermekek szőkéivé ugrottak elő, 
sorba álltak, orgonasipok szerint.

— Isten veled, kisanyám! — állt 
meg Gábor feszesen szalutálva az

*) Mutató a szerzőnek most megjelent „Árva 
libák“ c. müvéből. K

elsőszülött leánykája, a kis Juliska 
előtt s keményen megparolázott vele.
— Vigyáz a kis Mariskára, Jancsira 
és a többi testvéreidre, amikor édes
anyád munkával lesz elfoglalva. Szó
val mindenben légy édesanyád segít
ségére 1

Juliska után Jóska következett:
— Te őrized, fiam, a marhákat a 

legelőn, ha majd kimaradtok az is
kolából. De aztán hiba ne essék; 
szemed mindig rajtuk legyen, tilosba 
ne engedd őket, de ütni bántani sem 
szabad az istenadta jószágokat. . .

— Te pedig, kis Ágneskám, a l i
bákat őrizzed. Benned éppen igen 
bízom, mert igen jó kis lány vagy. . .

A három kisebbel aztán csak a 
búcsuzkodás történt meg, nem kap
tak külön megbízást.

— Hát én mit csináljak, édesapám ?
— kérdezte a négy és fél éves Peti.

— Te pedig, édes fiacskám, meg
lesed Gyurkával és Mariskával, mi
kor süt édesanyád jó túrós rétest? 
Kiállótok akkor a kertek alá s nagyot 
kiáltotok »Jöjjön haza édesapám, 
túrós rétest eszünk!« Én akkor rög
vest hazavágtatok egy tüzes paripán...

A könnyes szemeken megcsillant 
pár másodpercre a mosoly fénye. Épp 
a legjobbkor, inert letelt az idő, meg
indult az öreg honvéd batyujával a 
kis hadnagy urához, a fölszegi ré
szen levő jegyzői portára. Követte, 
versenyt sirva, az egész familia. A 
legkisebb gyermeket karján vitte az 
édesanya.

Búcsúzott már a kis, leányos arcú 
hadnagy is (pár hóval azelőtt került 
ki a katonai akadémiából) a szülőitől, 
indultak kifelé az utrakész kocsihoz, 
mely a városi állomásra viszi őket, 
honnét pedig tovább-tovább, a halál
mezejére vezet utjok.

Takács Gábor előtt ismerős az út 
és a véres megállóhely: részt vett 
már a titáni küzdelemben. A kis csil
logó szemű hadnagy úr azonban most 
indul először arra a szörnyű útra, 
honnét sokaknak nincs visszatérésük. 
Vájjon neki lesz-e?

— Gábor, édes jó Gábor, vigyáz
zon a fiamra! súgja a halvány, sze
líd arcú, ősz jegyzőné esdekelve, ag
gódó, rettegő szívvel a viharedzett 
hősnek s megszorítja kérges kezét.
— Ügyes, tapasztalt ember kigyelmed, 
helyén van a szive lelke. Azért ta
nácsoltuk fiunknak, hogy kigyelme- 
det válassza magához tisztiszolgának.

— Ne búsuljon, tekintetes asszony, 
nem lesz semmi baja az én kis gaz
dámnak. Mellette leszek, őrködök fö
lötte.
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A jó Isten áldja meg érte, Gá
bor s az ö áldásával járjanak! — 
rebegé Boldogné reszkető ajakkal, 
könnyes szempillával.

Sötét felhősáv csúszott a fényes 
teli holdra, homályba borult a csen
des utca. Úgy is tán azért rejtőzöd 
el a hold világitó fényével, hogy a 
kiengedett könnyek patakja látatlanul 
szabadabban folyhasson, amint elin
dult az aggódó, rettegő szívek leg
féltettebb reménységeivel tova vágtató 
kocsi. . . . Folytatjuk.

Jegyezzünk hadikölcsönt!
A hadiköcsön vitéz katonáink fegy

verrel, ruhával és élelemmel való 
ellátására kell. Három éve lesz, hogy 
ellenségeink minden oldalról ránk 
támadtak, hogy elfoglalják földünket. 
Hős harcosaink visszaverték a túlerő 
támadásait, most már ők állanak majd 
mindenütt az ellenség földjén. Ha 
országunkat az ellenség támadásától 
sikerült megvédenünk, azt elsősorban 
katonáink vitézségének, de jórészben 
magunknak, itthonmaradottaknak is 
köszönhetjük, mert a katonák ruhá
jához, élelméhez, a fegyverekhez mi 
adjuk a pénzt. A hadikölcsönért kért 
pénzt az államnak adjuk kölcsön, az 
állam pedig mi magunk vagyunk, 
szomszédaink, honfitársaink, mind
azok, akik Magyarországon élnek. A 
kölcsönt nem adjuk ingyen, hat szá
zalékos kamatot kapunk utána, tehát 
jobban járunk, ha pénzünket az ál
lamnak kölcsönözzük, mintha takai ék
pénztárba tennők. Háború előtt az 
állam külföldről kapta a szügséges 
kölcsönöket, de oda is fizette a ka
matokat. A mi kamatfizetésünkkel 
tehát idegeneket, ellenségeket gazda
gítottunk. Ha azonban mi jegyezzük 
a hadikölcsönt, úgy az állam nekünk 
fizeti a kamatot és igy a pénz az 
országban marad. Ha valakinek pénzt 
adunk, úgy Írást kérünk róla. Az 
állam szintén Írást ad a kölcsönről 
és ezt nevezzük hadikölcsönkötvény- 
nek. A kincstár nyugtatja a hadi- 
kölcsönkötvénnyel, hogy a pénzt 
kölcsönkapta és kötelezi magát arra, 
hogy a hatos kamatot félévi részle
tekben fizetni fogia.

Aki a magyar nemzet sorsát szivén 
viseli, az hadikölcsönt jegyez !

A H A R A N G S Z Ó  perselyébe be
folyó pénzen ingyen példányokat kül
dünk táborba, kórházakba. Adakozzunk 
néhány fillért erre a célra!

Egy kis konyhakertészet.
A márciusi konyhakertészeti teen

dőket ismertetető cikkecském megje
lenése után hozzám érkezett kérde- 
zősködésekből azt látom, hogy alkal
mas kertészeti kézikönyvekről és a 
konyhakerti vetésforgóról is szüksé
ges lesz itt egyetmást elmondani.

Akik a kertgazdaságot belterjesen 
akarják folytatni, azoknak leginkább 
ajálhatom dr. Farkas Mihály »Ma
gyar kertészköny« cimü müvét, (ára 
4 kor.) Ez a kitűnő könyv nemcsak 
a konyhakertészettel, hanem a gyü
mölcs-, virág- és disz- kertészettel 
is foglalkozik. Minden kertészeti ter
méknek megmondja egyúttal orvosi, 
egészségtani hatását is. A könyv 
függelékében havi csoportosításban 
találjuk az összes kertészeti teendőket.

Kisebb Útmutató könyvecskéket 
adtak ki Mauthner budapesti és Mühle 
Árpád temesvári nagykereskedők, kik 
vevőiknek ingyen küldik azokat

Sokat tanulhatunk végül a földmi- 
velésügyi minisztérium kiadásában 
»Kertészet« c., havonként kétszer 
megjelenő folyóiratból is, melyet az 
összes községek kötelesek járatni s 
melyet a lelkész! hivatalok is. (nem 
névre szólóan) évi 2 koronáért kap- 
nak. Magánegyéneknek évi 10 koro
náért küldik. Kiadóhivatala; Schmidt 
Sándor könyvnyomdája, Budapest, VI., 
Gróf Zichy Jenő utca 3.

A konyhakerti,vetésforgóról azért 
is meg akarnék emlékezni, mert arról 
még némelyik kertészeti kézikönyv 
is könnyen félreérthető dolgokat mond. 
Mauthner kátéja pl. azt mondja: »A 
legegyszerűbb, ha a konyhakert egyik 
felét évente megtrágyázzuk és abban 
első évben kelt, káposztát, zellert, 
paradicsomot, hagymát, borsót, babot, 
sat. vetünk.« Ezt a tanácsot pl. a 
borsónál ugyanez a könyvecske maga 
cáfolja meg, mikor ezt mondja : Fris
sen trágyázott földben zöldjére nézve 
buján nő ugyan, de kevés hüvelyt fa
kaszt és könnyen ellepi a ragya.«

Az ilyen kettős forgót, mikor a 
kertnek egyik része trágyázott, a má
sik trágyázatlán, semmiképpen nem 
ajánlhatom.

A növények trágya-igénye szerint 
a konyhakertet hármas forgóra kell 
osztanunk: az egyik szakasz idei 
trágyás, második tavaly trágyáztatott, 
a harmadik két évvel ezelőtt. Ezen a 
forgón kívül esik rendesen a kert 
két vége, melybe az évelők kerülnek 
(spárga, rhebarbara, szamóca, sóska, 
torma, fűszer-növények stb.

I. Az első szakasz tehát az idei 
friss trágyás rész (lehetőleg ősszel 
felásva és megtrágyázva). Ebbe a 
szakaszba kerülnek azok a növények, 
melyeket leveleikért és gyümölcseikért 
termesztünk (káposzta, saláta, karfiol, 
kel, spenót; paradicsom, dinnye, tök, 
uborka). A csemege-kukoricát is ide 
tehetjük, illetve azzal valamely spenót, 
vagy saláta ágyat ültethetünk körül, 
hogy ezek a növények fel ne magoz
zanak.

Ugyanebbe a szakaszba kerülnek 
1918-ban azok a növények, melyek
nek termése a földben van (petre
zselyem, sárgarépa, cékla, hagyma
félék, gumósok). 1919-ben pedig ezek 
helyére jönnek a hüvelyesek (bab, 
borsó, lencse).

II. A második szakasz a mull év
ben volt trágyázva. Ebbe jönnek az 
idén a hagyma-félék, gumósok, petre
zselyem, sárgarépa, cékla.

Ezek helyét 1918-ban a bab és 
borsó fogjalja el. 1919-ben újra friss 
trágyázás^ kap ez a szakasz a leve
leikért és gyümölcseikért termesztett 
növények számára.

III. A harmadik szakasz a legso
ványabb föld, mely már ezelőtt két 
évvel volt trágyázva. Ide jönnek az 
idén a hüvelyesek (bab, borsó, lencse). 
Ezeknek azért nem volna jó friss 
trágya, mert akkor nagyra fejlődnek 
ugyan a növények szárai, de hüve’yt 
nem sokat növelnek. Ha éppen igen 
rossz erőben van ez a szakasz föl
dünk, akkor azt javíthatjuk fa-hamu- 
val, nem pedig friss trágyával. A fa
hamu különben a hagyma-félék alá 
is jó.

Ezt a szakaszt 1918 őszén friss 
trágyával újra megjavítjuk a levele
ikért és gyümölcseikért termesztett 
növények alá. Ezeket 1919-ben a 
hagyma-félék és gumósok váltják fel.

Látható tehát, hogy a konyhaker
tet a trágya-igények szerint kell fel
osztanunk és nem lehet csak úgy 
gondolom formán trágyáznunk, illetve 
ültetnünk.

Április havában már a legtöbb 
konyhakerti növényt el kell ültetni. 
Azonban a paradicsommal papriká
val uborkával, spárga-tökkel, dinnyé
vel kivételt teszünk, mert azok ké
nyesek s a hideg földben különösen 
a kabak-félék magvai könnyen kite
jesednek. Ilyenkor aztán a magkeres
kedőt, vagy a magot szoktuk okozni, 
pedig magunk vagyunk a hibásak 
Az említett növények még májusban 
sem késnek el.

Egy kérdezősködésre részletesen 
megírtam a dinnye termesztés mód-
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ját. Részemről azonban a mai jár
vány-veszélyes időben nem tartom 
célszerűnek a termesztését.

Vasmegyei érdeklődök a hagyma 
nagybani termesztésével szeretnének 
foglalkozni. Itt is hangsúlyozom, hogy 
ez a legnagyobb mértékben kifizeti 
magát, Mivel azonban úgy a hagyma 
mag (kilója 100 korona), mint a dug- 
hagyma (métermázsája 1000 korona), 
réínséges drága, igy egyszerre sok 
befektetés kell Legegyszerűbben te
hát ügy térhetünk át a nagybani ter
mesztésre, ha az idén nagyon sok 
hagymát ültetünk ki magnak s abból 
termelünk azután jövőre dughagymát, 
vagy hagymát.

Itt ismételten is ajánlom minden
kinek, hogy el ne mulassza legalább 
saját használatára mindenféle konyha
kerti növény magvát termelni, mert 
azok beszerzése mindig nehezebbé 
válik.

Felhívom a figyelmet a máknak 
minél nagyobb mértékben való ter
mesztésére is. Ez, mint olajat tartal
mazó növény, a mai időben kiválóan 
fontos s mivel kilója ma már 6 ko
ronára is megy, azt mondhatjuk: alig 
van növény, amelynek termelése job
ban kifizetné magát, mint a máké. 
Akinek ráérő ideje volna, az ópium 
nevű dráda orvosságot is előállíthatja 
a mák tokjából s igy két féle hasz
not húzhat abból. Erről érdeklődőknek 
szívesen szolgálok felvilágosítással.

A korai káposzta termelés (telelte
tett palántákkal), melyről veszprém- 
megyei érdeklődő tudakozódott, az 
augusztusi munkák kapcsán majd 
szóba kerül.

Túlbuzgó .kezdő kertészeknek aján
lom még, hogy a kávé magjának el
ültetésével ne vesződjenek, mert az 
csak két hétig csiraképes s mire a 
tengeren keresztül hozzánk ér, akkor 
már csak pörkölni való, nem elültetni.

A disz- és virág-kertészetnek, me
lyekről többek között egyik lelkész
társamnak kedves felesége is érdek
lődött, ezen a szűkre szabott helyen 
nem igen jut tér. Majd talán jobb 
időkben.

Érdeklődőknek kertészeti kérdések
ben továbbra is szívesen állok ren
delkezésére. (válasz-bélyeg)

Tés, Veszprém m. „.. .. „  ,.1 Görög Ernő.

Né^er mesék.
Afrika legmagasabb hegysége, a 

Kilimandzsáró mellől valók e mesék. 
Az ott lakó néger törzsek, névszerint 
vapárok különösen kedvelik az állat

mesét. Ránk nézve azért érdekesek 
és értékesek az ilyenek olvasása, 
mert ezekből megismerjük ez egyszerű 
népek életviszonyait, gondolkodás 
módját s hogy mi foglalkoztatja kép
zelő tehetségüket; az ilyen mesék 
valóságos néprajzi adatok, melyek 
hozzátartoznak a nép teljes megis
meréséhez. Lássunk belőlük két jel
lemző mesét.

I. A majom és a teknösbéka.
A majom és a teknősbéka barát

ságot kötöttek. A majom azonban nem 
vette komolyan a dolgot, csak komázni 
akart a teknősbékával. »Qyerre ki 
holnap hozzám az erdőbe mon
dotta neki — ünnepi lakomával fo
gok neked kedveskedni.« A teknős
béka el is ment s meg is találta a 
majmot az erdőben, amint az fáról- 
fára ugrált s gyümölcsöt nyalakodott. 
Amint meglátta a teknősbékát, mi
hamar lenn termet a fárról s igy szólt 
hozzá: »Fogódzkodj meg erősen a 
farkamba, majd én fölhúzlak a fára 
s ott már meg van számunkra terítve 
az asztal.« A teknősbéka erősen meg
markolta a majom farkát, mire az 
elkezdett vele mászni fölfelé. Félúton 
azomban hirtelen nagy erővel meg
rántotta a farkát, úgy hogy kicsúszott 
a teknősbéka markából s hanyat- 
homlok lezuhaut a bokrokba. 
»Eredj csak szépen haza — mondotta 
neki a majom — hisz nem tudsz te 
mászni.« — Bántotta a dolog a 
teknősbékát s bosszút forralt a majom 
ellen. Másnap ő hívta meg a majmot 
ünnepi lakomára. Ez ugrándozva sie
tett hozzá s a teknősbéka illedelmesen 
köszöntötte az érkezőt. »De ugyan mi 
van veled — szólt a majomhoz — hisz 
arcod egész fekete ?! Menj először s 
mosakodj meg.« A majom ábrázatán 
levő szőrözetre gondolt, mely azomban 
már a természettől fogva fekete Erre 
elment a majom a patakba s mosa
kodott, mosakodott, még a teknősbéka 
cselédsége is segített neki s erősen 
sikálták arcát homokkal és kávások
kal, úgy hogy már vérezni kezdett. 
De mit sem használt! »No jó, hagyd 
el már szólt neki a teknősbéka — 
ahogy te nekem, úgy én neked, ily 
piszkos alakokkal nem érintkezem. 
Vége barátságunknak! »

II. Az oroszlán és a harkály.
Volt egyszer egy oroszlán, meg

egy harkály, egymás mellett pihentek ! 
a sivatagban s azon vitatkoztak, 
melyikük tud erősebb hangot kiadni. 
»Rajtam ugyan nem teszel túl, szólt 
az oroszlán, mert ha én ordítani 
kezdek, azt még a hegy tetején is

meghallják a vapárok,« »Hát csak 
rajta, szólt a harkály, majd meglátjuk.« 
Erre elbömbölte magát az oroszlán, - 
amennyire csak a torkán kifért. Másnap 
reggel elküldöttek egy követet a he
gyekbe, hogy kérdezze meg a vapá- 
roktól, hallották-e az oroszlánt 
bömbölni.« Nem — mondották — 
nem hallottuk.» «Nos kicsikém — szólt 
az oroszlán — most ereszd meg te 
a hangodat.» A harkály elkezdte 
hivogatását : »Di-di-di-di !« Meghal
lotta ezt ahegyen túl egy harkály s rög
tön felelt is rá : »Di-di d i-d i!« Meghal
lotta egy harmadik is, az is felelt rá, 
egy negyedik is és igy tovább egész a 
vapárok banána ligeteiig. És midőn 
másnap reggel a vitatkozók elküldték 
követüket az emberekhez, ezek azt 
felelték néki: »Igen, hallottuk a harkály 
hangját egész idáig.« Erre az oroszlán 
megszégyenülve elódalgott E. J.

A haza védelmében elhaltak 
hagyatéki eljárásáról.

A hazáért hősi halált halt polgár
társaink hátrahagyott vagyonára néz
ve, általánosságban is, különösen 
azonban az elhalt hozzátartozóinak 
szempontjából, fontos kérdés az. hogy 
az ilyen hagyatéki ügyek kellő gyor
sasággal megindíthatok és rendezhe
tők legyenek.

Úgy hiszem, hogy olvasóközönsé
günk szívesen fogja fogadni, ha ezen 
újszerű kérdéssel megismertetjük.

A hagyatéki ügyek elintézése, tud
valévőén, a kir. járásbíróságok ha
táskörébe tartozik. Ide tartozik tehát 
a hősi halált halt egyének hagyatéki 
ügyeinek elintézése is.

A hagyatéki eljárás általános sza
bályai szerint, annak megindítását az 
illetékes kir. járásbíróság rendeli el. 
Az u. n. halálesetfelvételi iv kiállítása 
azon körjegyzőnek feladata, akinek 
körjegyzőségéhez az elhaltnak utolsó 
rendes lakhelye volt. A rendes viszo
nyok között a halottkém bejelenti az 
elhalálozás megtörténtét a körjegy
zőnek, ki azután 8 napon belül, min
den bírósági előzetes rendelkezés 
várása nélkül, kiállítja a haláleset
felvételi ivet, mely az elhaltnak sze
mélyi, vagyoni viszonyait, valamint 
a hátramaradt hozzátartozók neveit 
feltüntető hivatalos okmány.

Minthogy a hősihalált haltak el
hunyta a fenti módon nem igazolható, 
a vonatkozó igazságügyminiszteri 
rendelet más, uj módokat ir elő az 
elhalálozás igazolására.

A legáltalánosabb, és mindenesetre
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a legbiztosabb mód az, hogy az el
halt ezredének parancsnoksága u. u. 
halottértesitőt küld az elhalt utolsó 
lakhelyének járásbíróságához. Ezen 
halotti értesítés alapján a járásbíró
ság elrendeli a halálesetfelvételi iv 
kiállítását és midőn az a körjegyző
től beérkezett, határoz arra nézve, 
hogy az elhalt után szükséges-e meg
indítani az örökösödési eljárást.

Minthogy azonban ezen hivatalos 
értesítés a felettes katonai parancs
nokságtól rendszerint csak az elha
lálozás után hosszabb időre— 12— 
15 hónapra — szokott leérkezni, és 
ennek folytán a hagyatéki úgy ren
dezése oly késedelmet szenvedhet, 
mely esetleg komoly anyagi károso
dást okozhat az érdekelteknek: az 
elhalt után érdekelt személyeknek is 
meg van adva a mód, hogy a halál
esetfelvételi iv kiállítását kérelmez
hessék, ha az elhalálozást megfele
lően igazolni tudják.

Ilyen igazolásra alkalmas ira t: az 
elhalt illetékes katonai parancsnok
sága, vagy az illetékes tábori lelké- 
szi hivatal által az elhalt hozzátar
tozóihoz küldött hivatalos értesítés, 
(tehát: a parancsnok, vagy a tábori 
lelkész által küldött magánlevél nem 
elégséges.) Ugyancsak alkalmas az 
elhalálozás igazolására a hivatalos 
veszteség kimutatás is, ha annak 
alapján kétségtelenül megállapítható, 
hogy az abban feltüntetett elhalt 
tényleg azonos azon személlyel, a 
kinek a halálesetfelvétel kiállítását 
kérik.

Ilyen esetben tehát az elhalt hozzá
tartozói forduljanak kérvénnyel a hősi 
halált halt egyén utolsó lakhelyének 
járásbíróságához, kérvén a haláleset
felvételi iv felvételének elrendelését 
és az örökösödési eljárás megindítá

sát. A kérvényhez csatolni kell azt 
az iratot, melylyel a fentiek szerint 
az elhalálozást igazolni kívánják.

A kérvényt különben szóval is elő 
lehet terjeszteni a járásbíróságnál, 
hol arról akkor jegyzőkönyvet vesz
nek fel.

Megjegyzem még, hogy amennyiben 
az elhalt után nem maradna más, 
mint azok az ingóságok (ruhanemű, 
fehérnemű, óra stb.) amit katonai 
szolgálata alkalmával magánál tar
tott, és az a pénz, amit elhalálozá
sakor a katonai hatóság, illetve a 
kórházparancsnokság talált nála (fel
téve, hogy ezen pénzösszeg 200 ko
ronát nem halad meg) ez esetben 
semmiféle lépésre szükség nincsen, 
mivel ezen ingókat illetve készpénzt 
a járásbíróság, midőn az hozzá a 
halotti értesítés kapcsán megérkezik, 
minden különleges intézkedés nélkül 
kiadja az elhalt hozzátartozóinak.

Dr. B. B.

A világháború eseményei.
Hogy mennyire politikus nemzet 

vagyunk, mennyire az átkos politika 
karjaiba dobjuk magunkat, ezt mi 
sem igazolja jobban, mint az, hogy 
a kormány bukásával járó politikai 
válság a mi szemünkben még a vi
lágháború eseményeit is háttérbe ké
pes szoritani. Ma a legtöbb embert 
sokkalta jobban az érdekli, ki lesz az 
uj miniszterelnök, mint az, hogy tu
lajdonképpen mi is történik az egyes 
frontokon. Pedig itt nagy dolgok 
mennek végbe.

Szárazföldi harctér.
Míg a keleti harctéren derült idő

ben élénkebb tüzérségi tevékenységet 
tapasztalunk, egyébként minden csen

desnek mutatkozik, addig annál inkább 
minden lángol az olasz fronton, hol az 
olaszok tizedik isonzói csatája a leg- 
diihödtebb mértéket ölt. Görztől egé
szen Tolmeinig az egész vonal per
gőtűz alatt áll. Tarackok, mozsarak 
és ágyuk szava pillanatra nem szű
nik meg Támadás támadást követi. 
A debreceni és a temesvári ezredek 
a 37. magyar gyalogezred egy nap 
21 rohamot vert vissza. De az olasz 
küzdelem igazi tüzfoka a Karszton 
van. Egy tizkilométeres arcvonalunk 
ellen az olaszok, nem keVesebb mint 
700 ágyút vonultattak fel, idehelyez
ték legkitűnőbb rohamcsapataikat is. 
Ezt a helyet óhajtják kierőszakolni 
tőlünk, mert ez a vonal védi álmaik 
városát Triesztet.

A nyugati harctéren az angol fron
ton élénk tüzérségi harc van. Loos- 
nál a harcok a németek javára dűl
tek el. A francia fronton a németek 
elötörése megjavította a német állá
sokat.

Harc a levegőben.

16 repülőjármüből álló német légi 
flotta május 26-án megtámadta An
glia délnyugati partját. Több helyen 
bombát bobtak le, amelyek az angol 
jelentés szerint is jelentékeny kárt 
okoztak.

A buvárhajó háború.

A buvárhajók eredményes műkö
dését mi sem igazolja jobban, mint 
egy svéd lapnak ama kijelentése, 
hogy egész Európát éhínség fenye
geti, ha a buvárhajók eddigi tempó
ban folytatják működésűket.

Lacaze francia tengernagy is ha
sonlókép nem valami fényesnek ta
lálja az antánt helyzetét. Antánt vesz
tességét 2,500.000 tonnára becsüli.

Az  egyház  körébő l .
Halálozás. + Kiss Imre ny. uraiuj- 

falui lelkész f. é. május 25-én 79 éves ko
rában Szentgotthárdon.'elhalt. A megboldo
gult lelkészi karunknak egyik legnépszerűbb 
tagja volt, mint Krisztus jó vitéze szent 
hűséggel hordozta a munka terhét, mig 
birta Legyen emléke áldott I

Emlékünnepély. A váci ev. tanuló if
júság Arany János születése 100-dik évfor
dulója alkalmával május 20-án sikerült 
emlékünnepélyt rendezett

Lelkészválasztás. A lajtaujfalui (Sopron

m.) gyülekezet Frank Károly segédlelkészt 
választotta meg rendes lelkészének. Isten 
segítsége legyen munkáján !

Adomány. Özv. Zongor Sándorné, ed- 
vei lakos, az edvei gyülekezetnek 100 ko
ronát adományozott iskolaépítésre.

Példás áldozatkészség. A kőszegi ev. 
leánynevelő intézet tanári kara az intézet 
fölszerelési alapjára tízezer koronát adott.

Fénysugarak cinien gyermekek szá
mára egy könyv jelent meg Raffay Sándor 
szerkesztésében A könyv mindvégig ked
ves és megragadó. Bízvást odaathatjuk 
gyermekeink kezébe, csak jót tanulhatnak 
belőle. A könyv iró i ismert nevű emberek,

köztük van lapunk két kiváló munkatársa : 
Sántha Károly és Csite Károly, s könyv 
ára 5 korona

„Erős várunk nekünk az Isten" cim alatt 
Tóth József lelkész és Szeghalmi Gyula 
tanító összeállításában szintén egy érdemes 
könyv hagyta el a sajtót.

Nyugtázás. Nagytiszfeletü Szerkesztő 
U r ! A „Harangszó“ által a brassói egy
házak és lelkészcsaládok háborús kárának, 
nélkülözésének enyhítésére a mi szeretett 
dunántúli hittestvéreink, mint a „Harang
szó“ olvasó: között eddig gyűjtött adomány 
fejében a mai postával összesen 1121 kor. 
53 fillé rt kaptam kézhez. Nagytiszteletüsé-
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ged óhajának megfelelően fogok az ado
mány felett rendelkezni. Az isteni kegyelem 
pedig áldja meg a jókedvű adakozókat, 
akik küzdő, szenvedő hittestvéreikről azok
nak nehéz sorsukban nem feledkeznek 
meg s fogadják úgy az adományozó h it
rokonok, mint a „Harangszó“ kedves lap 
érdemes szerkesztői mindannyiunknak hálás 
köszönetét és szives üdvözletét. Testvéri 
szeretettel maradván Apácza, 1917 máj. 14.

Nagytiszteletüségednek munkatársa az 
Urban Bohus Pál

brassói ev. főesperes.

I t thonról .
Veszteség és nyereség Egy műhelyben 

a munkások a keresztyén vallást gúnyolták. 
Egyszercsak egyikük, aki eddig hallgatott, 
azt mondja : ,Ugy van, úgy, aki a keresz- 
tyénséggel tart, az sokat vészit! Én is sok 
mindent elveszitetlem, amióta a keresztyén 
hitet komolyan vettem és a pálinkaivást 
elhagytam Elveszítettem a rossz lelkiisme
retemet, a rossz híremet, a rongyos kabá
tomat, az adósságaimat, a házi pok lo t: a 
civódást, a gyomorbajomat s még sok 
ezekhez hasonlót.“ A gúnyolódok erre 
mind- elhallgattak, mert ez már döntő 
bizonyíték volt.

Óriási tűzvész. A Mátra alján fekvő 
Gyöngyös városban legutóbb nagy tűzvész 
pusztított, ami az egész virágzó kis várost 
tönkretette. A tűz a város kórházának 
mosókonyháján keletkezett. Csakhamar k i
fogyott a v íz  mindenütt s igy alig lehetett 
megakadályozni a tűz tovább terjedését. 
Körülbelül ezerhatszáz ház hanivadt el, 
nyolcezer ember maradt hajléktalanul és 
élelem nélkül. A tűznek húsz halottja és 
számos sebesültje van. A nagy szerencsét
lenség fölött az egész, országban nagy a 
részvét s már megindult úgy a hatóságok, 
mint a magánosok részéről a segélyezés a 
szegény károsultak javára. A király és 
királyné személyesen keresték föl a sze
rencsétlenül jártakat s magánpénztárukból 
adtak segélyt részükre.

Szabadságolják az 1865 és 1866. évi 
népfelkelőket. Királyi parancs a harctérről 
és a kaszárnyákból haza küldi a két leg
öregebb évfolyam katonáinak túlnyomó 
részét.

A tá b o r i postacsomagok ellenőrzése.
A tábori postai vezérigazgatóság közlése 
szerint a közönség a tábori csomagokban, 
a tilalom ellenére is helyez el könnyen 
romló élelmiszereket A rossz csomagolás 
miatt is sok a panasz. Nyomatékosan fi
gyelmeztetik tehát a közönséget, hogy 
különöséé a nyári hónapokban romlandó 
árukat ne küldjenek a tábori csomagokban, 
a csomagolást pedig úgy végezzék, hogy 
az vagy viaszkos vászonban, vagy vízálló 
szövetben, vagy pedig erős faládában legyen.

Testvérek egy fogo lytáborban. Egyik 
előfizetőnk irja, hogy testvére, Dala Lajos 
százados orosz fogságba esett és Spass- 
koeba került. Később öccse Dala Árpád 
hadnagy szintén fogságba esett és Rasdol- 
noeba vitték. Mikor bátyja hazulról értesült 
hollétéről, kérte, hogy helyezzék őket egy 
táborba. Márc. 10-én kaptak hozzátartozóik 
táviratot tőlük, amely szerint most már 
mindaketten Spasskoeban vannak és egész- I 
ségesek.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A T isza korm ány lem ondott. A király 

elfogadta a lemondást.

A n a g y v i l á g b ó l .
Angol védkötelezettség 50 évig A

véderokötelezettséget Angliában 50 éves 
korhatárig terjesztik ki.

A spanyol k irá ly  terve. Alfonz spanyol 
király azt tervezi, hogy megegyezést hoz 
létre a hadviselő államok között arra nézve, 
hogy a háború legelején a fogságba esett 
katonákat egymás között kicseréljék.

A róm. kath. egyházban a római 
pápa után tudvalevőleg a bibornokoké 
a legnagyobb méltóság. A bibornokok 
alkotják a pápa tanácsát. Számuk 
hetvenben állapíttatott meg, de rend
szerint néhány állás üresedésben van. 
Jelenleg hatvannégyen vannak.

Mely országokból való ez a 64 
bibornok? Tekintettel a világháborúra 
hányán vannak a mi táborunkból s 
hányán ellenséges országokból ? So
kaknak meglepetés számba mehet, 
hogy a mi táborunkból összesen csak 
öt bibornok van, ellenséges orszá
gokból ötvenhárom, semleges álla
mokból hat. Részletes kimutatásuk a 
következő : Ausztria-Magyarországből 
négy, Németországból egy s ezzel a 
szövetséges államokkal végeztünk is; 
Olaszországból van harmincnégy, 
Franciaországból nyolc, Angliából 
kettő, Belgiumból egy, Délamerikából 
egy, tehát összesen ötvenhárom el
lenfél ; semlegesek Spanyolországból 
öt, Hollandiából egy. A bibornokoknak 
több mint fele olasz, és több mint 
háromnegyed része, 82 százalék, ál
lampolgárságát tekintve ellenfelünk.

A bibornokok közül huszonnyolc 
lakik Rómában, s ezek alkotják a 
szükebb egyház kormányzati testüle
tet. Milyen ezeknek az összetétele ? 
Van egy osztrák, két semleges és 
huszonöt ellenséges országból való 
bibornok Rómában.

így fest a legfőbb római katholikus 
egyházkormányzat a világháborúban. 
Aki ezeket a számokat ismeri és 
rajtuk elgondolkozik, annak sok más 
dolog is eszébe juthat.

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

Junius 3. vasárnap, Máthé 18, 16—20.
4. hétfő, Róm. 11, 33—36.
5. kedd, Ezsajás 6, 1—6.

n 6. szerda, „ 54, 7— 10.
n 7. csütört., „ 55, 1 -6 .
n 8. péntek, „  55, 7 -1 3
n 9. szombat, Kolos 3, 1—4
V 10. vasárnap, Luk. 5, 1 — 11.
n 11. hétfő, „ 5, 12— 16.
n 12. kedd, „ 5, 17-26.
n 13. szerda, „ 5, 27—32.
n 14 csütört., „ 5, 33 -39 .

15. péntek, „ 6, 1 -5 .
y) 16. szombat, „ 6, 6 -1 1 .

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A Harangszó terjesztésére adakoz
tak  Bobán : Nagy Dénes 3 K, Móritz Jenő, 
Nagy Gyuláné 2—2 K, Móritz Laci, László 
Gyula, Büki Irén, özv. Győrffy Károlyné, 
Baráth Józsefné, özv. László Lajosné, 
Kücsán István 1—1 K, Porkoláb Lajosné, 
Porkoláb Lal ka, Győrffy Elekné, Fülöp 
Sámuelné, Csönge István, Mógor Mihályné, 
Végh Pálné 50 -50 f, özv. Szelestey La
josné, Szabó Károly, Zsédenyi Lajosné 
40—40 f, Baráth Lajosné, Csik Áezsöné, 
Tóth Sándor, Sárközi Margit, Lórántfy 
Lajos, Hoffinann Sándor, Bhrálh Jánosné, 
Ambrus István, Bokányi Rtka, Márton 
Józsefné 20— 20 f, Tóth Káwly, Molnár 
Gyula, özv. M linarik Sándorné, ifj. Kovács 
Pálné 10— 10 f.

Adakozó gyerm ekek. Nagy Imre és 
Béres Kálmán kisgeresdi népiskolai tanulók 
ajándékul itt-ott kapott filléreikből minden 
felszólítás nélkül, gyermeki szivük sugal
latára hallgatva 2—2 koronát küldtek be 
lapunkhoz a háborúban megvakult katonák 
javára. Kisebb Győrffy Fánika Bobáról 
ugyancsak megtakaritgatott pénzéből szin
tén 2 koronát küldött, hogy felét a rokkant 
katonáknak juttassuk, felét pedig a Harang
szó terjesztésére fordítsuk. Ehhez nem kell 
dicséret. Az ilyen jó lett önmagát dicséri

A sobori adakozók névsora: Nőegylet 
10 60 K, Kiss Imréné 10 K, Bősze Jánosné, 
Németh Jánosné, ifj Molnár Sándorné, id. 
Molnár Sándorné, Molnár Fenencné, Mol
nár József, Molnár Istvánná, ifj. Molnár 
Istvánná, Molnár Jánosné, ifj. Németh Jó
zsef, Hegedűs Mihályné, Kardos Józsefné 
5—5 K, Polgárdi Józsefné, Bősze Istvánná, 
Kis Gergelyné 4—4 K, Molnár Mihály 3 
K, Németh Józsefné, özv. Kovács Jánosné. 
Polgárdi Jánosné 2— l K, Szűcs József 
160 K, Kovács Sándorné 1 20 K, özv. 
Bordács Lászlóné, Németh Bálint, Dóka 
Jánosné, Gáncs Dénesné, özv. Dóka Jó
zsefné, Szabó Istvánná, Kovács Jánosné, 
Kovács Jánosné, Németh Miháiyné, Molnár 
Erzsi, Horváth Jánosné, Csehi Istvánné, 
Varga Dénesné, Molnár Sándorné, özv. 
Kecskés Gáborné 1— 1 K, Bénitz Sándorné 
80 f, Molnár Bálintné, Németh Istvánné, 
Dóka Istvánné, Tóth Sándorné, Kis Józsefné 
60—60 f, özv. Németh Józsefné, Németh 
Sándorné, Dóka Mihályné 40—40 f.

A sopronném eti-i adakozók névsora: 
Szabó Sarolta 10 K, Szabó istvánné, Kiss 
Sándor 5—5 K, Mesterházy Károlyné, Si
mon Etelka 4—4 K, Mikolás Kálmán, Guoth 
Iluska, Erdős Sándorné, Rosta Istvánné, 
Rosta Lajosné, id. Lukácsy Sándorné, Né
meth Sándorné, Farkas György 2—2 K, 
Nagy Bálintné, Varga Samuné, Sárossy 
Józsefné, Horváth Józsefné, özv. Lukácsy 
Sándorné, Bojtos József, Édvy Erzsébet, 
Sebestyén Istvánné, özv. Bentsik Istvánné. 
özv. Szabé Lászlóné, Sárossy József 1—1 
K, Kovácsics Ferencné 80 f, Németh Bé- 
láné, Lukácsy Lajosné, Farkas Sándor, 
Horváth Károlyné 60—60 f, Szabó Anna. 
Sirhán Mihályné, Noszlopy Kristóf 50—50 
f, Farkas Szidi, Erdős Imréné, Bors Antal, 
Gönye Lajosné, Böröczky józsefné, özv. 
Sárossy Józsefné 40—40 f, Farkas Józsefné, 
Pénzes Bálintné, Farkas Lajos, Lukácsy 
Elekné, Farkas Jánosné, -Pataki Adolfné 
30—30 f, Tóth ?suzsánna, Farkas Dénes, 
Farkas Bálintné, Erdős Józsefné, Eőry
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Péterné, Kis Lajosné, Edvy Lajosné, Molnár 
Józsefné, Tompos Lajosné, Bernczky Lász- 
lóné, Németh Józsefné, Szabó Sándorhé, 
Nagy Lászlóné, Világos Jánosné, Szabó 
Mihályné, id. Nagy Bálintné, Fülöp Pálné, 
Kovács Sándorné, Szórády Pálné, Török 
Lászlóné, Török Sándorné, Farkas Antalné, 
Lukácsy Jánosné, Török Ferencné, Lukácsy 
Pálné, Nagy Jánosné, Rosta Gyuláné, Far
kas Józsefné, Mesterházy Katinka, Mester- 
liázy Pistika 20—20 f, Bereczky Sándorné, 
özv. Lukácsy Lajosné, Berta Józsefné, 
Szilvásy Dénesné, Szalay Ferenc, Szabó 
Jánosné, Lukácsy János, Horváth Sándor 
10-10 f

Az e lpusztíto tt csángó ev. gyü leke
zetek javá ra  adakoztak Bobán : László 
Gyula, Móritz Jenő, Győrffy László 10—10 
K, özv. Győrffy Károiyné 5 K, Büki Ádám, 
Nagy Gyuláné 4—4 K, Nagy Dénes 3 K, 
Mylvius Ilona, Hofftnann Sándor, Kücsán 
István 2—2 K, Káldos Károly, Kocsi 
Zsigmond, Szelestey Lászlóné, Molnár 
Gyula, Fürst N , özv. László Lajosné, 
Baráth Jánosné, Végh Pál, Németh József, 
Kiss Dániel, özv. Porkoláb Lajosné, Lász’ó 
Dénes, Baráth Lajosné, Gold Jenő, László 
Istvánná, Győrffy Károly, Győrffy Gyula, 
Csik Dezső, Fülöp Sámuel 1— 1 K, Győrffy 
József 60 f, Baráth József, Szabó Károly, 
Doma Mihály, Lampert Sándorné 50—50 
f, Döbröntei Gábor, Csizmazia Juliska, 
Grosz József, Tóth Sándor, Csatári József 
40—40 f, László Dénes, Csönge István, 
Lórántfy Lajosné, Tóth József 30—30 f.

Nagysimonyi községben Szabó Istvánná 
gyűjtése a háború károsultjai számára: 
Kutasi Sándorné 2'5 kgr. liszt és 4 drb. 
tojás, Kajtár Lajosné 1.55 kgr. liszt, Ködös 
Lajosné 1 5 kgr. liszt és 2 drb. tojás, Ha
jas Sándorné 2 45 kgr. liszt, 5 drb. tojás, 
— •34 kgr. hús, Hajnal Lajosné 2 5 kgr. 
liszt, 6 drb. tojás, Mód Aladárné 2 kgr.

liszt, 4 drb. tojás, Szabó Istvánná 2 kgr. | 
liszt, 5 liter tej, Szűcs Károiyné 6 drb. 
tojás, Baranyai Józsefné —'95 kgr. liszt. 
Hajas Elekné — 85 kgr. liszt, 4 drb. tojás, 
Kajtár Imréné 145 kgr. liszt, 10 drb tojás, 
(Péter) Hajas Sándorné 2 kgr. liszt és 
— 5 kgr. zsir.

A nagygeresdi tanuló ifjúság  április hó 
8-án 9-én a világháborúban elesett hősök J 
„Emlékoszlop“ alapja javára Jakab Imréné j 
vezetése alatt minden tekintetben nagyon • 
szépen sikerült műkedvelői előadást ren
dezett, melynek tiszta jövedelme 442 20 K 
juttatott a már megkezdett alaphoz.

Ez alkalommal fe lü lfizettek: özv Mes- | 
terházy Ödönné 20 K, Káldy Oltilia, Rup- 
precht Olivér, Nagy Lajos, dr. Mesterházy J 
Ernő 10—10 K. Karcsay Lajos, id Szigety | 
Sándor 8—8 K, Losonczy Elemér 7 K, 
Schrench Hermán, Fürst József 6—6 K, 
Farkas Mihály, W ille A. Lajos, Sári Sándor, 
Kiss Lídia 4—4 K, ifj. Szigeti Sándor, Nagy 
Kálmán, özv. Fejér Lajosné, Bögöthi Lidia 
3—3 K, dr. Sonnevend Frigyesné, Mester
házy Sándor, Sümegi Jánosné, Simon 
Ödönné, Fürst Irén, Varga István, Kuglcr 
? ? özv Soltész Ferencné, Cvitkovics 

Lajos 2—2 K, Rúzsa Kálmán, Sümeghi 
Istvánná, Fejér Józsefné, Molec Márton, 
Kocsis' Sándorné, Tompa Matild, Kovácsics 
|enő 1— 1 K. A szives adományokért ez
úton is köszönetét mond a rendezőség.

A magyarszombathelyi ev egyházköz
ségben a húsvéti ünnepek alkalmával a 
következő adományok folytak be : Magyar 
János és neje az Ur oltárára 150 K, N. N. 
a harangalapra 200 K, az Ur oltárára 50 
K. Az Ur oltárára adták még Horváth Ju
liska. Zsófi és Jóska testvérek 15 K, Ko
vács János, Kovács Gizella, Varga Erzsébet, 
Letenvei Róza, Kovács Mihály, Szarka 
Sándor iskolás növendékek 10 K, Bakos 
Juliska, Dákai Róza, Horváth János és

leánya 6—6 K, Kovács Lajos, Bakos M i
hály, Nagy Erzsébet 5—5 K, Pintér József 
4 K, Bódis Róza, Végh Ferenc 3—3 K, 
Por József 2 K Összesen 520 K.

Ugyanez ünnepek alkalmával a gyám
intézeti offertórium és gyűjtés eredménye : 
200-19 K.

Egyszeri h irdetésnél az első tiz  szó 
d ija  (beleértve a vastagbetüs címsort) 
1 kor. 20 f i l l .  Azontú l minden szó közön
séges betűvel szedve 8 f i l l .  Felü lfize tők 
névsora soronként 12 f i l l  Háromszori 
hirdetésnél 15'/,, tizszeri hirdetésnél 
40°/o engedmény. lap egyszeri h irde
tése r itk a  betűkkel 12 kor. Háromszori, 
vagy tizszeri h irdetésnél a fentebbi en
gedmény. H ivatalos és közérdekű egy
házi hirdetéseknél m inden hirdetés még 
15'Yo-kal olcsóbb.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ cimen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett.

Bécsi evang. theol hallgató kilenc
évi házitanitói gyakorlattal, német, 
magyar, francia és cseh nyelvisme
rettel a julius-szeptemberi nagy szün
időre nevelői állást keres. Ajánlatok 
Karl Richter Wien, 18 Bzk. Hilde- 
brandgasse 39, 2/19 címre küldendők.

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
: idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

1 S z e n t  I s t v á n  balzsamot.
\ mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
j is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
[ legbiztosabb a

í Friedrich féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

: meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró- 
j bálja meg a

j „wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 10—50

;; Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz- 
: tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
: ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

1 FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d ít ő ,  o lc s ó .

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IG NÁ C és T s a
1Q _() Szentgotthárd.

1

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára 36  számra közvetlen küldéssel 3 K 60  r, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok QYÉKÉNYES-re (Somogy megye), előfizetési dijak 
a HARANQ3ZÓ kiadóhivatalának KÖRMEND-re, reklamációk 8ZENTGOTTHÁRD-ra küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

T A R T A L O M : Ihász Ferenc: Katona imája. (Vers.) — Balogh István: A békesség fejedelme. — Gazdag kalászok. — Evang. 
nyomda. . JOsite K áro ly: Mennyei Zálog. (Folytatás.) — A jubileum. — A sebesült magyar tiszt és az orosz költő. — A tűzkár*- 

biztosításról. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye.

Katona imája.
Uram ! Könyörgök 
Fejem lehajtva,
Uram ! Figyelmezz 
Hivó szavamra!
Mert im körülvesz 
Tengernyi bánat,
S ezer veszélynek 
Viharja támad.

Vad elleninknek 
Tör ránk özönje,
Ez ősi népet 
Hogy eltörölje,
Hogy elveszítve 
Hazánk, családunk, 
Mindent, mi kincsünk, 
Mindent, mi vágyunk.

Azért kezembe 
Fegyvert szoritva,
Igaz ügyünkért 
Kiállva síkra.
S a támadónak 
Szemébe nézve 
Küzdők keményen 
Viharba, vészbe.

A békesség fejedelm e.Csaták viharja 
Ha zúgva harsog 
Uram, elémbe 
Te tartsd a pajzsot!
S látván a mérges 
Reámtörőket:
Dárdád kinyújtva 
Te űzd el őket!

Kikkel kegyelmed 
Engem megáldott, 
Oltalmazóan 
Takarja szárnyad!
Ó ! Védd hazánkat!
Óvd nemzetünket!
E bús időben 
Neveld hitünket!

Uram ! Könyörgök 
Karom kitárva.
Uram ! Figyelmezz 
Ajkam szavára!
Az égre nézek 
Feléd esennen,
Atyám! Segíts meg,
Ki vagy a mennyben!

IHÁSZ FERENC.

Ezsaiás XII 1 -10 .

Ezsaiás próféta olyan világosan 
látta lélekben a világ megváltójának, 
a békesség fejedelmének alakját és 
olyan félreérthetlen jövendöléseket 
tett róla, hogy méltán nevezhetjük 
őt az ószövetség evangélistájának.

Ennek az Isten leikétől megihletett 
prófétának jövendölései olyan meg
döbbentő valósággal teljesedtek be, 
hogy az evangeliomi történeteket úgy 
tekinthetjük, mint Ezsaiás látomásai
nak beteljesedéseit.

Mint egyedülvalót, mint összeha
sonlíthatatlant írja le a próféta az 
idők teljességében eljövendő Messiást. 
Könyvének 7-dik részében úgy raj
zolja a szabaditót, mint szűztől szü
letettet, kinek neve Immanuel, ami 
magyarul annyit jelent: az Isten ve
lünk I A 9-dik részben Csodálatosnak, 
Tanácsosnak, erős hatalmas Istennek, 
örökkévalóság atyjának, békesség fe
jedelmének mondja.

Az általunk jelzett szakaszban nem
csak Messiás személyét, hanem a bé
kességnek azt az országát is ragyogó
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színekkel rajzolja szemeink elé, me
lyet a Messiás alapit.

Az a kép, melyet a próféta ebben 
a szakaszban rajzol, vigasztaló jelen
tőséget nyer a mi, háborús viharok 
s nyomorúságok által ostromolt és 
szorongatott életünkben.

Kövessük a próféta látomását.
Ezsaiás testi szemeivel látja, hogy 

Dávid királynak dicsőséggel, hata
lommal körül ragyogott országa az 
ő idejében annyira elhanyatlott, hogy 
hasonlatos volt egy kidőlt fához, 
melyből már csak a lecsonkult törzs 
és a gyökerek maradtak meg. De az 
ő prófétái lelke látja azt is, hogy 
Jzsainak megrongált törzséből egy 
vesszőszál származik és gyökereiből 
egy virágszál növekedik.

Bámulja látja, hogy ezen vesző
szálon, ezen virágszálon a hatalmas 
Jehovának lelke nyugszik A bölcses
ségnek és az értelemnek lelke ; a ta
nácsnak és a hatalomnak lelke; a 
tudománynak és az Ur félelmének 
lelke.

És milyen csudálatos, hogy ennek 
a prófétának látomása 800 esztendő 
múlva mind teljesedésbe mentek.

A virágszál hihajtott az Izsai tör
zséből, aki felett megnyilatkozott az 
ég s az Urnák lelke mint egy fehér 
galamb szált reá és egy szeretetteljes 
atyai szó hangzott felette: Ez az én 
szerelmes fiam, a kiben én megen- 
geszteltettem I

Ez a szerelmes fiú az atya nevé
ben árasztotta az emberekre a böl
csességnek és értelemnek lelkét az ő 
tanításával és emberi kérdésekre 
adott feleleteivel; a tanácsnak és ha
talomnak lelkét árasztotta az embe
rek szivébe, mikor az elesetteket fel
emelte s a kétségbeesett emberiséget 
elveszített 'Istenéhez visszavezette; 
a tudományak és az Ur félelmének 
lelkét árasztotta az emberek leikébe 
az ő egész életének példaadásával, 
a pusztai megkisértetéstől fogva, a 
keresztfán történt haláláig.

Csakugyan igaz lett az is, hogy 
nem az ő szemeinek látása szerint 
Ítélt és nem füleinek hallása szerint 
dorgált, hanem a sziveknek állapotja 
szerint, mert az embereknek elrejtett 
gondolatait is ismerte. Jusson eszünk
be Natanael (Ján. I. 46—52), ki mi- 
kot- Fülöp hívására az Úrhoz köze
ledett, ezeket a szavakat hallotta Jé
zus ajkairól: Minekelőtte Fülöp
tégedet hívna, mikor a figefa alatt 
volnál, láttalak vala téged. Natanael, 
ki kevéssel ezelőtt kérdezte, hogy 
Názáretből támadhat e valami jó? 
megdöbbenve teszi le a vallomást •

Rabbi, te vagy az Istennek ama fia, 
te vagy az Izraelnek ama királya.

Ezt a vallomást megerősíti Jézus 
ezzel a kijelentéssel: Bizony, bizony 
mondom néktek ; ennekutána meglát
játok az eget megnyilatkozni és az 
Istennek angyalait felmenni és leszál- 
lani az embernek Fiára.

Erről a sziveket vizsgáló szabadi
tóról mondja meg Ezsaiás előre azt 
is, hogy igazságban ítéli meg a sze
gényeket és az igazság szerint dor
gálja a földnek alázatosait: a földet 
megveri szájának vesszejével és aj
kainak leikével megöli a hitetlent.

Ezek a jövendölések is mind be
teljesedtek.

A Messiás csakugyan nem volt 
megvesztegethető biró, nem volt a 
hatalmasok kegyeit kereső, hanem a 
személyekre való tekintet nélkül ítélte 
a szegényeknek, az alázatosoknak, 
az elhagyatottaknak ügyét, mert gaz
ság és álhatatosság övezte derekát.

Az elnyomottaknak, a szegények
nek ügyét rendíthetetlen* bátorsággal 
képviselte minden földi hatalmasság
gal szemben. Tudjuk, hogy a gazdag 
emberről és szegény Lázárról szóló 
példázat által, milyen lelket rázó íté
lettel helyezi az elvettetettek nyomo
rúságát a mindennap vígan lakozók 
szivére.

Hogy a hatalmasokat mennyire 
megtudta verni az ő szájának vessze
jével, tudjuk az adópénzről szóló tör
ténetből, mely szerint a ravaszkodó 
farizeusok megalázottan kénytelenek 
eltávozni attól, akit megakartak fogni 
az ő beszédében. Hogy álszenteskedő- 
ket milyen lélekre ható gúnnyal tudta 
lefegyverezni, azt tudjuk a házasság
törő asszony történetéből, kit azért 
hurcoltak eléje, hogy nyilvánosan 
Ítéletet mondjon felette; de megret
tenve menekülnek el Jézus szine elől, 
mikor hallják ajkának verdeső Ítéle
tét : aki közületek büntelen az vesse 
rá az első követ! Nem a bűnt ko
ronázza elnézéssel, hanem az álszen- 
teskedők jogosulatlan kegyetlenségét 
sújtja megsemmisítő Ítélettel.

Jézus olyannak bizonyította magát, 
amilyennek Ezsaiás jövendölte!

A világnak, az emberiségnek meg
ítélésében Jézus a jövőben olyannak 
fog bizonyulni, mint a milyennek ta
nításában jövendöléseiben, életének 
példaadásában mutatta magát, ö , aki' 
annyira szeretetteljes, gyöngéd volt, 
hogy még a füstölgő gyertyabelet 
sem oltotta e l; a megrögzött gono
szokat szájának vesszejével, ajkának 
ítéletével fogja sújtani s szánniva'ó 
lesz az örökéletben azoknak sorsa,

kik a szelíd király ajkairól a szent 
haragnak ezeket a szavait lesznek i 
kénytelenek hallani: Átkozottak, men
jetek el tőlem az örök tűzre, mely 
készíttetett az ördögnek és az ő an
gyalainak.

A jelenlegi vérben forgó világban 
is az ő szájának vesszeje lebeg azok 
felett, kik milliószoros jajkiáltást fel
idéztek és megszűnni nem engedik,
— akik akadályozzák annak a békes- 
séges országnak eljövetelét, melyben i 
lakozik a farkas a báránnyal és a 
kisgyermek mérges kígyókkal játszik ; 
melyben a ragadozó medve a békés t 
tehénnel együtt legel s melyben a 
vérengző oroszlán megjámborodva, 
mint az ökör, szalmát eszik.

Mi, a most folyó, világrengető, 
emberiséget keserítő rettenetes ese
mények között is igyekezzünk ennek 
az országnak a békesség országának 
szolgálatában megmaradni s hogy 
ennek az országnak békessége a mi 
fenyegetett magyar hazánkra is kiá
radjon, igyekezzünk minden erőnk 
megfeszítésével a komoly, a nehéz 
idők kötelességeit megtenni. Ne felejt
sük, hogy a békesség fejedelmének 
szemei kisérnek minket. Amilyen mér
tékben tartózkodnunk kell minden j 
olyan cselekedettől, mely a feldúlt 
világ békétlenségét tovább nyújtaná; 
olyan mértékben ragaszkodjunk min
den becsületes eszközhöz, mely ezt 
békét az emberekhez közelebb hozza.

A kinek dereka igazsággal van 
övezve: Jézus figyeli a mi cseleke
deteinket. Ne vonakodjunk tehát attól, 
amit most tőlünk az igazság követel.
Ha a békesség érdekében szükség 
van ami szánk vesszejére, ne kímél
jük az t; ha szükség van a mi karunk 
erejére ne takarítsuk azt; ha szük
ség van a mi nélkülözésünkre, a mi 
áldozatunkra ne sajnáljuk azt. Lehet, 
hogy a mostani nagy erőfeszítés hozza 
közelebb hozzánk a Jézus békéssé- ; 
gének kezdetét. Igyekezzünk azért a j 
nagy idők méltó gyermekeinek bizo
nyulni. Tudjunk erőt feszíteni, tud
junk tűrni, tudjunk várn i; tudjunk 
mindenek felett tovább hinni, tovább 
szeretni, tovább remélni, mígnem Jé- j 
zus, a szabaditó, megmutatja nekünk 
az ő dicsőségét.

Balogh István.

Gazdag1 kalászok.
— Idézetek. Jellemzések. —

Staupitz János szerzetes főnök a 
lelkében vivődő Luthernek: Nem is 
tudod, Márton, mily hasznos és szük
séges neked ez a kisértés. Majd meg-
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látod, Isten nagy dolgok keresztül
vitelénél használ még téged fel, mint 
az ő szolgáját.

Luther magáról: Ami engem illet, 
semmi jót sem tudok magamról 
mondani, még kevésbé magammal 
dicsekedni. Mint minden ember, én 
is bűnben, halálban születtem, az 
ördög alatt. Ha van bennem valami 
jó, nem az enyim, hanem az én jó 
Istenemé és megváltó Krisztusomé, 
akinek az adományait én nem aka
rom letagadni.

Evangélikus nyomda.
Ezzel a nagyfontosságu kérdéssel 

érdemes nemcsak a vezetők, hanem 
ev. népünk előtt is újból meg újból 
foglalkozni és az volna a helyes, ha 
népünk nem hagyna minden fontosabb 
és szélesebb körű egyházi kérdést 
csak a vezetőkre, hanem maga is 
érdeklődnék egyházi életünk, szándé
kaink, terveink, törekvéseink iránt és 
híveink maguk között is megbeszélnék, 
ismertetnék egymással a mindnyájun
kat közösen érdeklő egyházi ügyeket. 
Nem is szólva arról, mennyivel ne
mesebb társalgás volna ez, mint 
mások becsületének rongálása, vagy 
trágár tréfákkal a fiatalok és tisztább 
lelküek megfertőzése: milyen fölemelő 
és buzdító hatása volna ennek a 
vezetőkre is, magukra híveinkre is. 
A vezetők nem volnának kénytelenek 
azt mondani, hogy a mi népünkkel 
nem lehet semmi érdemesebb, nagyobb 
dolgot kezdeni, magukat a híveket 
pedig bizonyos nemes önérzet töltené 
el, hogy az egyházunkat érdeklő 
fontos kérdések megoldásánál az ő 
munkájuk is közre működik, tehát 
ami az egész egyházé, az az övék 
is, mindegyiküké. Vezetők és hivek 
így buzdulnának és erősödnének egy
más és a jó példája által.

A nagy nemtörődömséggel már 
oda jutottunk, hogy beteg, félig holt 
egyházi életünket csak úgy lehet 
meggyógyítani, ha mind összefogunk 
és a maga tehetsége szerint a leg
kisebb is megteszi mindazt, amit tehet. 
Vezérek, katonák együttes munkájából 
születik meg a győzelem. Orvosok, 
lakosok közös védekezése vet gátat 
a veszedelmes járványoknak. Minket 
a közönyösség és hitetlenség járványa 
annyira megviselt, hogy már azt a 
kérdést kell fölvetnünk : evangélikusok 
vagyunk-e még, evangélikusoknak 
merjük-e magunkat tovább is nevezni, 
mikor az egész világ látja, hogy az 
evangéliom szerint élni nemcsak nem

tudunk, de ami még szomorúbb, nem 
is próbálunk, nem is akarunk. Minket, 
akiknek az volna Istentől rendelt 
hivatásunk, hogy hitünkkel meggyőz
zük és jóra térítsük a világot, annyira 
legyőzött és hatalmába kerített e világ, 
hogy már nem is tudunk, de ami 
még leverőbb és elcsüggesztőbb, nem 
is akarunk vele szembe szállni, hanem 
a világ hitetlenségének, bűneinek ár
jába készakarva belevetjük ellenállás 
nélkül sodortatjuk magunkat. Nem 
is tudjuk, csoda-e, vagy keserű csúf
ság, hogyan tudtunk éppen mi, az 
egész világgal szembeforduló és győző 
reformátoroknak utódai ennyire jutni 
és e világgal az árulásig megalkudni. 
Hogyan tudtunk ennyi szent örökséget 
elprédálni, annyi védő fegyvert ke
vésre becsülni, vagy egészen kiadni 
a kezünkből ?

A legfőbbek ezek között a biblia, 
a szószék, az iskola, a könyvsajtó! 
Ezekkel küzdöttek és győztek a re
formátorok, ezekkel indult harcra 
ellenük Pázmány Péter is azzal a 
különbséggel, hogy ő a biblia helyett 
ezekhez a külső hatalmat és gazdag
ságot vette segítségül. Ezekkel állította 
talpra a mélyre sülyedt hollandi ref. 
egyházat a mi időnkben egy ma is 
élő kiváló ember: Dr. Kuyper Ábra
hám, Hollandia legnagyobb egyházi 
tudósa és államférfia. Az ő példája 
mutatja, hogy azok a régi fegyverek 
ma sem avultak el, csak azok lehet
nek ma is hathatós fegyvereink.

A bibliát, a szószéket nem becsül
jük, az iskolát is csak annyira, 
amennyi világi bölcsességet ád, de 
jóra nevelő hatását elfeledjük és nem 
tudjuk kellőleg értékelni. Pedig a 
szívnek nemesítése éppen olyan fon
tos és nehéz dolog, mint az észnek 
ismeretekkel való megtöltése. A könyv
sajtót meg egészen átengedtük má
soknak. Hadd forgassa ellenünk ezt 
a fegyvert, aki akarja. Milyen nagy 
a különbség a múlt és a jelen között. 
A 16-ik században hazánkban 29 
nyomda működött s ezek közül 28 a 
protestánsoké volt, ma pedig nekünk 
evangélikusoknak egyetlen egy sincs.

Ezek előre bocsátása után beszél
jük meg a következő számban : miért 
kell nyomdát felállítanunk, biztosítva 
láthatjuk-e jövőjét, hogyan akarjuk a 
kérdést megoldani és kikre számítunk 
ebben a nagyjelentőségű kérdésben ?

Szalay Mihály.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N O S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Mennyei zálog*.
Irta : Csite Károly.

I I .  Folytatás.

A hazai szent földet védték hon- 
védeink odafönt a Kárpátokban. Fent 
a hegytetőn 800 méteres magaslaton 
álltak s az oroszok négyszeres tú l
erővel lenn a hegy oldalában foglal
tak állást.

Támadás készült. Rettenetes tü
zérségi párviadal indult meg. Dörgött 
az ágyú, búgott a gránát, süvöltött, 
robbant a srapnel s a borzalmas 
viharban segédkezett a sziklák közt 
dühöngve vágtató szélvész is.

A  tüzérségi harc után megindult 
az oroszok támadása. Tömött sorok
ban kúsztak fölfelé a hegyoldalom 
honvédeink állása felé. Megszólaltak 
erre ágyúink, gépfegyvereink, széles 
útakat téptek az előnyomuló, vadul 
ordító sorokba, de mind hiába, újabb 
tömegek rohantak előre felfelé.

Dús aratása volt a zordon, kegyet
len kaszásnak. Ezrek, meg ezrek 
estek e l. . .  . Golyósüvités, zakatolás, 
jajkiáltás, halálhörgés- ' keveredett, 
borzalmas .zűrzavaros hanggá.
Az orosz tömeg elérte már a drót
sövényt. Ollóik hihetetlen gyorsaság
gal működtek s a tömeg nyomult előre.

— Rohamra! — hangzott most a 
parancs, mire megrendült a föld : 
vasizmu lábak dobogtak a hegyol
dalon. Szikrázó, égő szemekkel, harci 
üvöltéssel, szuronyt szegezve vágtatott 
a roham-oszlop az ellenségre. 
Villogó szemmel, emberfölötti lázban 
égve rohant századával a kis hadnagy: 
Boldog László s mellette, nyomon 
követi Gábor.
— Csak vigyázni tessék, hadnagy 

úr !. . . Ejnye no, mi az ? Mi történt ? ! 
— torpant meg az öreg népfölkelő.

— Előre, fiu k ! — kiáltja még a 
kis hadnagy, a következő pillanatban 
már a szivéhez kap: »Jaj végem 
van!< — szól hördülve, elfehéredett 
arccal s Gábor karjaiba esik. — Mond
ja meg, Gábor édesanyámnak — 
susogja elhaló hangon, de már több 
szó nem hagyja el ajakát, elszállt 
ifjú rajongó lelke a többi elesett 
hősök után.

Gábor szinte eszméletlen lázban, 
viharzó, kebellel fekteti le halottját a 
hegyoldalra. Egyik elesett hős puská
ját kézbe kapja s rohan tovább a 
roham oszloppal az ellenségre. Puska
tussal tízszeres, húszszoros halált 
oszt azért az egyért. . .  a kis gazdá
jáért s hasonlókép végzi munkáját 
a többi hős honvéd.
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— Csak tiszta seprést, testvérek! 
— ordítja, üvölti vadul, elkeseredett

szívvel. Jobbra-balra osztja irgalmat
lan a halált s a tiszta seprés nem 
marad e l: az orosz tömegtámadás 
összeroppan.

A rohamláz elcsillapul s felharsan 
mindjárt a szent fohász a hősök 
ajakáról: »Isten áldd meg a magyart!« 
A szomszédos magaslatról visszhangja 
támad a Himnusznak : német bajtársak 
éneklik a Rajna őrét.

Gábor még csak most siet vissza 
a kis halottjához. Megkérgesedett 
szívére mélységes, gyötrő fájdalom, 
kétségbeesés boru l:

— Jaj.,jaj, hogyan mondom, hogyan 
irom én meg ezt a jóságos tekintetes 
asszonynak . . .  tekintetes úrnak ? ! 
Hogyan kerüljek ezután a - szemük 
elé?!

Sírban nyugszik már a kis hős 
hadnagy. Sírkeresztet is faragott 
számára Gábor, de azt még nem 
tudta kigondolni, hogyan írja meg 
kis gazdája hősi halálát a szüleinek, 
noha már tizedszer hozzáfogott a 
levélíráshoz ?

— Óh , jaj de keserű ez a pohár !. . . 
Miért nem engemet szólítottál inkább 
magadhoz jó Istenem ! — sóhajtozott, 
fohászkodott a hős, míg végre ihlet 
szállta meg, lázasan írta a sorokat:

». . . Kis gazdámat ne várják haza, 
ne is sirassák; zálogul vitte magához 
az Ú r ! Szép hősi halála volt, semmit 
sem szenvedett.. . . Isten a tanúm, 
hogy vigyáztam, őrködtem fölötte, 
de hiába: az Úr Isten őt, a legféltet
tebbet, a legjobbat választotta ki 
mennyei zálognak, hogy lássa, men
nyire szeretjük hazánkat, érdemesek 
vagyunk-e arra, hogy tovább is fen- 
tartsa, meghagyja számunkra. . . érte 
tudjuk-e adni ami szívünknek leg
drágább ? .. . Adjon a Mindenható jó 
Istenünk gyógyírt, vigasztalást az igen 
tisztelt tekintetes úr és a jóságos tekin
tetes asszony szíve fájdalmára. . . «

Addig-addig írta Gábor a szivéből, 
leikéből fakadt vigasztaló szavakat, 
míg egyszer csak mindinkább homá
lyosodó felhő borult szivére-szemé- 
re ...  . A sötét felhőből zápor kere
kedett s a forró könnyár elöntötte, 
nedvesre áztatta a megírt tábori 
lapot.. . .  Vége.

A jul>ileum.
József: A tisztelendő ur a templom

ban arról prédikált, hogy az idén 
jubileumi esztendőt élünk.

Tamás: Annyit tudok, hogy hábo
rús esztendőnk van még az idén is;
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pedig már elég lett volna belőle. 
Most is azon rínak ottben az asszo
nyok, mert a Sándortól, már két hó
napja semmit sem kaptak. Vége meg 
csak nem akar szakadni. Úgy látszik 
a muszkák is rosszul csinálták meg 
a forradalmat. Nem az lesz, amit a 
nép akar. Mert én abban a hiszem- 
ben vagyok, hogy azok is megelé
gelték már a sok pusztítást, de hiába 
nem tudják abban hagyni.

József: Nem a háborúról volt a 
prédikáció, hanem a jubileumról.

Tamás: Azt gondoltam, az is va
lami háborús csoda. Hát mi az ju
bileum ? Én bizony nem értek zsidóul.

József: Az is benne volt a prédi
kációban, hogy jubileum latin nyel
ven, vagyis deákul van mondva. Azt 
is eltaláltad, hogy zsidóul, mert a 
Latinok meg a zsidóktól tanulták. 
Jubilálni meg körülbelül annyi, mint 
örülni valami évfordulónak. Ha hu
szonöt esztendeig boldog házasság
ban élsz a feleségeddel, a Julival, te 
is jubilálhatsz.

Tamás: Ez már megint igaz. Már 
csak azért is jubilálok, mert elgon
dolom majd magamban, hogy még 
huszonöt esztendőt csak nem kell 
vele együtt eltöltenem e világon .. 
No, nem komolyan mondom, de hát 
bizony a házas élet nem fenékig tej
fe l.. . Ámbátor a Julisra nem pa- 
naszkodhatom. Lehet, hogy többet ér, 
mint a többi fehérnép. De meg ne 
mondja neki, mert még igen eltalálná 
magát bizni. Hanem mondja még 
már, minek kellessen az embernek 
örülni ebben a siralmas világban ?

József: Nem kicsiny dolog. Négy
száz esztendős jubileumról van szó.

Tamás: Nagy idő. Noha elhigyje 
kend, József bátyám, néhanap úgy 
vagyok vele, mintha ebben e hábo
rúban magam is száz esztendőt öre
gedtem volna. Hiszin ki gondolná, 
hogy a csizma ára három ezztendő 
alatt nyolcvan forintra tud emelkedni? 
Emberi mód szólva, beletelhetett volna 
kétszáz esztendő is. Hát a nyolcvan 
forintos csizmának, azt tartom, még 
az unokáim sem jubilálnak!

József: Tréfának megjárja. Igaz, 
hogy ötszász forintos disznóról, meg 
ezerforintos tehénről sem álmodtál 
három esztendővel ezelőtt. Az négy
száz esztendő, amit ipondok, való
ságos négyszer száz esztendő.

Tamás: Aztán miért örüljek én 
annak a négyszáz esztendőnek ? Job
ban örülnék, ha hárommal kevesebb 
volna.

József: Ezt azért mondod, mert 
ezt a hármat te töltötted el nyomo-
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ruságban, háborúban. Ha felkelhet
nének valamennyien, akik azalatt a 
négyszáz esztendő alatt éltek, és mind
egyiknek csak a kára, meg vesződsége, 
meg a baja jutna az eszébe, és mind
egyik kitörülné azt az évet, amelyik 
nehéz volt, elhidd, a négyszázból nem 
maradna, de egy sem. Az írás sze
rint minden napnak megvan a baja.

Tamás: No hát látja! Maga alatt 
vágja a fát. Mert ha minden napnak 
megvan a baja, akkor egy esztendő
ben háromszázhatvanöt baj van. 
Mennyi baj lehet ilyen formán négy
száz esztendőben ? Most a magam 
keserűsége mellé még vállaljam négy
száz esztendő szenvedéseit! Ezt akarja 
tőlem? És még jubiláljak is?

József: Dehogy is kívánom én, 
hogy végig szenvedd azt a négyszáz 
esztendőt. Hanem annyi bizonyos, 
hogy jó, ha az ember tudja, hogy az 
őseink is küzködtek, háborúskodtak, 
szenvedtek. Csak magamról beszélve, 
nem dicsekvésből mondom, egész 
életemben sokat dolgoztam. Szerez
tem is ahoz, ami jussként maradt 
rám Isten után ezt annak is köszön
hetem, hogy nem feledtem el, min
dig eszemben volt, mennyit fáradt a 
boldogult apám, mig kilenced magam
mal felnevelte a gyermekeit.

Tamás: Értem, mit akar kend mon
dani. Sok igaz van benne. De igaz 
ám az is, hogy a háború annyi gond
dal, dologgal jár, hogy nem érünk 
rá azon törni a fejünket, ami négy
száz esztendeje történt.

József: Látod öcsém, erre is meg
felelek. Nem tudom, mi lenne a vé
leményed arról a gazdáról, aki azt 
mondaná, hogy nem ér rá azon törni 
a fejét, melyik dűlőjében mi volt 
vetve tavaly?

Tamás: Azt mondanám, hogy arra 
rá kell érni, mert én például búza 
után nem vettek búzát még egyszer.

József: És ugye kifizeti magát, ha 
nem felejted el a múlt esztendei vetést?

Tamás: De még mennyire! A föl
det is javítom, a termésem is jobb.

József: így van az ember a refor
máció jubileumával is. Ha nem fe
lejtjük, hogy négyszáz esztendővel 
ezelőtt micsoda magot vetettek az 
emberek szivébe, magunkat is, meg 
a cselekedeteinket is javítjuk.

Tamás: Volna ugyan még egy pár 
kérdésem, de mára talán elég is volt 
a beszélgetésből. Da ha már igy áll 
a dolog, akkor én is jubilálok, n . K.

M a izu n k  a H arangszó  terjesztésére!
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A sebesült magyar tiszt 
és az orosz költő.

Véres csata után eszméletlen ála- 
potban került orosz fogságba Dr. 
Szilárd Sándor huszárfőhadnagy, aki 
békében az aradmegyei Nagyhalmány- 
ban ügyvéd. Az orosz egészségügyi 
katonák egy moszkvai kórházba szál
lították be. Amikor a kórházban nagy 
nehezen eszméletre tért, ágya szélén 
orvosi köpenyben hosszú hajú férfit 
pillantott meg, akinek szeme szomo
rúságot és szeretetet fejezett ki. A 
sebesült tiszt társaitól arról értesült, 
hogy a különös férfi egész éjszaká
kat töltött el betegágya mellett. Min
den reggel megjelent ezután is a be
tegszobában, ahol imádságot mondott 
el, amit vele együtt elmondottak azok 
a sebesült orosz tisztek is, akik ugyan
ott feküdtek. A kórház főorvosa el
beszélte azután, hogy az imádságot 
maga az orvosi köpenyben lévő férfi 
irta és ebben nemcsak az oroszokra, 
hanem az összes sebesültekre, az el
lenségre is áldást kért az égből. »A 
szerencsétlenek mind testvérek« — 
szokta volt mondogatni. A főorvos 
azután azt kérdezte dr. Szilárdtól, 
hogy tudja-e, ki ez a férfi? Majd 
pedig elárulta, hogy az illető Gorkij 
Maxim, a világhírű orosz költő. A 
magyar főhadnagyot később bemu
tatták Gorkijnak. Erre hosszú beszél
getés kezdődött közöttük. Az orosz 
iró elragadtatással említette, hogy is
meri Jókait és Petőfit és elmondotta 
hogy 1914 tavaszán Capri-szigetéről 
tüdőbaja miatt, fiával együtt a ma
gyar Kárpátokba akart utazni, hogy 
az ottani csodálatos hegyi levegőben 
igyekezzék meggyógyulni s az egész 
nyarat ott akarta eltölteni. Közbejött 
azonban a háború s ez megakadá
lyozta a költő magyarországi utazá
sát. A beszélgetés azután a háború 
körül forgott. Gorkij ezeket mondotta:

Ezekben az időkben, amikor már 
senki nem félt az Istentől, egyszerre 
feltűnt a feledésből a háború öreg 
istene. Most aztán minden porba hul
lott : kultúra, hivatás, irodalom, mű
vészet, közgazdaság, szociálpolitika. 
Miként a zsidók a nagyböjt idején 
befedik fejüket, hogy Istent lássák a 
sötétben, úgy most egész Európa, 
férfiak, asszonyok és gyermekek nem 
látnak egyebet, mint háborút. Ez a 
hadiisten azonban megváltó is. Nem 
minket, kinek a szive vérzik, hanem 
gyermekeinket fogja megváltani a kö
zeli időkben, akiket a r  Isten egészen 
más erkölcsökben és erényekben fog

fölnevelni. Munkánk és költészetünk 
nem volt olyan, mint amilyennek 
lennie kellett volna. Hiányzott belőle 
az ember szeretet. Most azonban va
lamennyi nép a közös szenvedések 
révén meg fogja egymást szeretni. 
A legközelebbi internacionalizmus 
nem a szocializmus lesz, hanem -az 
emberszeretet. Ezt egészen határo
zottan tudom. A testv riesség bekö
szöntő korszakában úgy hiszek, mint 
magában az Istenben.

Gorkij a lélekből fakadó szavak 
után a súlyosan sebesült katonatiszt 
fölé hajolt, megcsókolta és eltávozott. 
Szilárd nem látta őt többé. Három 
nap múlva azonban az ápolónövér 
szépen bekötve elhozta neki az iró 
»Az anya« cimü regényét, melyet 
Gorkij legjobban kedvelt összes mü
vei közül. Az első oldalon Gorkij 
névaláírása volt, a másodikon pedig 
ugyancsak a költő sajátkezű írásával 
ez a mondat állott: »Az én szegény 
sebesült magyar testvéremnek, a 
harmadik szoba ötödik ágyában fekvő 
huszárfőhadnagynak.« A regény vé
gére Gprkij a Miatyánkból ezt a sort 
irta: »És jöjjön el a Te országod!«

A tüzkárbiztositásról.
A ki nyitott szemekkel járja az 

élet utait, arra a szomorú tapaszta
latra jut, hogy nemcsak a fronton 
lesz napjainkban sok milliókat érő 
vagyon a mindeneket megemésztő 
tűznek martalékává, nemcsak itt ta
lálkozunk üszkös romokkal, felperzselt 
porig leégett helységekkel,- hanem a 
front mögött a békés falvakban, vá
rosokban is a háború alatt mind 
gyakrabban és gyakrabban fel-fel 
csapnak a tüzes lángok. Minden nap
nak meg van e tekintetben a maga 
szomorú története. Aki azért ezekben 
a szomorú napokban munkás keze
inek jutalmát, vagyonát házát bizto
sítva akarja látni, egy esetleges tűz
vész esetén koldus botra nem akar 
jutni,, ha eddig nem biztosította volna 
be házát, gazdasági épületeit, egyéb 
ingóságait tűzkár ellen, igyekezzék 
minél előbb bebiztosítani. Amennyire 
ismerjük józangondolkodásu felvilá
gosodott evangélikus népünket, meg
vagyunk róla szentül győződve, hogy 
közöttünk alig lesz ma már valaki, 
aki legalább lakóházát, gazdasági 
épületeit nem biztosította volna be 
egyszerűen azon a címen: eddig is 
megkimélte házam tájékát a vesze- 

I delem, minek fizessem tehát hiába 
I a biztosítási dijat.

Azzal tehát tisztában vagyunk, hogy 
evangélikus népünk ami a tűzkár 
elleni biztosítást illeti, saját jól fel
fogott érdekében is, de meg a közjó
érdekében legelői jár az ő tiszteletre
méltó példaadásával polgártársai kö
zött. Ezúttal azért csak arra akar
juk felhívni a közfigyelmet, hogy miután 
mindennek az értéke tetemesen emel
kedett, a házak, épületek értéke pedig 
különösen, tanácsos lesz újból érté
keltetni a biztosítás tárgyát képező 
ingóságokat, egyszóval a biztosítás 
összegét felemeltetni, ami ugyan a 
biztosítási díjnak csekély felemelésé
vel fog járni. De ennek mindenki 
csak a hasznát fogja látni. Akár éri 
őt veszedelem, akár nem 1 Kifáradva 
a napi munkában kevesebb gonddal, 
nyugodtabban hajthatja le fáradt fe
jét pihentető álomra az olyan gazda 
ember, aki ezen a téren is az idők 
parancsolta követelményeknak eleget 
tesz. Egyébként pedig evangélikus 
ember jelleméhez tartozik, hogy az 
megérti az idők intését, halad az 
idővel.

A biztosítás körüli eljárásról, a 
a biztosítás tárgyát képező ingóságok 
ingatlanok újbóli értékelésénél min
den lelkész, tanító készségei nyújt 
segédkezet, szolgál jó tanácscsal.

C. G.

A világháború eseményei.
Oroszországban az események 

színhelye Szentpétervár helyett 
Kronstadt lett, ahol is az uj orosz 
forradalom mind nagyobb mérveket 
ölt. A forradalmárok most már 
nem csak azt kívánják, hogy külön 
alkotmányt és kormányt kapjanak, 
hanem azt is követelik, hogy a 
cárt vigyék át Kronstadtba és az 
alkotmányozó gyűlést is hívják 
egybe oda. Egy katonát, aki be
szédében elitélte a fronton levő 
katonáknak az ellenséggel való 
barátkozását, a forradalmárok bör
tönbe vetettek.

A stockholmi békekongresszuson 
még is csak résztvesznek a francia 
meg az angol kiküldöttek is. A 
német szociálisták pedig már be is 
fejezték volna a holland-skandináv 
bizottsággal való tárgyalást. Á llás
pontjuk változatlanul az, hogy le 
kell tenni minden hódítási tervről, 
egyik népnek sem szabad a mási
kat leigáznia.

Igen -fontos hir, hogy az orosz 
kormány véglegesen megtagadta 
a londoni egyezményhez való csat
lakozást.
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Keleten.

Úgy látszik Olaszország könyör
gésére és Anglia fenyegetésére az 
oroszok részéről mégis csak egy 
uj offenzivának a megindítása vár
ható. Az orosz csapatok ugyanis 
a rendesnél jóval élénkebb tevé
kenységet fejtenek k i, mely az 
Erdős kárpátokra és kelet Galíciára 
terjed ki.

Az Isonzó fronton

véget ért a rettenetes olasz offen- 
ziva, mely ismét csak a mi derék

csapataink győzelmével végződött. 
A  hivatalos jelentések szerint ez
úttal kblül 27.000 olasz fogoly 
maradt kezeink között. Eltekintve 
egyes lényegtelen helyi sikerektől, 
az olasz offenziva az olaszokra 
nézve semminémü előnnyel nem 
járt. A  X-ik olasz offenziva rette
netes csatái között különösen a 
jamianoi győzelem hirdeti a magyar 
fegyver legyőzhetetlenségét.

Nyugaton

az angolok Yperntől egészen a

Senseé patakig dolgoznak újabban 
igen erősen. A hatás azonban nem 
mutatkozik, mert a németek min
denütt egyforma szívóssággal és 
szilárdsággal állanak ellen.

A francia szakaszon erős tüzérségi 
előkészítés után több ellenséges 
támadás következett az Aisnétől 
északra eső területen, melyeknek 
mindegyike azonban véresen om
lott össze.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Segédlelkész meghívás. Tomka Gusz

táv, györkönyi helyettes lelkészt, Lőcsére 
hívták meg segédlelkésznek.

Felügyelő választás. A pécsi gyüle
kezet felügyelőjévé választotta Nendtwich 
Andor, kir. tanácsost, Pécs városának 
polgármesterét. Szervezte a gyülekezet a 
másodfelügyelöi állást is s erre Taizs 
Józsefet, a gyülekezdtnek 20 éven át volt 
pénztárnokát, választotta meg. Az Isten 
áldása kisérje a megválasztottak munkáját!

Alapítvány. Kapolcson Szabados Gyula 
és neje a reformáció 400 éves évfordulója 
alkalmából 50 kor. alapítványt tettek.

Arcképleleplezés. Szép ünnepély kere
tében történt meg, Szombathelyen, a gyüle
kezet boldogult lelkészének, Kiss János 
arcképének leleplezése, amit az ottani nő
egylet, hálája és tisztelete jeléül az elhunyt 
iránt, festetett meg. Az ünnepélyt a gyüle
kezet leányénekkarának éneke nyitotta 
meg, majd a nőegylet elnöknője emlékezett 
meg Kiss Jánosról, mint a nőegylet ujéletre 
keltőjéről s kérte a mostani lelkészt, Kapi 
Béla püspököt, hogy vegye át az arcképet 
a gyülekezet nevében. Kapi Béla püspök 
meleg szavakkal vette azt át s hosszabb 
beszédben méltatta az elhunyt lelkipásztor 
érdemeit.

Halálozás. Az Úr magához szólította 
Szűcs Imre, nyug. elemi iskolai igazgatót, 
Zálaszentgróton Legyen áldott emléke 1

Vallásos est. A kaposvári gyülekezet 
május 20-án templom alapjának gyarapítá
sára szépen sikerült vallásos estét tartott 
a következő műsorral.

Praeludium. Harmoniumon játszotta: 
Hollosy Kornél zenetanár.

Bohár László: “ Ne pazaroljátok . . .“ 
szavalta Borbély Irénke.

Mózart — Kapi G yula : Szárnyain az 
áhitatnak; énekelte az evang. gyülekezet 
vegyeskara Dr.Rezsek Gyuláné vezetésével.

„Hol ván a nőnek legszebb hivatása a világ
háborúban.“ Irta és felolvasta Takáts Béla 
h lelkész.

Mozart — Kapi Gyula: Óh A tyánk.. .  . 
énekelte a gyülekezet vegyeskara Dr. Re
zsek Gyuláné vezetésével.

Várady Anta l: „Az utolsó s o rs z a v a lta

Pap Andor.
Postludium, Hollosy Kornéltó l; harmo

niumon játszotta: Hollosy Kornél.
Az est 192 Kor jövödelmezett.
A fehérvárcsurgói kis leányegyház fel

mentett tanítója Gömbös Sándor részére 
200 K háborús segélyt szavazott meg

A torzsai árva- és szeretetház javára 
Tárnokrétiből adományoztak: id. Buga S. 
4 K, Gecsei F., Bolla J., Nagy S., Takács 
Gy. 1— 1 K, Konfirmandusok 14 22 K-t, 
mely összegért hálás köszönetét mond a 
torzsai lelkészi hivatal.

A Luther naptárban végrendelkezett. 
Sávéi János mezővári algondnok, közel 
érezvén halálát a Luther naptárban saját
kezű ig  a következőkép rendelkezett: Ked
ves fiam, igen szerettelek volna még 
egyszer látni, mielőtt itt hagyom ez álnok 
világot. De úgy látszik kívánságom nem 
megy teljesedésbe. Előbb halok meg! A 
jó Isten áldjon meg és őrizzen meg a ha
lált osztó golyók között. Légy boldog. A 
Luther-naptárban elhelyezett 8 drb. hadi- 
kölcsönkötvényből kettő átadandó a fögond- 
noknak az alsómaráczi templomalap javára, 
egyet Hima Sándor lelkésznek adjál, a töb
bit pedig testvéreid között osszad meg.

Áldozatkészség a magyarszombathe
lyi gyülekezetben. A reformáció 400 éves 
emlékének megörökítésére a templom bel
sejének restaurálására a húsvéti és pünkösdi 
ünnepekben a következő adományok foly
tak be :

Esterházi Béla gróf 250, a lelkész 200 
és egy uj oltárkép, Czigány Gyula 100, 
Csurgai Pál 50 és a harangalapra külön 
200, özv. Kovács M. Jánosné 50, Boór 
Lajos 100, Polgár Istvánná 50, Haftl Dezső 
dr. 100, Csurgai Erzsébet 50, ifj. Tóth 
Istvánná 100, Kovács Kálmán katona 10, 
ifj. Polgár Mihályné 25, Karlovitz Miklósné 
100, alsó Kováts Istvánná 20, Sz. Varga 
Istvánné 10, leányai Junianna és Lidi 10— 10, 
Kovács Mártonná felső 100, S. Kovács 
Katalin és Sándor 26, özv. Letenyei Jánosné 
100, Magyar János és neje 150, Varga M. 
Mihály 100, özv. Bauer Mátyásné 20, Le
tenyei Jánosné 100, K. Varga Imre 5, Hor
váth Pál bakonybánki 10, Bagó Mihály 
100, Horváth József Gelegényes p. 16, 
Kovács Péter Gelegényes p. 20, Borsos

István 100, Takács István 19, Horváth 
Julianna, Zsófi és Jóska 15, Kok is.vánné 
ion, s. Kovács János 10, Kovács M. Jó- 
zsefné 100, Bikali Istvánné 10, Németh 
János 100, Pintér József 4, Bakos Julianna 
6, Horváth János és leánya 6, Dókai Róza 
6, Kovács János, Kovács Gizella, Kovács 
Lajos, Kovács Mihály, Varga Erzsébet, 
Letenyei Róza, Bakos Mihály, Nagy Erzsé
bet, Bódis Róza, Pör József, Szarka Sán
dor és Végh Ferenc isk. növendékek 83 
koronát. Istené legyen a hála s dicsőség, 
hogy egyházunkban ily kegyes szivü ada
kozókat támaszt!

A Protestáns Országos Árvaegylet
29-én tartotta 58-ik évi közgyűlését. Az 
egylet tőkéje már 1 millió, 593 ezer 536 
korona 56 fillér. Nagyobb alapítványokat 
létesítettek: Kéler Terézia 303,385 kor. és 
Pálffy Adolfné 90,878 kor. adományozásá
val. Az egylet 208 árvagyermeket, közlük 
42 hadiárvát gondoz. Kovácsy Sándor nyug. 
miniszteri tanácsos és Wágner Géza dr. 
udvari tanácsos már 25 év óta vezetik 
önzetlenül, nagy szeretettel az egyletet.

A bezi-i ev. gyülekezet aranykönyvé
ből : néhai id. Káldi András a bezi-i ev. 
gyülekezet céljaira 100 K-t hagyományozott. 
Özv. Káldi Andrásné szül. Káldi Erzsébet 
és leánya Káldi Ilonka hajadon a néhai 
férj, illetőleg édesapa id. Káldy András 
emlékére a gyülekezet fenntartási alapja 
javára 200 koronát adományoztak. Oltár
képre konfirmandus növendékeink közül a 
következők ajándékoztak : Bősze Lajos 15, 
Nagy Mihály 10, Horváth György 3, Gősi 
Kálmán 3, Horváth Lina 1, Gősi Ilona 4, 
Czukor Etelka 2, Hima |olán 10, Bősze 
Mári 2, Kanozsai Ilona 5, Hima Lajos 10, 
Ludván János 5, Dörij Lajos 7, Weisz Já
nos 1, Hima Kálmán 2, Szimeiszter György 
3, Káldi György 12, Csépi János 10 K-t, 
Nagy Kálmán 60 fillért. Ugyané célra ada
koztak még Madarász Róza hajadon 5, 
Czukor Imréné sz. Pusztai Róza 4, Györij 
János 7 K-t. Az iskolába beszerzendő har- 
moniumra Németh Gáborné sz Kovács 
Eszter 20 Kor. adott. Doktor János és neje 
Dobrádi Julianna a bezi-i evang. gyüleke 
zetnek 800 Kor. adományoztak azzal a ren
deltetéssel hogy ezen adománnyal a Doktor 
János által az 1903-dik évben néhai leány-
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kája Doktor Eszter nevére és emlékére tett 
200 koronás alapítvány 1000 koronára 
egészittesék ki, mely alapítványnak kamata 
mindenkor a bezi-i ev. gyülekezet szükség
leteinek fedezésére fordittassék. A jó Isten
nek gazdag áldása legyen a nemes szivü 
adakozókon és adományaikon.

I t t h o n r ó l .
Kicserélik a hatvan évnél idősebb 

foglyokat. Az orosz kormány megadta be
leegyezését a hatvan éven felül levő hadi
foglyok kicseréléséhez. Az ebben a korban 
levő hadifoglyok hozzátartozói bélyegmen
tes kérvényben kérjék tehát a hadifogoly 
kicserélését. A kérvényt a hadügyminiszté
riumba kell címezni. (X hadifogoly osztály 
Bécs.) Pontosan leírandó a kérvényben a 
név, csapattest, rang, kor és a fogolytábor 
helye.

A nikkel tizfilléresek bevonása. Kor
mányrendelet szerint a nikkel tiz fillérese
ket ez év dec. 31-én bevonják a forgalomból.

A vadgesztenye mint lótáplálék. A
katonai hatóságok átírtak a polgári ható
ságokhoz, gyűjtsék a vadgesztenyét, mert 
azt lótápláléknak jól feltudják használni.

A ranglétra. Iskolát tart az öreg nép
felkelőkkel egy viharedzett káplár S ma
gyarázza a rangfokozatokat i s : Most ka
tonák vagytok. Itt más rend van mint oda
haza. Más a rang is. Itt ur a kápláron 
kezdődik. A káplár olyanforma ur itt, mint 
odahaza civiléletben, teszem a főszolgabíró. 
A szakaszvezető már akkora ur, mint citoi- 
leknél a főispán. Az őrmester ur rangja 
megfelel a miniszterének. A törzsőrmester 
pedig — a káplár egy pillanatig gondolko
dik — törzsőrmester ur, ej akkora meg már 
nincs is civilben.

A fiatalkorú katonák dohányzása.
Illetékes helyről figyelmeztetik a fiatalkorú 
katonák (18—20) hozzátartozóit, hogy miu
tán a fiatalkorú katonák sok esetben s z ív  
és idegbajt kaptak, a dohány küldést szün
tessék be.

A cséplőgépészek és fütök felmentése 
iránt a honvédelmi miniszter rendeletileg 
intézkedett.

Nagy tüntető felvonulás a választó
jogért Budapesten. Junius 8 án az álta
lános, egyenlő, titkos választójogért nagy 
tüntető felvonulást rendezett Budapest népe. 
Bárczy István egy memorandumot nyújtott 
át ez alkalommal Őfelségének a budai vár
ban, ki annak elolvasása után kijelentette, 
hogy rendületlen megmarad azon álláspontja 
mellett, melyet a választójog kérdésében 
kéziratában kifejezésre juttatott.

Gyüjtsünk gyógynövényeket. A Had- 
segélyző Hivatal az idén is kéri az ország 
közönségét vadontermő gyógynövények 
gyűjtésére. Az ehhez szükséges útmutatót 
a hivatal kívánatra megküldi, 50 fillé r 
e'őzetes beküldésére. A , gyógynövény“ 
jelzésű csomagok postán és vasúton díj
mentesen adhatók föl a Hadsegélyző Hiva
tal címére Budapest, V., Akadémia-utca 17.

A biblia. Theodosius császár könyv 
nélkül tudta az ó-szövetséget; Nagy Károly 
császár többször elolvasta a bibliát. Alfons, 
Aragónia királya tizennégyszer olvasta át, 
Rákóczy György fejedelem huszonhétszer ; 
XIV. Lajos egész részeket el tudott mon
dani a bibliából Kiróldi esperes bármely 
verssorról megmondta, hogy melyik feje
zetből való. 1750-ben élt Koloz-várott egy 
Fejérvári László nevű profeszor, ki a 
császár előtt bemutatta tudását: bármelyik 
verssort tudta folytatni.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
Uj miniszterelnök. Őfelsége gróf Esz- 

terházy Móricz alkotmánypárti képviselőt 
kinevezte miniszterelnöknek. Az uj minisz
terelnök mindössze 36 éves.

A n a g y v i l á g b ó l .
Vilmos császár részvéte. Vilmos csá

szár szives hangú táviratot küldött Károly 
királyhoz, miben maga és a német nép 
nevében részvétét fejezi ki a gyöngyösi 
tűzvész alkalmából.

A száz év ellőtti drágaság. Német- 
országi följegyzés szerint az 1816. év nyáron 
csak hét esőtlen nap volt, egyébként folyton 
zuhogott az eső, úgy, hogy a gabona lábon 
megrothadt. Ebből azután nagy drágaság 
lett. Már aratáskor 55 forint volt egy véka 
rozs ára, ami 1817-re 150 forintig emel
kedett, Az emberek korpakenyeret ettek 
csalánnal keverve

. Az orosz posta. Egy entente lap köz
lése szerint az orosz forradalom megbéní
totta az oltani posta forgalmat is, ennek 
eredménye természetesen a levelek és cso
magok összetorlódása. Közel húszmillió 
levél hever a postán s az egyik pályaudvaron 
százhetven kocsi tartalma és körülbelül 
harmicezer csomag vár kirakásra. Ez a 
közlemény magyarázatát adja annak a gya
kori panasznak, hogy az Óroszországban 
lévő hadifoglyog s itthonlévő hozzátartozóik 
nem kapják meg a postát. Az említett lap 
azonban közli egyúttal azt is, hogy az orosz 
postán megkezdődött már a küldemények 
továbbítása A Hadifoglyokat Gyámolitó 
Hivatal kéri a közönséget, hogy ilyen körül
mények között legyen türelemmel.

A nőtlen emberek megadóztatása 
Németországban. A porosz pénzügy- 
miniszter javaslatot dolgoz ki amely meg 
fogja adoztani a nőtlen embereket, a háború 
után. A készülő javaslat a férjhez nem 
ment nőkre is adó kivétését indítványozza.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig én az ada 

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

Pünkösdi üzenet. Hálatelt szívvel mon
dunk köszönetét újból mindazoknak, akik 
a pünkösdi üzenet szétküldése alkalmából 
a jótéteményben meg nem fáradtak, fillé r
jeikkel lehetővé tették hős katonáink részére 
a füzetek megjelenhetését. Hogy mekkora 
örömmel, mily hálával fogadják véreink 
a hazulról szeretettel megküldött füzeteket 
szolgáljon erre nézve tanúbizonyságul töb
bek között a sárvári lelkészhez az Isonzo 
frontról érkezett köszönő levé l:

Kelt, 1917. máj. 24.
Kedves Tisztölendő ur köszönetemet 

küldöm ezen pár soraimmal, hogy a kis 
könyvecskéket megkaptam, amelyet Pün
kösdre szíveskedett küldeni. Bizony a leg
nagyobb veszélybe kaptam meg Négy nap 
azt sem értem rá megnézni, hogy mi van 
a kopertás levélbe, csak az Írást ismertem 
meg, hogy honnét jött. Bizony Kedves 
Nagytisztölendő ur a Plava magaslat, meg 
Kuk hegység megemésztette az. olaszokat 
mert úgy feküdt a halót a kövek között, 
mint az aratásba a tarón a kéve . . .  A 
jó Isten engem kisegített a bajból, igaz, 
hogy bajom van, de ez még tűrhető, mert

a fejem tetején kaptam ütést, de ilyen seb
bel nem ereszt el az orvos senkit . . .

Kedves Tisztölendő ur a kis könyvecs
kéket széjjel osztottam, de már csak négyen 
maradtunk, akinek a vallása ezt a magyará
zatot követeli. Mindezekutána maradok 
mély tisztölettel és szeretettel üdvözlöm 
a Kedves családjával együtt a Nagytisz.tö- 
lendő urat Bauer Sándor Isten vele.

Alább közöljük az utolsó rendelők 
névsorát:

Saját rendelkezésre :
Ev. lelkészi hivatal Körmend 200; Ev. 

leik. hiv. Székesfehérvár, Jankó Károly ev. 
leik. Irsa, Kiss Samu ev. leik. Nagybaráfalu, 
Zsiray Lajos ev. léik. Nagyvázsony 50—50; 
Lukács József Nagybábony 5 ; Ev. gyüleke
zet Boba 4 ; Varga Dénes Duka, N Buda
pest 3—3; Egyed T in i Némeshany, Hor
váth Vilma Szentgotthárd 2—2 példány.

Szabad rendelkezésre:
Egyed T in i Nemeshany 100; Kovács 

Jánosné Kőszegdoroszló, N. Budapest, ifj. 
Kovács Ferencné Rábapüspöki, Krajecz 
János Ujcsanálos 50—50 példány.

Pénzadomány:
Nagybarátfalui ev. gyülekezetben egye

sek adakoztak 18 K, Kiss Samu ev. leik. 
13-50 K, Ev. gyülekezet Boba 13-50 id. 
György Sándorné 7 K, Vönöczki ev. nő- 
egylet, ifj. Györgyi Sándorné Meszlen 5—5 
K, Mihatsy Pálné Erzsébetfalva 4 K, Pécz 
Józsefné Kisköcsk, Szabados Gyuláné Ka- 
polcs, Dobosi Károlyné Kapolcs, Horváth 
Jánosné Duka, N. Budapest 2—2 K, Hor
váth Vilma Szentgotthárd 1 K.

A gondjainkra bízott példányokat 
a következő címekre küldöttük e l:

1. K. u. K. Militär-Seelsorge Wien 600
2. 23 csomag ev. tábori lelkészi

hivatalnak á 40 példány . . 920
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, Rimaszom
bat, Lőcse, Szatmárnémeti, Sza
badka, Zonibor, Arad, Czelldö- 
mölk, Dunaföldvár, Nagykanizsa, 
Bonyhád, Szentgotthárd, Lajta- 
ujfalu, Balf, Alsólendva, Mura
szombat 10—10 példány . . 390

4. Evang. Centralverein für innere
Mission Wien . . . .  600

5. Ev. táb. leik. hivatal Budapest 200
6. Püspöki hivatal Szombathely,

Leik. hiv. Győr 100— 100 péld. 200
7. K. u. K. Ev. Militär-Seelsorge

Laibach, Insbruck, Marburg, 
Klagenfurt 50—50 péld. . 200

8. Ev. P farram t: Brünn, Olmütz,
Bielitz, W iener-Neustadt, Zágráb,
Merán, Bozen, Marburg, Cilit 
20—20 péld.........................................180

9. K. u. K. Epidemiespitál Kassa,
Miskolcz. Ungvár, Debreczen 
4 0 -4 0  péld. . . •  160

10. Karl Hubacsek K. u K. Feldkurát 
Pola, Winkelman K. u. K. Feld- 
kurat Klagenfurt, Péter Boda K. u.
K. Feldkurát Trient 50—50 péld. 150

Összesen 3600
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A nagybarátfalui ev. lelkészi hivatal 
utján a húsvéti üzenetre adakoztak: Czei- 
ter Etel Kisbaráthegy, Németh Lajosné 
Nagy barátfalu, Nagy Mári Nagybaráthegy, 
Melkovics Teréz és János Kisbaráthegy, 
Takács Lidi Csanakhegy, Mózes Teréz 
Ménfő, Takács lajosné Tárnokréti, Bors 
M iklós Kisbaráthegy, Limpakter Györgyné 
Csanakhegy, Németh Lászlóné Nagybarát- 
falu, Bogdán Erzsébet Kisbaráthegy, Gritz 
Pálné Csanakhegy, Takács Erzsi és Juli 
Kisbaráthegy 2—2 K, Takács István, Hor
váth Lina, Sziládi Dezső, Petliő György 
Kisbaráthegy, Pápai Mariska Nagybarátfalu, 
Doktor Gizi, Doktor Mihályné, Doktor 
Sándorné Csanakhegy 1 — 1 K.

A nagybarátfalui ev. .lelkészi hivatal 
utján a pünkösdi üzenetre adakoztak : Pel- 
lek Reza és Gizi Csanakhegy 3 K, Sza
bados Sándorné. Kisbaráthegy, Salakta Ist
vánná, Limp Katalin, Linp Gizi, Szalai 
Sándorné Ménfő 2—2 K. Vörös Kálmánná 
Kisbaráthegy, Vajda Károlyné, Balics Ist
vánná Ménfő, Doktor Mihályné Csanakhegy, 
Németh Zsófi Nagybarátfalu 1 — 1 K. Ö?z- 
szesen 18 K.

A bobai ev. gyülekezetben húsvéti üze
netre adakoztak a következők:

Saját rendelkezésre:
Szelestey Lászlóné 1 K, Mógor Rozália 

40 f, Szabó Károlyné 20 f, Gőrkös József, 
ifj. Kovács Pálné, Baráth József, Szelestey 
József, Tóbiás Eszter, özv. László Lajosné, 
id. Móritz Józsefné, Baráth Ferencné, Hor
váth Eszter, Móritz Mária, Imre Jánosné, 
Balog Jánosné, Imre Józsefné 10— 10 fill.

Szabad rendelkezésre:
László Gyula, Méritz Jenőné, özv. Győrffy 
Károlyné, özv. László Lajosné 1 — 1 K, Sze
lestey József 90 f, Baráth József, Nagy 
Dénes, Mike Mihályné 80—80 f, Porkoláb 
Loli 70 f, Győrffy Gyuláné 60 f, László 
Lidia 50 f, Csatári Józsefné, Győrffy Ká
roly, Szabó Károlyné 40—40 f, Győrffy 
László, Győrffy Elekné 30—30 f, Péter

Mihályné, ifj. Kovács Pálné, özv. Péter 
Károlyné, Ambrus Jánosné, Mogyorósi Já
nosné, ifj. Lórántfy Lajosné, Baráth Fe
rencné 20—20 f, Györkös József, Páli Im- 
réné, Márton Józsefné, Bartakovits Károlyné, 
Bartakovits Antalné, Mórocz Zsigmondné, 
Imre Károlyné, Illés Antalné, Csik Dezső- 
né, Csuka Rozália, Horváth Eszter, Horváth 
Mihályné, Rosta Józsefné, Németh Mihály
né, Rosta Józsefné, Németh Mihályné, Ba
logh Jánosné, Imre Józsefné 10—10 fillér.

Bobén Pünkösdi üzenetre adakoztak: 
László Gyuláné 2 K, Porkoláb Lali, Móritz 
Jenő, Nagy Dénes, Büki Irén, Baráth jó 
zsefné, özv. Nagy Gyuláné, özv. Győrffy 
Károlyné 1—1 K, Végh Pálné 60 fill. Győrffy 
Gyula, László Lidia, Szelestey Józsefné 
50—50 f, Bobay Ignátz 40 f Szabó Károlyné 
30 f. Györkös József, Péter Károlyné, Bak 
István, Bokányi Jánosné, Győrffy Elekné, 
Fülöp Sámuel 20—20 f, Péter Mihály, Szabó 
Károlyné, Ambrus János, Ambrus István, 
Baráth Józsefné, Fülöp Sámuel, Bobay Ig
nátz 10-10  fillér.

Isten áldását kérjük mindazokra, 
kik minket nemes célú munkánban 
lelkesedéssel, áldozatkészséggel tá
mogattak !

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ cimen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett Ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett.

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

Junius 17. vasárnap, Luk. 6, 12— 19.
n 18. hétfő, Máthé 5, 1 -12.
» 19. kedd, „ 5, 13-16.
n 20. szerda, „ 5, 17—20.
n 21. csütört., „ 5, 21-26.
n 22. péntek, „ 5, 27 -32
n 23. szombat, „ 5, 33-37.
V 24. vasárnap, „ 5, 38-48.
n 25. hétfő, 6, 1— 4.
n 26. kedd, „ 6, 5 -15 .
n 27. szerda, „ 6, 16-23.
n 28. csütört., „ 6, 24-34.
Y) 29. péntek, „ 7, 1— 5.
y 30. szombat, „ 7, 6 -1 2 .

Há7VP7PthnhÍ va^  házikisasz- n d lV tU B lU I IU I  SZonyi állást keres
evang. vallásu nő. Elmenne esetleg 
beteg úrnő mellé is. Cime megtudható 
a HARANQSZÓ kiadóhivatalában.

Berky Sándor Felsőireg. A most jan- 
ban megkezdődött V ili. évf-ra  még nem 
történt előfizetés. Ez az évf. dec.-ig tart.

Legcélszerűbb hirdetni a 
HARANGSZÓ-ban!

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

S z e n t  I s t v á n  balzsamot,
mely elismert legjobb szer.. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“,
Feltétlenül használ. 10—50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
no röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek isihert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

10-50

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgoithárdon,



Előfizetési ára 36  számra közvetlen küldéssel 3 K 60  r, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok QYÉKÉNYES-re (Somogy megye), előfizetési dijak 
a HARANQSZÓ kiadóhivatalának KÖRMEND-re, reklamációk 9ZENTGOTTHÁRD-ra küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanitó.

’J

T A R T A L O M : Gyárik György: Fakeresztek. (Vers ) — Fábián Im re : Isten szeretetete a világháborúban. — Szalay M ihá ly: Evan
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Fa keresztek.
Fenyőgalyból tákolt, ócska kis keresztek, 
De sok bús lélekre reá nehezedtek!
De sok fájó szivet vonzotok hozzátok, 
Könnyet kérve tőlük, könnyet és virágot!

i

Cserkoszorut, babért, kitárt karotokra, 
Mimózát a némán gubbasztó sírokra.
— Ha vissza gondolok, elszorul a szivem, 
A sírokban oly sok magyar fiú pihen.

Fiatal baj társak, magyar föld sok gyöngye, 
Temetőjük lett a szép Sugana-völgye!
A virággal áldott, gránitköves lejtők, 
Mind-Mind szomorú szép, csendülte te-

[metők.

Ócska kis keresztek, duledező fája,
Mind integet és a karjait kitárja:

A közelben lakó tiroli nők felé,
Akik sirni járnak ki a sirok közé.

Az ő szeretteik lengyel erdők szélén, 
Pihennek a hosszú tömegsírok mélyén. 
Oda nem mehetnek, messze van az nagyon, 

| Ott meg a lengyel nők sírnak a sírokon.

í Gyászruhás asszonyok komor sokasága,
!

Kezükben a hála, szeretet virága.
Az egyik kereszttől a másikhoz mennek, 
S mindegyikre néhány virágszálat tesznek.

Olvassák, betűzik azt a feliratot,
Mit a mindenttörlő idő még meghagyott. 
És azt mondogatják halk hangon egy

másnak:
Hogy ma itt megint több keresztet találtak.

GYÖRIK GYÖRGY.
i
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keresztyének) m aguktól, | 
kényszerítés né lkü l tesznek jót s 
önmagukra nézve elég nékik az
iJsten igéje. (Luther.)

Isten szeretető a világháborúban.
Ir ta : Fábián Imre.

Egy embernek volt két fia. Az 
egyik odaállott az apa elé és kikérte 
örökségét, hogy elhagyja az apai 
házat, a messze idegenben keressen 
boldogulást. Az apa teljesítette fia 
kérését, kiadta neki az örökséget, de 
egyúttal figyelmeztette, hogy ott az 
apai házon kívül nagy veszedelmek 
fenyegetik. Addig van jó dolga, mig 
az apai szemek vigyáznak életére.

A fiú az utóbbi szavakat már nem 
is hallotta. Gúnynak tűnt fel előtte, 
hogy reá a nagyvilágban nem vár 
olyan jólét, mint a szigorú apai 
házban.

Csak mikor nyomorba jutott, mikor 
a disznók eledelével kívánta megtöl
teni kiéhezett gyomrát, de azt se 
kapta meg, akkor látta be, hogy az 
elhagyott apának igaza volt.

Ez a történet a bibliabeli tékozló 
fiú életének egyes vonásait tárja 
szemeink elé.

M ikor az ő nyomorát, szenvedését 
magunk elé állítjuk, senkinek se jut 
eszébe, hogy felvesse a kérdést, sze- 
rette-e az apa azt a fiát, aki elhagyta 
őt. Mindenki tudja úgyis, hogy az 
apa szerette fiát, mikor az hütelen 
lett is hozzá. De a fiúról is mindenki 
megállapítja, hogy ő volt nyomorú
ságának oka, mert nem szerette az 
édesapát, elhidegült iránta. Maga 
ismeri ezt be fájdalmasan, mikor azt 
mondja: vétkeztem az ég ellen és te 
ellened, nem vagyok méltó hozzád, 
hogy fiadnak hivattassam.

A teremtő Atyának ilyen tékozló 
fiai vagyunk mi gyarló földi emberek, 
akik elhagytuk őt, megvetettük sze- 
retetét. Most a saját utunkat követve, 
a tékozló fiú sorsára: bajba, vesze
delembe jutottunk. És csodálatos 
dolog, hogy amikor a nyomorúságban 
visszatekintünk az apai házban eltöl
tött jónapokra, mi nem azt mondjuk, 
hogy vétkeztünk jó Atyánk ellen, 
hanem perelni kezdünk.

A háború elején azon törte az 
ember a fejét, hogy mikor lesz vége 
a háborúnak. Politikusokkal, diplo
matákkal, katonákkal megjósoltatták 
a háború közeli végét, arra várakoz
tak. Mikor azután a jóslatok halomra 
dűltek s a háború egyre dúl, a szen

vedés egyre terjed, Istenre néz az 
ember, de nem azért, hogy bünbá- 
nattal segedelmét kérje, hanem hogy 
felelősségre vonja őt.

Ha Isten szeretet, szerető Atya, 
hogyan nézheti ezt a rémes háborút 
ezt a tenger szenvedést? Szereti-e 
az Isten az embert, aki ilyen vérö- 
zönbe borulni engedte a világot?!

Nem egy helyen, sok helyen hal- 
' lottam már a kérdést. Müveit embe
rek, egyszerű emberek tanakodtak 
ra jta ; nem cáfolja-e meg ez a, háború 
a jó Isten szeretetét?

Mig ezen a kérdésen sokan tanár
kodnak, addig nagyon kevesen kérdik 
meg tépelődő lelkűktől; hát ez a 
most nyomorgó, de jobb napokat is 
látott ember szerette-e Istent, mint 
Atyát ? Megtartotta-e annak törvé
nyeit, követte-e annak igéjét?

Pedig erre a kérdésre kell először 
felelnünk, erre a kérdésre kell elmon
danunk, hogy mi mindnyájan vétkez
tünk és Isten szeretetétől elhajoltunk. 
Mi voltunk, akik bántottuk, szomori- 
tottuk Őt és mégis mi voltunk, akik 
elhagytuk az Ö kegyelmét. Mint már 
annyiszor, most is, nem Isten hagyta 
el az embert, az ember hagyta el 
segítő Urát, Istenét.

Hogy a tékozló fiút, mikor nyo
morgóit is, szerette az apa, a felett 
senki sem kételkedik, de hogy a 
nyomorgó, bűneinek gyümölcsét le
szakító emberiséget szereti a teremtő 
Isten, azt kevesen tudják megérteni.

Arról tesz ez tanúságot, hogyha 
az életkönyvét, a bibliát nem zárja 
el hétszeres lakat az ember szemei 
élőt, mégis ismeretlenek annak a 
tanításai az emberi szivek előtt. Nem 
ismerik az emberek Ábrahám, Izsák, 
Jákob Istenét, a seregek hatalmas 
Urát, aki megbünteti az apák vétkeit, 
hanem maguk alkotják meg maguknak 
Isten tanítása nélkül, Istennek képét. 
Olyan Istent keresnek, amilyet a 
bibliában meg nem találnak, de aki
nek, kezeinek munkáját se hirdeti a 
»kiterjesztett erősség.«

A mai kor fia, ha világi javai 
mellett rágondol még Istenre, Atyának 
képzeli Őt, akinek egyetlen hivatása 
az, hogy gyermekeit valami módon 
meg ne bántsa. Feladata az, hogy 
vigyázzon, miszerint hóbortos gyer
mekeinek vétkes kedvteléseik közben 
bajuk ne essék!

Pedig az apák közül is csak a 
rosszabbak kényeztetik gyermekeiket. 
Akik gyermekeiket férfiakká, egész 
emberekké' akarják nevelni, azok 
feddik is, dorgálják is, büntetik is 
gyermekeiket, ha a meg nem felelő
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utón járnak. Csak életük estéjén álló 
nagyapák érik be üres fenyegetésekkel, 
ha unokáik gonoszt cselekszenek, ők 
nem merik fenyitő ujjúkat büntetésre 
felemelni.

A biblia Istent sehol sem nevezi 
elgyöngült nagyapának, nem is ha
sonlítja nagyapához, hanem igenis 
atyának, édesatyának nevezi, aki 
»megpróbálja azt, akit szeret és meg
ostoroz mindent, valakit fiává fogad.«

Szeretetből teremtette az első em
berpárt, de azért mikor parancsolat
ját meg nem tartották, kiűzte az élet 
kertjéből, hogy »arcuk verejtékével 
egyék kenyerüket« és »megsokasitotla 
fájdalmukat.« Nemcsak Ígérte, hogy 
eltörli az embert a föld színéről, 
hanem, mikor a figyelmeztetés hiába
valónak bizonyult, az Ígéretet valóra 
is váltotta. Sodomát, Gomorát, mikor 
tiz igaz nem találtatott bennük el
pusztította, de Ninivét, a nagy várost 
kegyelmében részesítette, mikor meg
tért. Az Atyának küldötte, egyszülött 
Fia egybegyüjteni akarta a vétkes 
Izrael fiait, mint a tyuk egybegyűjti 
kicsinyeit, de mikor azok nem akar
ták — Jeruzsálemben nem maradt 
kő kövön.

Ilyennek mutatja előttünk a biblia 
első lapjától az utolsóig Istent, aki
nek »igazak mondásai és minden 
cselekedete állhatatos.« Ezt az Istent 
jó Istennek, szerető Atyának mondja, 
aki népének hűséges pásztora. Ámde 
nem szabad feledni, hogy a szerető 
Isten szent Isten is, aki szereti az 
embert, a bűnös embert is, de a 
bűnt utálja, a bűntől az embert meg
szabadítani akarja. Szeretetének örök 
jele marad az Ur Jézus elküldése, 
akiben megítélte a világ bűneit. A 
világ gonoszsága miatt kikellett mon
dania az ítéletet, mert különben az 
ember előtt úgy tűnt volna fel. hogy 
a bűnben akarja megtartani az embert. 
Ezt az Ítéletet, amit a mi bününk 
érdemelt, ott láthatjuk a Golgotán, 
a mi bűneink büntetését Ő viselte, 
az >Ő sebeivel gyógyultunk meg.«

Ámde már nagyon elfeledte a világ 
azt a Golgotát, a Gecsemáné véres 
tusakodását, elfeledte, hogy az Isten 
szent Isten, ismét a kívánság szol
gálatába lépett.

A szerbek vérszomja, akik kettő 
kivételével a saját fejedelmeiket is 
úgy gyilkolták meg; Franciaország 
boszupolitikája a németek ellen ; An
golország elbizakodottsága, nagyra- 
vágyása, mellyel magát szinte a világ 
egyedüli boldogítójául, gondviselőjéül, 
szinte megváltójául tolta fe l; Olasz
ország és Románia telhetetlensége,
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árulása, esküszegése; Oroszország 
vaksága voltak a háború kitörésre 
vezetői. Vezetőiknek felelni is kell a 
milliók életéért is.

Ámde ugyanakkor látnunk kell a 
mi nagy hibánkat, is, amelyek tékozló 
fiákká tettek bennünket. Isten nélkül 
élt népünk. Az erkölcstelenség nagyra 
nőtt a sorainkban. A családiélet 
tisztasága sokszor be volt szennyezve. 
Amint most amiatt félünk, hogy el
néptelenednek a családok, úgy koráb
ban .sokan amiatt remegtek, hogy 
túl népes lesz családjuk. Folytatni 
lehetne még a sort, amelyek mind
egyike azt igazolná, hogy »mi mind
nyájan vétkeztünk és Isten szeretetétől 
elhajoltunk. Ilyenformán magunk ke
restük az ítéletet, mert hiszen jól 
tudjuk, hogy a bűnnek zsoldja a 
halál.«

De azért Isten szeret bennünket. 
Szeretete szent szeretet. Irtja a bűnt 
és bünteti, de szeretete mentő szere
tet is ! Egy célja van az édesatyának, 
hogy gyermekét talpig emberré ne
velje. Egy célja van mennyei Atyánk
nak, hogy gyermekeit országának 
polgáraivá, az üdvösség fiaivá nevelje 1 
Ez a véres háború azt beszéli nekünk, 
hogy eddig nem jártunk az üdvösség 
utján. De egyúttal azt is beszéli, 
hogyha »megbecsüljük a meglátoga
tás idejét« akkor »nem mindörökké 
feddődik, nem mindörökké tartja meg 
haragját.«

Az Ur menteni akar minket. A 
kárhozat útjáról reáterelni az élet 
útjára, a széles kapu felől a szoros 
kapu felé akarja irányozni lépéseinket.

Sokaljuk a szenvedést, amely sújt 
bennünket, de elérte-e már az Ur 
velünk célját? Jobbakká lettünk-e, 
odatértünk-e már az Ö trónusához? 
Tékozló fiuk vagyunk, akik nem 
szerettük Őt, elhagytuk. Szeretjük-e 
már, megtértünk-e a tévelygés útjáról 
az atyai hajlékba ? Isten a nyomorú
ságban is megtudja mutatni, hogy 
szeret bennünket, mi meg a jónapok
ban sem _ tudjuk megmutatni, hogy 
szeretjük Ót, ezért nem akarjuk meg
érteni az ö  szeretetét. Pedig »Ö 
szeretett bennünket először!«

fejedelem, a szivével mu= 
lassa a maga .Hatalm át s vegye 
pártfogásába a la ttva ló it az 8 ia= 
ségőkben s úgy cselekedjék m in tha  
a sa já t ínsége lenne.

(Luther.)

Evangélikus nyomda.
n.

Miért akarunk nyomdát felállítani ? 
Azért, mert nincs, pedig ennek lenni 
kell. Ma, mikor minden ember olvas 
újságot, az irott szó hatása száz meg 
százezer emberre kiterjed és ez a 
hatás szinte kiszámíthatatlan erővel 
alakítja át az emberek gondolkodás 
módját, életfelfogását, magaviseletét. 
Egy-egy lap olvasói ugyanazokat a 
kérdéseket, eszméket, törekvéseket 
lapjuk után nagyjából egyformán íté
lik meg s igy olyanná lesz a köz
vélemény, amilyen a lap szellemi 
iránya. Durva hangú lap olvasói las
sanként eldurvulnak, hitetlen lap ol
vasói hitetlenekké, pártoskodó, gyű
lölködő lap olvasói maguk is pár- 
toskodóvá, gyülölködővé változnak.

Tudja ezt minden szervezett em
beri közösség, azért lehetőleg mind
egyik lapok utján terjeszti a maga 
eszméit, elveit, törekvéseit. Van napi 
lapja minden politikai pártnak, van 
socializmusnak. van a kath. egyház
nak, csak nekünk nincs. Pedig aki 
ismeri a napilapokat, észre kell ven
nie, hogy a katholikusokén kivül 
többé-kevésbé valamennyi keresztyén 
ellenes, hitetlen irányú, mert Íróik 
közül legalább nyolcvan százalék 
névleg sem keresztyén. Több lap 
egyenesen arra törekszik, hogy a 
keresztyén világfelfogást s vele min
den magasabb érzést és gondolatot 
kiirtson. A tisztességesebb és komo
lyabb irányú lapok, ha nem támad
ják a keresztyénséget, nem is támo
gatják, legjobb esetben közönnyel, 
megértés és megbecsülés nélkül né
zik törekvéseit. A katholikus lapok 
viszont nem azért vannak, hogy a 
prot. egyházakat szolgálják és erő
sítsék.

Kemény verseny folyik itt. Szabad-e 
ebből tovább is hiányoznunk, és tét
lenül néznünk, hogyan pusztulnak 
szellemi kincseink, hogyan szorul 
mindenütt háttérbe egyházunk, ho
gyan dobja félre a vallásügyi minisz
térium az iskoláink fejlesztésére és 
lelkészeink egyetemi képzésére vo
natkozó jogos kívánságainkat, ellen
ben hogyan kedvez a nálunk sokkal 
erősebb kath. egyháznak, milyen 
semmibevevést kell tapasztalnunk 
minden téren, mintha mi nem is 
volnánk, értékes, érdemes tagjai a 
világnak. Nemes eszméinket, átveszik 
mások és feledésbe megy, hogy ézért 
minket illetne a dicsőség; szellemi 
fegyvereinket forgatják mások és mi 
nem tudjuk a ránk mért vágásokat

kivédeni. Sem gyors fegyverünk, sem 
öntudatos seregünk. Mig mások sorra 
munkába álltak igazukért, mi évti
zedeket átaludtunk, mintha büntetés 
nélkül aludhatnék valaki a mai sietős 
világban.

Ha tisztességes hangú, tisztességes 
törekvésű evangélumi közvéleményt 
akarunk teremteni, a szószék és is
kola mellett tisztességes, evangélumi 
szellemű napilapot kell munkába állí
tanunk és pár fillérért naponként né
pünk kezébe adunk. Krajcáros újság 
lenne, tájékozhatna a világ napi ese
ményeiről, híreiről, de nem lenne 
egyúttal a hitetlenségnek és erkölcs
telenségnek terjesztője. Ha ismerjük 
Pál apostolt, nemcsak szóbeszéd ked- 
v ért, hanem meggyőződésből mond
hatjuk, hogy ma ő is fölvenné az új
ságírói tollat, mert hiszen a közvé
leményt akarta igehirdetésével, téritő 
útjaival nemesíteni, ma pedig erre a 
leggyorsabb és legmesszebbre legtöbb 
emberre kiható eszköz az irott szó. 
Ez elmegy oda is, ahová az élő be
széd nem tud eljutni és megmarad, 
olvasható akkor is, mikor már a 
mondott szó régen feledésbe ment.

Napi lapunk azonban csak úgy le
het, ha előbb nyomdánk lesz. Ezen 
kivül igen fontos szerepük van az 
olcsó vallásos iratoknak, népies ol
vasmányoknak is.

Ha kérdés anyagi oldalát tekint
jük, az is a nyomda felállítása mel
lett szól. Ma minden nyomtatványt 
idegen nyomdával készíttetünk. Nem
csak a munkát fizetjük drágában, 
hanem a tiszta jövedelmet is mind 
másoknak adjuk, pedig eleget pa
naszkodunk szegénységünk miatt. El
kelne hát nálunk is, amit ma má
soknak kell adnunk.

Szalay Mihály.

A gyermek hite.
A virágillatos napsütéses verandán 

ültünk és a boldogabb világba köl
tözött, feledhetlen sógorasszonyom 
fiának jelene s jövendő sorsa felett 
elmélkedtünk, ki alig egy órával ez 
előtt vett búcsút ifjú nejével a szülői 
háztól, hogy megkezdje nászutjokat 
saját fészkük felé.

Ott künn metcő hideg szél hajto
gatta a fakadni kezdő orgona hajlé
kony ágait. A friss zöld lepelbe öl
töző fagyolbokrok reszketve bújtak 
össze, mikor egy-egy fagyos szélro
ham ölelte körül a házat. Az égen 
lomha felhők úszkáltak sürü töme
gekben alig-alig engedve a napnak 
egy-egy kis ablakhasadást, hogy raj-
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tunk végig pillanthasson s fölmele- 
githesse leheletével verandánk leve
gőjét, mely érezhető módon kezdett 
mindjárt hülni, mihelyt szürke felhők 
vonultak a nap elé. A naptár szerint már 
a tavasz kellő közepén kellene tar
tanunk, de az időjárás, úgy látszik, 
igen szoros barátságot kötött a tél
lel és konok ragaszkodással^ nyújtja 
a hideg évszak határait.

— Aggódom Miklósékon — mondja 
a feleségem, miközben végig simítja 
Sárikánk arany haját, ki az asztal
nál valami iskolai feladatot rajzol 
nagy figyelemmel az a kis me
nyecske megfázik a kocsin ebben a 
hideg szélben, mig az állomásra érnek.

— Sohase féltsétek őket — vá
laszol Miklós édes apja, kinek házá
nál bucsuebédre gyűltünk össze — 
Ilus nem melegházi növény, de edzett, 
egészséges szervezetű s a mellett elég 
melegen öltözött. Föl se veszi ezt a 
kis böjti szelet.

— Azután meg ne feledjétek — 
vágtam közbe — hogy ilyenkor a 
s z ív  lobogása is melegít; a fiatal 
pár most még közel simul egymás
hoz.

— Óh én meg vagyok győződve 
— mondja Etelka sógornőm, felesé
gem testvére, — hogy nemcsak most. 
Miklós megígérte, hogy az ő házas
életében nem lesznek mézes hetek, 
hanem egyetlen egy mézes hét lesz 
az oltártól a sírig

— Nem kételkedem, — szólt fele
ségem félre tett kötésébe illesztve 
ujjait s szélmalom gyorsaságával 
szaporítva a harisnya hurokjait — 
hogy Miklós meg is tartja, amit ígért. 
Hanem annak a sírig tartó mézes 
hétnek más föltétele is van. Kettőn 
áll a vásár.

— Egészen fölösleges e felett töp- 
renkednetek - -  szólt házigazdánk 
hosszuszáru csibokja kiégett marad
ványait a hamutartóba fordítva. — 
Miklós oly jól választott, hogy én 
magam se választhattam volna szá
mára hozzá illőbb feleséget. Nem 
hiába mondogattam neki gyakran, 
hogy igyekezzék oly határozott jel
lemre, mint a mily határozott a mág
nesvas, mely sem az aranyat, sem a 
kavicsot, sem a gyémántot, sem az 
ólmot, egyedül csak a vasat vonzza 
magához. A boldog házasságnak 
egyik legfontossabb föltétele, hogy a 
hitvestársak elmondhassák egymásnak 
kölcsönösen: »az én népem a te né 
ped és a te Istened az én Istenem.« 
Sokszor emlékeztettem arra is, hogy 
csak olyan lány iránt tudjál édes 
fiam fölmelegedni, a kiben úgy érzed,

az tapasztalod, hogy boldogult édes 
anyád lelkülete támadt föl. És nekem 
úgy tetszik, hogy az édes angyalom, 
ha élne, oly melegen ölelné szivére 
Húst, mint saját édes lányát.

— Óh én édes Istenem! — só
hajtott föl feleségem könnybe lábadt 
szemekkel — galambom Zsuzsikám 
miért is nem láthatja szeretett fiának 
végeden boldogságát!

— Édes anyám ! hiszen látja ! szó
lalt fel Sárikánk fölemelve kék sze
meit a félig kész rajzról.

Mintha a világbéke létrejöttét h ir
dető angyal szárnycsapásaitól rezdült 
volna meg a veranda nyugodt leve
gője, oly meglepetés szállta meg egy 
pillanatra szivünket lánykám kétség
től tiszta, biztos hitének ily váratlan 
és közvetlen megnyilvánulásán. A 
csudálkozás elfojtotta ajkunkon a szót 
Néma meghatottsággal néztünk egy
másra.

Feleségem törte meg a rövid csen
det : Igaz — édes lányom — hogy 
látja Zsuzsika nénéd a boldogok ho
nából fiának életét, de minekünk az 
fáj kimondhatatlanul, hogy mi nem 
láthatjuk testvérünk boldogságát, nem 
vehetünk részt az ő örömében, nem 
egyesülhetünk vele közös érzelmek
ben :

Sárikánk megnyugodott és folytatta 
tovább iskolai feladatának elkészíté
sét. Mi pedig megindult lélekkel mélyed- 
tünk el gondolatainkba s szent éne
künk ama szavai jutottak eszünkbe: 
»mit tanítottak bölcseitek, ami (a hit
nél) boldogabbá tenne.« Éreztük, hogy 
a bucsuzás fájdalmas érzelmeit lel
kűnkben fölemelő, boldogító, ünne
pélyes hangulat váltotta föl.

Sass János.

A gabonatermés zár alá 
vevése és igénybevétele.

Megjelent a kormányrendelet, 
mely az 1917. évi búza,- rozs,- 
kétszeres,- köles,- árpa- és zabter
més zár alá vételéről és igénybe
vételéről intézkedik.

A rendelet értelmében minden 
termelőnek az 1917. évi búza, rozs, 
kétszeres, kölQs, árpa, és zabter
mése a közélelmezés és közszük
séglet célszerű biztosítása végett 
zár alá helyeztetik és afelől a ter
melő csak a rendeletben megsza
bott korlátok között rendelkezhet. 
A  termelő köteles a zár alá vett 
termést az előrelátó gazda gondos
ságával bearatni és m ihelyt arra 
a termés alkalmassá vált, minden

indokolatlan késedelem nélkül ki- 
csépeltetni. A  termelő termése a 
szalma, pelyva stb. kivételével a 
kicséplés időpontjában, tehát a mag 
kihulltával egyidejűleg a közszük
ségletek céljaira igénybe vétetik 
és azt, vagy annak bármely részét 
a termelő fel nem használhatja, fel 
nem őrölheti, fel nem etetheti, fel 
nem dolgozhatja, el nem idegenít
heti, azon másnak jogot nem en
gedhet és azzal másként sem ren
delkezhetik, hanem köteles azt a 
hatóság által részére feloldott meny- 
nyiség kivételével a Haditermény 
Részvénytársaságnak átadni. Ha a 
termelő rászorul arra, hogy a fenn
álló rendelet szerint jogosult házi 
vagy gazdasági szükségletre saját 
terméséből valamely mennyiséget 
még az átvevő bizottságnak, a 
helyszínén való eljárása) előtt fel
használjon, — ebben az esetben 
jogosítva van a földmivelésügyi 
miniszter és az Országos Közélel
mezési Hivatal elnökével egyetér
tőén külön rendeletben megálla
pítandó gazdasági szükségletek cí
mén igénybevehető termény meny- 
nyiségeket felhasználni. Köteles 
azonban erről pontos feljegyzést 
készíteni és azt megőrizve az át
vevő bizottságnak, annak helyszíni 
eljárása alkalmával a termésered
ményben mutatkozó hiány igazolá
sával bemutatni.

A k i maga nem termelő, vagy 
akinek házi, vagy gazdasági szük
ségletét saját terméséből való fe l
oldás által fedezni nem lehetett, 
jogosítva van házi szükségletére 
abban az esetben, ha annak a köz
ségnek a területén, ahol állan
dóan lakik, a H. T. megfelelő ter
ménymennyiséggel rendelkezik, 
gazdasági szükségletére pedig min
den esetben a H. T.-től az átvevő 
bizottság utján és ennek közbejöt
tével szemes gabonát vásárolni. A  
vásárlási jogosultságot különösen 
indokolt esetekben az Országos 
Közélelmezési Hivatal elnöke az 
illető község területén tú l a járás, 
esetleg a törvényhatóság területére 
kiterjesztheti. Az ilyeténképen k i
utalt gabona csakis az említett 
szükségletek fedezésére használ
ható fel.

Az átvevő bizottság az átvett ter
mésfeleslegeket köteles késedelem 
nélkül összegyűjteni, s az e célra 
k ije lö lt raktárakba szállítani. Ké
sedelem esetén köteles őrzési és 
raktározási dijat fizetni.

A k i gabonával ellátva nincsen,
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azt a háziszükségletének fedezésére 
szolgáló liszttel a rendes közélel
mezési hatóság látja el.

Vetőmag céljaira a gazdasági 
egyesületek és szövetkezetek a 
földmivelésügyi miniszter által meg- 
állipitandó feltételek mellett a H. 
T.-tó'l az átvevő bizottságok utján 
vásárolhatnak gabonát és közvet
lenül a termelőnek eladhatják.

Malomvállatok a felsorolt termé
nyek őrlését magánosoktól csak az 
esetben vállalhatják, ha tanúsítvány 
bizonyítja, hogy az illető jogosan 
használhatja fel házi és gazdasági 
szükégletére. A termésnek a község 
határán kívül való szállítására csak 
a H. T. és annak bizományosa, va
lamint az élelmezési hatóság van 
jogosítva. Kivételt képez a házi
szükségletére engedélyezettt meny- 
nyiség, de ennek szállítására ható
sági igazolvány szükséges.

Háziszükséglet címén a tizenöt 
éven fe lü li férfimunkás részére ha
vonként és fejenként legfeljebb t i
zenöt kilogrammot, családtagja ré
szére tizenkét kilogrammot lehet 
feloldani. A vásárlásra jogosultak 
részére havonként és fejenként leg
feljebb tizenkét kilogrammot lehet 
eladni. A hatóság által ellátottak 
részére havonként és fejenként hét 
kilogramm lisztet lehet kiszolgál
tatni.

A rendelet befejező szakaszai a 
büntető intézkedéseket tartalmaz
zák.

Templom előtt, a hars alatt. . .
Vasárnap délutáni csevegések.

Az orgona méla bús hangjai el
hallgattak. Ahogy a délutáni könyör 
gésről, kimenőben utolsónak lépte át 
a templom küszöbét a fiatal özvegy 
kis árvájával, kik lélekben ma is ott 
pihentek meg a doberdói fensikon 
megásott közös sirnál, belülről bezá- 
rodolt a templom ajtaja. S mig a 
templom belsejében már néma csend 
honol, a templom előtt, a nagy hárs 
alatt megélénkül az élet. Apró cso
portokba verődve sok mindenről esik 
itt még a szó, jó ideig .

Különösen egy társaság vonja ma
gára a figyelmet, mely a vadászatról 
beszélget. — »Augusztusban már me
gint lehet majd hál’ Isten zergére 
vadászni, viszi a szót a társaságban 
egy úri ember, ki a kis gyülekezet
nek egy minden tekintetben tekinté
lyes, tiszteletre méltó tagja. Jelenleg 
a másodfelügyelői tisztet tölti be az
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egyházban Előljár a példaadásban 
az áldozatkészségben, mindenekfelett, 
pedig az Isten házának szorgalmatos 
látogatásában. — Hát most miért nem 
lehet, vág közbe azonban hirtelen a na
gyok beszélgetésébe, egy kedves, körül
belül hatéves kisfiú, ki édes atyja kabát
jának szegélyébe kapaszkodva nagy 
lelki gyönyörűséggel rugdalja lábával 
a földet, nem igen törődve azzal, 
mennyire megy tönkre ebben a kedv
töltésben a cipő. — Mert még va
dászati tilalom van, édes kis szentem, 
feleli az apa. — Mi az a vadászati 
tilalom, érdeklődik tovább a kis gyer
mek.

— Hát fiam, a vadakat nem min
dig szabad lőni.

— Miért?
- Mert a vadaknak bizonyos idő

ben kicsinyeik vannak. Meg keli várni, 
hogy felneveljék őket.

— És,a zergét mikor nem szabad 
vadászni ?

— Dec. 1-től aug. 1 ig.
— És a szarvast?
— Január 1 tői október 15-ig
— És a fajdkakast?
— Június 1-től március l-ig.
A kis fiú hosszan elgondolkodik:
— És az emberre apa — kérdi a 

. kis fiú — az emberre minden hónap
ban szabad lövöldözni ? Hiszen annak 
is vannak kicsinyei.

A vadásztársaság zavartan elhal- 
gat. Tágra nyilt szemmel vár a kis 
fiú a válaszra. De a nagyok tovább 

I hallgatnak.
— Az emberre nincs »vadászati 

tilalom,« kísérli meg a választ végre 
könnyes szemmel a közülök legöregeb
bik, kinek eddig négy fia ott maradt a 
csatatéren, miközben remegő kézzel 
zsebkendőjével törli arcáról a sürü 
könnyeket.

A kis fiú pedig látván a siró öre
get felkiált: — Édes apa sir a bácsi. 
Ne sírjon bácsi, nemsokára itt van 
aug. 1-eje és lehet majd ismét zer
gére lőni.«

*
Ez a háború, ez a háború, de sok 

bajt okoz, de sok keserűséggel jár, 
de kiforgat bennünket minden joga
inkból. Teljesen uj törvények, uj ren
delkezések között élünk, — hallatja 
amott szavát — a világi dolgokban, 
törvényekben jártas, világlátott, az 
újságokat szorgalmasan olvasgató — 
Patay bátyánk. Itt van példának 
okáért a közélelmezési hivatal, a rek- 
virálás, kenyér, cukor, liszt, kávé, 
petroleom stb. jegy. Ki hitte volna 
három évvel ezelőtt, hogy elkövet- 
kezhetik csakhamar az idő, hogy az
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ország élelmezését, ellátását egy köz- 
élelmezési hivatal lesz kénytelen irá
nyítani ; hogy a termelő nem rendel
kezhetik szabadon saját termése fe
lett. Ki hitte volna három évvel ez
előtt, hogy mi közel jövőben csak 
jegyek ellenében kapunk kenyeret, 
lisztet, cukrot, petróleumot, kávét 
stb., illetőleg még jegyek ellenében 
pénzért sem kapunk ; hogy ez ember
nek azt mondják majd, itt ebben és 
ebben a boltban ennél vagy annál 
fogod a részedet megkapni.

— Megbocsásson Patay bátyám, 
hogy közbe vágok, szólal meg Csathó 
Ádám, ki az érdemes gyülekezetnek több 
Ízben volt már a kurátora, a bibliá
ban igen otthonos ember, ezek a 
háborús intézkedések, aminők: a
közélelmezési hivatal, báró Kürthy, 
rekvirálás, jegyrendszer, nem is holmi 
uj, háborús találmányok. Nem! Ol
vassuk el csak a bibliában Mózes 
első könyvében a 41 -ik részben 33 —56 
terjedő verseket s meggyőződhetünk 
róla, hogy már akkor a király vé
delme alá helyezték az élelmiszereket. 
Az összegyűjtött felhalmozott készle
tek gondozásával, elosztásával Fáraó 
megbízta Józsefet.

»Te légy az én házamon főgond
viselő« . Rendelt »tiszttartókat az 
országnak,« hogy gyűjtsenek gabonát 
a Fáraó keze alá Megéhezék — 
pedig — egész Egyptom földe is és 
kenyérért kiált vala a nép Fáraóhoz. 
Monda pedig Fáraó mind Egyptom- 
belieknek: Menjetek Józsefhez és
amit mond néktek, azt miveljétek. 
Akkor mind megnyitá József a ga
bonás-házakat és árulja vala az 
Egyptombelieknek.«

Ä rég letűnt és a mostani-szomorú 
idők között — Patay öcsém -  csak ab
ban van különbség, hogy mig napjaink
ban az éhség esztendejének minden ter
mését gyűjtik össze, >a keleti széltől 
kiszáradt« gabona fejekkel akarják 
kielégíteni az éhező sokaságot, mely 
ma, mint Fáraó idejében a kenyérért 
kiált, addig a régiek sokkal bölcseb- 
bek, sokkal előrelátóbbak voltak. »És 
bejárá József az egész Egyiptom 
földét. És összegyü.té a hét eszten
dőnek minden eleségét, amikor is a 
hét bő esztendő alatt a föld tele 
marokkal ontá a termést és felhal
mozza József a gabonát, mint a 
tenger fövénye, igen sokat.« Az ösz- 
szegyüjtött (rekvirált) felhalmozott 
gabonának is ugylátszik sokkalta 
inkább viselték gondját a régiek, 
mert hogy a felhalmozott élelmiszer
készletből a rossz kezelés következ
tében sok elromlott, elpusztult volna
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amint mi ezt napjainkban gyakran 
halljuk, erről nem szól az irás. Óh 
igen azok a régiek, de bölcsek vol
tak ! Náluk valóban az istennek fé
lelme volt a bölcsesség kezdete.

Czipott Géza.

A karomfikßlera s ellene való védekezfis.
A közélelmezés szempontjából igen 

fontos ma, hogy lehetőleg sok barom
fit tudjunk tenyészteni és sok tojást 
termelni s ezekkel a marhahúst és 
sertéshúst pótolhassuk. A többterme
lésnek legfőbb akadályai a járványos 
baromfibetegségek, ezek közül pedig 
legveszedelmesebb a baromfikolera.

A baromfikolera (tyúkkolera, barom
fivész, szárnyasok kolerája) könnyen 
terjedő fertőző betegség, mely a 
tyúkokra, gyöngytyúkokra, pulykákra, 
libákra, kacsákra és galambokra egy
aránt ragadós és többnyire elhullással 
végződik. Okozói parányi élőcsirák, 
melyek a vérben, a váladékokban és 
ürülékekben tömegesen megvannak. 
Legveszedelmesebb terjesztője a bete
gek bélsara és nyála,' inelylyel szét
szórják a ragályanyagot, ami főleg 
vízzel és eleséggel jut az egészséges 
baromfiak bélcsövébe. A betegséget 
igen sokszor a piaczon vagy barom
fikereskedőtől vett baromfiak hurcol
ják az udvarba, vagy a szomszédság 
felől terjed ide át. De a piacon vett 
fertőzött baromfiak belső részei is 
terjeszthetik, sokszor meg cigányok 
hurcolják el a járványt, akik a 
megfelelően el nem takarított hullák 
belső részeit elszórják.

A betegség hirtelen lepi meg a 
baromfit, a betegek erősen elbágy
adnak, nem esznek, felborzolt toliak
kal, leeresztett szárnyakkal tántorogva 
járnak vagy félrehúzódva, fejüket a 
szárnyuk alá dugva gubbasztanak; 
tátognak, néha hánynak és szomjú
ságuk fokozott. Legfeltűnőbb jele a 
hasmenés ; az ürülék eleinte sárgás
fehér, pépes, később híg, bűzös és 
zöldes vagy vörösesszínü. A beteg- 
ség vége felé az állatok nehezen 
lélegzenek, hörögnek, tarajuk meg- 
kékül és görcsös rángások közben 
hullanak el.

A baromfikolera igen hevesen, 
gutaütés módjára is lefolyhatik, de 
legtöbször 1—3 napig elhúzódik. Az 
állománynak gyakran 80 90 száza
léka is elhull.

A hullák bőrén kékes foltok támad
nak, a tyúkok és pulykák taraja és 
szakála szederjes. A hús sötétebb 
színű A belek egyes részei, főleg 
belül, vörösek a gyulladástól, tartal

muk sokszor véres; a májban sárga 
pettyek láthatók; a szivén kocsonya- 
szerű vagy hártyás alvadék és sok 
feketevörös folt (vérömlés) keletkezik.

Idegen helyről való baromfit 6—8 
napig elzárva kell megfigyelni és csak 
ha egészségesnek bizonyult, bocsássuk 
szabadon az udvarra. A piaczon vett 
levágott baromfi belső részeit nem 
tanácsos az udvarra kidobni s a 
baromfiakkal megetetni, mert fertőzött 
állatból származhatnak. Amikor pedig 
a szomszédság felől fenyeget a baj, 
legczélszerübb a baromfit úgy tartani, 
hogy idegen baromfival ne érintkez
hessen. Házaló baromfikereskedőt és 
cigányt ne engedjünk az udvarba. •

Ha a betegség már mutatkozik vagy 
gyanakszunk reá, ezt a község elöl
járóságának azonnal jelentsük be. 
Az egészségeseknek látszó barom
fiakat a betegek és gyanúsak közül 
gondosan válaszszuk ki és ragály
mentes helyre átvive, gondozásukat 
olyan egyénre bízzuk, aki a betegek
kel nem érintkezik. A betegeket és 
gyanúsakat zárva kell tartani, de leg
helyesebb leölni és a hullákat elé- | 
getni vagy frissen oltott mészszel le
öntve, mélyen elásni. Hullákat a trá
gyadombra kidobni, fára felkötni, 
patakba, folyóba vagy a szomszédba 
dobni és cigányoknak adni veszélyes, 
mert a hullák veszedelmes terjesztői 
a járványnak. Fertőzött udvarból 
egészséges baromfi is csak leölt álla
potban vihető ki.

A beszennyezett udvart, ólakat és 
ketreczeket tisztán kell tartani s főleg 
az ürülékektől naponta megtisztogatni. 
Ha az összes beteg baromfi elhullott 
vagy leöletett és az utolsó elhullás 
óta nyolez nap telt el, az ürülékeket, 
eleségmaradékokat gondosan össze 
kell seperni, kaparni s elégetni vagy 
elásni mint a hullákat. Az ólak és 
ketreczek farészeit, az ülőrudakat etető 
és itató edényeket, melyeket a barom
fiak ürülékeikkel mindig beszennyez
nek, forró lúggal kell meszelni, a 
földet forró vízzel vagy híg kénsavas 
oldattal öntöző kannából kell bősége
sen megöntözni, hogy egészen átned
vesedjen.

Ha fertőzés fenyegeti a baromfiakat, 
vagy ha már megbetegedés és elhul
lás történt, jó sikerrel használható 
a védőojtás, mely sokszor megakasztja 
a járvány terjedését. Ojtóanyag Ter
melőtől (Budapest, Hungáriakörut 
244. sz.), a Mezőgazdák Szövetkezet
étől (Budapest, V., Alkotmány-u. 29. 
sz.) és a Laboratorium Védőoltóanya
gok Termelésére f^.-T.-tól (Budapest, 
IX., Lónyai-utcza 18/b).

A világháború eseményei.
A harctéri eseményeken kivü l 

az elmúlt napokban nagyon sok 
politikai esemény tartotta izgatott
ságban a lelkeket. Spanyolország 
válságos helyzete; a svájci szoci- 
álistának angol parancsszóra Orosz
országból való kiutasítása, aki 
Hoffmann svájci szövetségi taná
csosnak a megbízásából a békefel
tételeket lett volna hivatva meg
beszélni ; Svájcnak kétszínű maga
tartása ; az osztrák parlamentben 
a csehek pimaszkodása, k ik  Ma
gyarország feldarabolásáról álma- 
modoznak; a amerikai elnöknek 
újabb pöfeszkedése: mind-mind
arról győznek meg bennünket, 
hogy egyenlőre még mindig nincs 
más ut számunkra, mint becsület
tel kitartani, helyt állani. K itartani, 
mert az ellenség a harctéri siker
telenségekkel szemben ahhoz az 
utolsó eszközhöz folyamodott, mely
nek megfélemlítés a neve. Ezt bi
zonyítja a görög kirá lynak Kon
stantinnak a trónról való lemon
dása. S ennél a névnél á lljunk meg 

| egy szóra. Aki a világtörténeti ese- 
! ményeket a maguk igazi értéke 
1 szerint tudja megítélni, az kényte- 
! len bevallani, hogy ennek a rette

netes világháborúnak mégis a leg- 
csudálatosabb hőse: Konstantin
görög k irá ly  Szereplése, a legizga- 
tóbb, szívóssága kimeríthetetlen. 
Nagyon-nagyon sokat fog vele fog
lalkozni a történelem s fe lírja  majd, 
hogy m ikor a világ elveszítette 
józan eszét, volt egy k irá ly , aki 
hü maradt önmagához, k i nem akart 
háborút. Nem volt hajlandó egy 
görög életét sem feláldozni az an
golok és franciák kedvéért. Tűrt, 
szenvedett hosszú ideig, amikor pe
dig legdurvább módon jö tt ment ide
genek beleszóltak uralkodói joga
iba utoljára is inkább ott hagyta 
a trónt, eszét vesztett népét. És ezt 
az embert még bántalmazni merték 
útjában a szabad Svájcban.

A világháború mai képe körü l
belül a következőkép fes t:

Keleten

az orosz tüzérség tartós' tüzelése 
és Péter várról érkező hirek szerint 
is az oroszok komolyan egy offen- 
zivának a megindítására gondolnak.

Nyugaton

a nagy áttörési csaták kudarca óta 
' csak helyi jelentőségű események
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játszódnak le. Soissonstól észak
keletre, Vauxailonnál a németek 
másfél kilométernyi fronton sikeres 
ellentámadásokat hajtottak végre. 
Yperntől a tengerig terjedő front
részletet egy magán jelentés sze
rin t mind az angolok vették át.

Az olaszok
is úgy látszik elcsöndesednek. A 
Hétközség fensikján megkezdett 
támadásuk kudarcot vallott. Á llí
tólag e helyütt az olaszok 40—50.000 
embert veszítettek. Az eredmény 
m it elértek a legcsekélyebb: a ha

tárgerincen egy kilométer széles
ségben, alig 100 méter mélység
ben tudták állásainkat elfoglalni.

A buvárhajóháboru

eredménye május hónapban 869.000 
tonna hajótér elsülyesztésével zárult.

sí::'-.'

A z  e g y h á z  kör é bő l .
Kitüntetés Őfelsége Kruttschnitt Anlal 

soltvadkerti esperesnek a II. osd. polgári 
hadi érdemkeresztet adomán.ózta.

Kinevezés. Őfelsége Plachy Gyula kir. 
tanácsost a nagykárolyi gyülekezet érdemes 
felügyelőjét miniszteri tanácsossá neve te ki.

Halálozás. Frenyó Gyula nógrádsze.'.t- 
péteri lelkész, főesperes 66 éves korában 
elhalt. Legyen emléke áldott.

Legszebb emlék. Néhai Kiss Imre volt 
uraiujfalui leikész emlékére gyermekei 
Mayer Károlyné, Leyrer Károlyné és Kiss 
Antal a szentgotthárdi gyülekezetnél édes 
apjuk és anyjuk emlékére már előbb tett 
alapítványt újabban 100 K-val gyarapították. 
Ez a legszebb emlék, melyet a gyermek 
szüleinek emlékére emel.

Hagyomány. N.-hai Kolpaszky Mihály 
nagybörzsönyi lelkész emlékére, leánya a 
gyülekezetnek 12 000 K-t hagyományozott.

Adomány. Gróf Ambrózy Gyula koro
naőr, v. b. t. t a reformáció 400 éves 
jubileuma alkalmából 5000 koronát adomá
nyozott a temesvári egyháznak.

Uj tábori lelkész. Héring János lévai 
segédlelkészt tábori lelkészi szolgálatra 
hívták be.

Lelkészavatások. Dr. Baltik Frigyes 
püspök junius 12-én Balassagyarmaton, 
Geduly .Henrik püspök Eperjesen több 
végzett theologust avatott fel lelkészi szol
gálatra.

Segédlelkész elhelyezés. Zulauf Hen
rik felsölövöre nyert segédlelkészi elhelye
zést. Áldás legyen munkálkodásán!

Lelkészválasztások. A vadosfai gyüle
kezet lelkészévé választotta Bojtos László 
hántai lelkészt, aki je enleg táborilelkészi 
szolgálatot teljesít. — Az őrimagyarósdi 
gyülekezet pedig Bachát István ottani he
lyettes lelkészt választotta egyhangú ag 
lelkészévé, Kisérje az Ur áldása munká
jukat 1

Áttérések Ausztriában. Ausztriában az 
evangélikus vallásra áttért 1914-ben 175, 
1915-ben 165, 1916-ban 118 egyén.

Adakozások. Vönöckről Pap Károlyné 
erdélyi cv. lelkészek részére 5 K, konf. 
otthonra 4 K, kerületi nyomdára 4 K, ifj. 
Töke Józsefné, Balassa Lídia oltárra 10— 10 
K, özv. Riczinger Istvánná erdélvi ev. lel
készek részére 20 K. ugyancsak Vönöckről 
a felállítandó uj orgonára két hét alatt a hívek 
368 koronát adtak össze. A jó isten áldja meg 
a lelkes áldozatkészségüket.

A kemenesaijai egyházmegyéhez tar- 
tozó „zalai szórványgyülekezel“ jun 7-én 
Pötrétén, Grüner Károly házában tar
totta meg évi rendes összejövetelét. Varga

Gyula kemenesaljai esperes szívhez szóló 
elmélkedése után Grüner Károly pénztáros 
és Bakó Béla jegyző terjesztették elő évi 
jelentésüket, melyet a szórványgyülekezet 
meghal gátolt és tudomásul vett A befolyt 
adomán, okból 50 komát a konfirmandus 
otthonra, 20 koronát a gyermekotthonra, 
20 koronát pedig a jubileumi szeretetházra 
adtak. Isten megsegítő kegyelme kisérje 
ezután is a szétszórtan élő de az egyház 
ügyei iránt melegen érdeklődő hitsorsosok 
buzgólkodását.

I t t h o n r ó l .
A király és királyné adománya. Tud

valevőleg a magyar nemzet 50—50 ezer 
aranyat ajándékozott IV. Károly királynak 
és Zita királynénak megkoronázásuk alkal
mából. Ők most ezt az ajándékot jótékony, 
célra fordítják Királyunk ugyanis az ö 50 
ezer aranyá a vagyontalan és több gyer
mekkel megáldott, legérdemesebb hadirok
kantaknak és hadiözvegyeknek adja Zita 
királyné pedig a román betörés által sújtott 
Erdélynek ajándékozza az 50 ezer aranyat.

Ev. lelkész fiából pénzügyminiszter. 
Az uj pénzügyminiszter Dr. Gratz Gusztáv 
a volt gölniczbányai, illetőleg a kolozsvári 
evangélikus lelkész fia.

Bevonuló katonák figyelmébe. Nem 
ajánlatos a csapattestükhöz bevonuló ka
tonáknak több élelmiszert magukkal vin- 
niök, mint amennyit az utón elfogyasztanak, 
mert a nagyobb mennyiségű, vagy el nem 
készített élelmiszert a határrendőrség el
kobozza.

Szénbeszerzés. Akik nem tudják be
szerezni a csépléshez szükséges szenet, 
forduljanak az Órszágos Szénbizot Sághoz, 
Budapesten IV. Haris-köz, 3. szám.

A petróleum. A kereskedelmi miniszter 
rendelkezése folytán a petróleumot zár alá 
vették 1917. aug. 31-ig.

Olcsó tea. Az erdőben vadon tenyésző 
földi eper megszáritott leveleiből Állítólag 
nagyon jó teát lehet készíteni

Áz elesett katonák hagyatéka. A 
harctéren elesett, vagy a háború tartamán 
bárhol meghalt katonák hagyatéki ingósá
gainak kezelésére a közös hadügyminiszté
rium a mögöttes országrészek katonai pa
rancsnokságainál külön osztályt rendezett be.

Hársfavirágot a beteg katonáknak. 
Múlt számunkban közöltük, hogy a Had- 
segélvző Hivatal gyógynövények gyűjtésére 
kéri fel a közönséget, közöltük továbbá 
annak elküldési módját is a nevezett hivatal 
címére. Ezek közül legnagyobb szükség 
volna most hársfavirágra, az idegen orszá
goktól származó orvosszerek pótlására Aki

csak teheti, küldjön be tehát minél több 
gondosan megszáritott hársfavirágot a be
teg katonák részére.

Mérsékelt áru vasutijegyek. A hadügy
minisztérium azoks ámára, akik kórházban 
levő beteg katona-hozzátartozóikat akarják 
meglátogatni, vagy meghalt katona-család
tag temetésére utaznak, mérsékelt áru, 
úgynevezett „kórházjegyeket“ engedélyezett. 
Ezeket a jegyeket a katonai egészségügyi 
intézetek állítják ki s az elsőfokú polgári 
hatóságnak kell azokat láttamoznia.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
Megalakult az uj kormány. Az uj

magyar kormány tagjai a követke ők : M i
niszterelnök; gróf Esterházy Móric, belügy
miniszter : Ugrón Gábor, földmivelésügyi 
miniszter: Mezőssy Béla, igazságügymi- 
n iszter: Vázsonyi Vilmos, vallás- és köz- 
ok;ásügyi miniszter: gróf Apponyi Albert, 
kereskedelmi miniszter: gróf Serényi Béla, 
pénzügyminiszter: Gratz Gusztáv,,,honvé
delmi miniszter : Szurmay Sándor, Őfelsége 
személye körüli m iniszter: gróf Batthyány 
Tivadar. Horvát m iniszter: gró f Zichy 
Aladár.

A király jun. 15-én Budapestre érkezett, 
amikor az uj kormány letette előtte az esküt 
a budai várban.

A miniszterelnök 5 uj minisztérium föl
állítását is tervezi, ezen lenném k: a köz
lekedésügyi, a népjólétügyi, a békére való 
gazdasági átmenetügyi, a közegészségügyi 
és végül az ideiglenes tárcanélküli minisz
térium, ez utóbbit a választójogi reform és 
a kerületek beosztásának előkészítésére 
tervezik.

A képviselőhöz junius 2I-én újra meg
nyílt. Ez alkalommal mutatkozott be az uj 
kormány.

A n a g y v i l á g b ó l .
A hollandi királynő vonata kisiklott.

Vilma, hollandi királynő nagy katasztrófától 
menekült meg legutóbb. Ugyanis a gyors
vonat, amihez a királyné szalonkocsija is 
hozzá volt csatolva, kisiklott. A katasztró
fám! huszonhatan sebesültek meg, kiknek 
bekötözésénél a királynő személyesen is 
segített.

A fogoly cár életmódja. Az oroszok 
volt hatalmas uralkodóját s/igoruan őrzik 
fogságában. Nejével találkoznia ' nem sza
bad. Naponta csak két óra hosszáig szabad 
sétálnia s ekkor huszonöt lépésnyi távol
ságban, a katonai őrség nyomon követi
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Az a lkoho l és a háború. Az orosz 
kormány másfél évi fogházbüntetéssel sújtja 
azt, aki nyilvános helven részeg állapotban 
jelenik meg. Aki pedig részeg állapotban 
más kihágást követ el, hat évtől nyolc évig 
terjedhető kényszermunkával bűnhődik.

Lem ondott korm ány. Az osztrák kor
mány lemondott, hir szerint a király elfo
gadta a lemondást.

Előfizetési felhívás.
Tisztelettel értesítjük szives olva

sóinkat, munkatársainkat és jóba
rátainkat, hogy a reformáció jubile
umára való tekintettel a második fé l
évre kivételesen előfizetést hirdetünk, 
hogy minél többeknek alkalmat ad
junk a reformáció megismerésére s 
az evang. hitben való erősödésre. Eb
ben a félévben sorra kerülnek a 
következő c ikke k : a reformáció tör
ténete, a magyar reformáció, Luther 
családi élete, Luther mint költő, Lut
her jelleme, választó tanók, egyházunk 
mai helyzete, a reformáció szempont
jából különösen fontos bibliai helyek 
rövid magyarázata, reformátorok nyi
latkozatai stb. Ezen kívül összefog
la ljuk a háború eseményeit, közlünk 
költeményeket, elbeszéléseket, hí
reket egyházunk köréből, az or
szágból s a nagyvilágból.

A  második félév a ju lius 15-én 
megjelenő 20-ik számmal kezdődik 
s a lap a nyári hónapokban két
hetenként, a téliekben hetenként

je lenik meg. Előfizetési dija közvet
len küldéssel 1 kor. 80 fill., csopor
tos küldéssel 1 kor. 50 fill., katonák
nak 1 kor. M ivel azonban sem anyagi 
erőnk, sem papiros raktárunk nem 
bírja k i a kárba vesző mutatvány- 
számok nyomatását, bizalommal 
kérjük minél előbb a megrendelé
sek bejelentését, Megrendelések és 
befizetések a kiadóhivatalhoz Kör- 
mend-re (Vas m.) küldendők.

Mutassák meg olvasóink ezt a 
lapot és felhívást ismerőseiknek és 
szerezzen mindenki legalább egy 
előfizetőt, hogy a jubileum i évben 
minél többen hallgassák a Harang
szó ébresztgető, erősítő szavát.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:
M ajd ha visszajönnek, A menetszá

zad induláskor. A közlendők közé soroz
tuk. Szerzőiket máskor is szívesen látjuk. 
— A balatonkenesei harang búcsúzta
tó ja . Közöljük. — Fogoly levele, Fehér- 
hajú öreg asszony. Kidolgozásuk darabos, 
de kapunk mi onnan közölhetőt is — K. 
J. A fagyott diófaágakat junius második 
felében kellett volna lemetszeni. Még julius 
első napjaiban is meg lehet tenni, de ta
vasszal, vagy ősszel nem szabad. A diófát 
és gesztenyefát különben sem szabad nyesni, 
legföljebb a száraz ágakat távolitjuk el.

Van va lak ije  a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki m in
den egyes számmal.

Olvassuk a bibliát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincH 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

ilius l. vasárnap, Máthé 7, 13—20.
n 2. hétfő, „ 7, 21—29.

3. kedd, „ 12, 28—34.
n 4. szerda, Zsoltár 50, 1— 15.
„ 5. csütört., „ 50, 16-23.
„ 6 péntek, „ 63.

7. szombat, 65.
„ 8. vasárnap, Lukács 7, 1-10.

9. hétfő, 7, 11 — 17.
10 kedd, „ 7, 18-23.

n 11. szerda, „ 7, 24-28.
12. csütört, „ 7, 29—35.

•n 13. péntek, 7, 36—50.
* 14. szombat, „ 8, 1 -3 .

A Dunát.túli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ címen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett Ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előlejges bekül
dése mellett.

Há7VP7pfhnhi vagy házikisasz-ndZVC ZÖ lU M U I szonyi állást keres 
evang. vallásu nő. Elmenne esetleg 
beteg úrnő mellé is. Cime megtudható 
a HARANQSZÓ kiadóhivatalában.

Hirdessünk a H aran g szó b an !

Meg akar szabadulni végleg a rheuináíól, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

JNxent István balzsamot.
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmakná! 
legbiztosabb a

Friedrich féle „\iszkeíegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
feltétlenül használ. 10-50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne rost- Ije megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T A P P O R T “.
E kitűnőnek ismert g3’óg,v szerek egyedüli készítője és elárusitója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

10-50

Magyarorszagi Provitamüvek 

ORBÁN IGNÁC és T s a  
Szentgotthárd.

Nyomatott W titsch Béla viüamOzemtt könyvnyomdájában Szcntgottháidon.



Vili. évfo lyam . 1917. ju liu s  15. 20. szám

Előfizetési ára 36 számra közvetlen küldéssel 3 K 60 r, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok QYÉKÉNYES-re (8omogy megye), előfizetési dijak 
a HARANQSZÓ kiadóhivatalának KÖRMEND-re, reklamációk 8ZENTQOTTHÁRD-ra küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Horváth Im re: A menetszázad indulásakor. (Vers.) — Balikó La jos: Szabad e a háború idején az Úrhoz fo
hászkodnunk?— Németh Károly: A reformáció előzményei. — Csite Károly: Hantó Dani kedves pajtásai. (Elbeszélés.) — Görög 
Ernő: Egy kis konyhakertészet. — A világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye. — A szerkesztő postája.

menetszámúd

indulásakor.
Meg egyszer búsan megcsóvált anyám. 

Szeméből Vénnyel* areemra peregteV. 

YenatVcreVeV fájón düböröglek . . . 

OlyVer még mest is mintba hallanám.

Panaszra nem nyílt azóta a szám. 

TüzeV lebegnaV a Vem er, oaV éjbe. . .  

KgyVedoün nézeV a nagy messzeségbe, 

Rezem ett nyugsziV pusVám raoaszán.

(?yetrelmes seV-seV átélt éjszaVán, 

MiVer fülembe metsző szél süneltőz,

Äz a bucsuzás mégis nisszaüldőz . . . 

Virágos r e n a l . . .  Jelleg az anyám.. .  

Harctér. HORVÁTH IMRE.

Szabad-e a háború idején is az 
Úrhoz fohászkodnunk?

i r ta : Ba likó Lajos.

A kérdés hivő keresztyénekre nézve 
tulajdonképen nem kérdés. Ha helyt
álló az apostoli intés: »Szüntelenül 
imádkozzatok«, s ha valóban isteni 
parancs a zsoltáriró által közölt fel
szólítás: »hívj engemet segítségül a 
te nyomorúságodnak idején,« akkor 
természetes és magától értetődő do 
log, hogy a reánk szakadt keserves 
meglátogatásban is fohászra emeljük 
fel szivünket, sőt most még inkább, 
mint eddig bármikor. Hiszen mi is 
olyan forma helyzetben vagyunk, mint 
aminőben voltak egykor a tanítvá
nyok a hullámzó tengeren. S ha ne
kik szabad volt a Mestert fölkelteni 
s hozzákiáltani: »Uram, tarts meg, 
mert elveszünk,« akkor az imádság 
útja tilos ösvény nem lehet ránk 
nézve sem. Ha tehát mi a kérdést 
fölvetjük, akkor ez csak azért törté
nik, hogy egy kétségnek elejét vegyük 
és hogy az imádság hatalmát röviden 
kidomborítsuk. A kétség, melyre gon
dolunk, alighanem sok szívben föl

merül. Akárhányszor azt mondják: 
Hogyan kérjem az Istent, hogy adja 
a diadalt nekünk s hogyan bízzak 
abban, hogy imádságom meghallgat- 
tatik, holott Istent nemcsak mi kér
jük, hanem ellenségeink is. Valame
lyik imádság tehát föltétlenül hiába
való lesz. Magában véve érthető az 
ilyen kétség, de helyesnek nem mond
ható semmiképen. Tudnunk kell ugyan
is egyrészt azt, hogy a győzelemért 
imádkozni csak akkor szabad, ha 
ügyünk igazságáról meg vagyunk 
győződve s ekkor viszont nemcsak 
szabad, de kell is imádkoznunk, más
részt pedig nem szabad felednünk 
azt sem, hogy a háború, bármilyen 
jogos és igazságos is, mégis csak 
Isten ostora, Isten meglátogatása raj
tunk. Ha pedig Isten meglátogatást 
küld reánk, akkor célja nem lehet 
más, minthogy hozzáforduljunk, hozzá
kiáltsunk és szent nevét segítségül 
hívjuk. Vagyis itt is arra az eredményre 
jutunk, hogy imádkozni nemcsak sza
bad, hanem kell is. Hogy Isten a 
hozzá felszálló imákkal szemben ho
gyan határoz, hogy közülök melyiket 
hallgatja meg és hogyan — az nem 
a mi tisztünk és feladatunk Mi te-
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gyük csak azt, ami rajtunk áll, te
gyük azt jó lelkiismerettel és bizo- 
dalmas gyermeki hittel, a többit pe
dig hagyjuk az Urra, nem kételked
vén abban, hogy az ő bölcsesége és 
kegyelme a nekünk lehetetlennek 
tetsző feladatot is meg tudja oldani.

Nemcsak szabad, de kell is imád
koznunk tehát a háború idején — 
de vájjon mi legyen imádságunk tar
talma, mit kérjünk és kérhetünk Is
tentől ? A felelet egészen általánosan 
az lehet: mindent, ami nélkül szű
kölködünk. Mindamellett imádságunk
nál két dolgot kell szem előtt tarta
nunk, amint azt Luther nyomatéko
san kiemeli. Az egyik az, hogy Iste
nek megadjuk azt, ami öt méltán 
megilleti. Ez akképen történik, hogy 
ügyünket, magunkat, kedveseinket, 
mindazt, ami nekünk evégre Istenre 
hagyjuk, hogy tőle kérünk, tőle vá
runk mindent s viszont neki is adó
zunk hálával mindenért. A másik 
pedig az imádságunk törödelmes lé
tekből fakadjon. Értsük meg és érez
zük át, hogy Isten ostora bűneink 
miatt sújt bennünket. Azért tartsunk 
bünbánatot, és pedig ne csak úgy, 
hogy bűneinket megismerjük, rajtuk 
siránkozunk, de azért mindent a ré
giben hagyunk, hanem úgy, hogy 
igyekezünk a bűnt, a megismert és 
megsiratott bűnt elhagyni. Ehhez vi

szont kérnünk kell Isten szent lelké
nek segítő erejét és a kegyelemnek 
bűnt eitörlő bőségét. Az ilyen imád
ság minden bizonnyal kedves Isten 
előtt és meg is hallgattatik. Ha pe
dig az egyesek megtérnek s a sok 
egyesből lassan-lassan, ha nem is 
többség, de tekintélyes kisebbség lesz, 
akkor Isten kegyelmesen tekint az 
egész nemzetre s örök kegyelemből 
határt szab a zugó áradatnak, mely 
felettünk tombol s elnyeléssel fenye
get bennünket.

A mikor ez a háború kitört, böl
csek és nem bölcsek egyaránt azt 
hitték ; néhány hét, legfeljebb néhány 
hónap alatt véget ér, mivel a mos
tani nemzetgazdasági viszonyok mel
lett lehetetlennek látszott, hogy hosz- 
szas háború dühöngjön. Ez a számí
tás csúfosan megcáfoltatott. A harma
dik háborús év is elmúlt s még mindig 
beláthatatlan, hogy mikor váltja fel az 
ágyuk dörgését a békeséget hirdető ha
rangok zúgása. Az időpontot meghatá
rozni természetesen nem lehet, ember
nek azt meghatározni sehogyan sem 
lehet, de azt hiszem, hogy a vérzivatar 
elül és felragyog a békés szivárvány, ha 
a háború, mint Isten fenyitő ostora, 
elérte célját. Ha szivünk szerint meg
térünk Istenhez s neki szenteljük 
magunkat, akkor majd felhangzik a 
haialmas parancs: csendesedjetek el

= -----

1 5 1 7  —  1 9 1 7 .

A reformáció előzményei.
Ir ta : Németh Károly.

Róbert Károly királyunk nagyapját, 
a keresztesvitéz szent Lajos francia 
király testvérét, Károlyt, Anzsu her
cegét, IV. Kelemen római pápa tette 
Nápoly királyává. A pápa diadala 
tökéletes volt, mikor az uj nápolyi 
király a pápaság leghatalmasabb 
ellenségének, a német Hohenstaufen 
családnak utósarját 1268-ban Nápoly
ban kivégeztette. Németországban 
nagy zavarok támadtak; Franciaor
szág a császárság és pápaság har
cában semleges maradt szent Lajos 
idejében, aki magához ragadta Eu
rópában a vezető szerepet. Újabb 
győzelmet aratott a németek felett a 
pápaság, mikor V ili. Bonifácius habs- 
burgi Rudolf fiával, Albert német 
császárral elismertette védencének, 
Róbert Károlynak a magyar királyi 
trónra való igényét.

Azonban a kocka hamarosan for
dult. Szép Fülöp francia király

r ugyanezt a VIII. Bonifácius pápát 
fogságba vetette s a pápa ebbe a 
szégyenbe belehalt. S alig kezdett el 
Róbert Károly, a francia eredetű 
király, Nagy Lajos apja, nálunk 
uralkodni, az ezer év óta Rómából 
intézkedő pápák a délfranciaországi 
Avinyonba tették át székhelyüket 
1309 ben, mikor is a pápa a mi ki
rályunkat tette meg (mint nápolyi 
királyt) olaszországi császári helytar
tónak. A pápák avinyoni »fogsága« 
nevezetes következményekkel járt a 
pápaságra és az egész nyugati ke- 
resztyénségre nézve. Amúgy is meg
tépázott tekintélyük sokat vesztett. 
Igényeik, követeléseik az évszázadok
kal mindig nagyobbra növekedtek; 
Európában császárok és királyok 
fetett uralkodni, a Keletet pedig a 
mohamedánoktól visszaszerezni akar
ták. Igényeik nagyobbak voltak mint 
erejük. A keresztyénség 867-ben ke
leti és nyugati egyházra szakadt. Mig 
a császár és pápa egymással vetél
kedtek, a mongolok dúlva és rabolva 
elárasztották Keleteurópát Krakóig és 
a Dunáig. Az avinyoni fogság idején 
a törökök már a Balkánon foszto
gattak.

habok, némulj el zajongás, szűnj meg 
te vérontás 1 Hogy ez minél előbb 
megtörténjen, mondjuk mi is a pró
féta szavával: »Nosza, keljünk fel 
mindnyájan, menyjünk el az Úrhoz, 
térjünk meg a mi Istenünkhöz!« De 
necsak mondjuk ezt, hanem tegyük 
is meg. Ezzel nemcsak magunknak 
szolgálunk, hanem munkáljuk nemze
tünk javát is, mert a megtért nép ke
gyelmet talál az Ur előtt Ez bizony
nyal igaz. . .

$ ‘é, kegyes cselekedetek soha= 
sem tesznek senkit jó, kegyes 
emberré; hanem a jó kegyes em= 
bér, jó, kegyes cselekedeteket mi= 
vei. (Sonasz cselekedetek sohasem 
tesznek senkit gonosz emberré, 
hanem a gonosz ember, gonosz 
cselekedeteket mivel. Ú g y , hogy 
mindenesetre a személynek ke ll 
jónak és kegyesnek lenni minden 
jó cselekedetet megeló'zó'leg, akkor 
aztán  a kegyes és jó személyről 
jó cselekedetek szárm aznak.

(Luther.)

Magában az egyházban is már 
korán megnyilvánult az elégedetlen
ség a pápák világi törekvései és az 
egyház elvilágiasodott élete ellen. 
Elsősorban nem Németországban, 
hanem Olaszországban és Francia- 
országban. Klaudiusz turini püspök 
a kilencedik század elején, tehát még 
a magyarok bejövetele előtt hevesen 
támadta a pápaságot, a képeknek és 
szenteknek imádását.

A franciaországi Cluny nevű ben- 
césapátságból (Lyontól 100 km. ész.) 
indult ki a meggazdagodott és élve
zetekbe merült szerzetesrendeknek 
megreformálása (910— 1157); nagy 
apátjai közül különösen kiválik Odo 
(927 —941), aki kegyességével és 
akaraterejével Clunyt a szerzetesség 
megújhodásának középpontjává tette. 
1150 körül 314 kolostor, Európa 
minden részében, állott a Cluny ben
cés apát fenhatósága alatt. A szt. 
István által alapított pannonhalmi 
bencésapátság révén tehát egy fran
cia reformmozgalom hullámai mind
járt a magyar keresztyénség hajnalán 
eljutottak hazánkba is. A clunyi re
formáció hatásának tulajdonítható, 
hogy a főpapi állásoknak pénzért

ÜL
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Hantó Dani kedves pajtásai.
Elbeszélés. Ir ta : Csite Károly.

Negyven esztendővel ezelőtt hús
hagyókedd reggelén, úgy az alszegi, 
mint a fölszegi kutaknál, csoportba 
verődve tárgyalták a dörgösi leányok 
és menyecskék a nagy eseményt:

— Hallottátok, Zsuzsi, M á ri? ... 
Haza költözött a bugyogós Hantő 
Dani s hozott magával egy inci-finci, 
búbos kontyos menecskét is ! Csi
náltathattok most vele szép, csikorgós

j cipőt. Csizmát, mint mondják, nem 
is tud csinálni a szerencsétlen.

— Csináltasson a kanász kecskéje. 
Én biz’ még ha ingyen adná s azon 
felül térden állva könyörögne, még 
sem húznám föl a cipőt csúfságnak. . .

— De én sem ám. Inkább fagyjon 
el a lábam mezítláb, mintsem cipőt 
húzzak rá.

Ezek a párbeszédek elég világossan 
megmagyarázzák, hogy akkor még 
nem volt a cipő kelendő portéka 
Dörgösön. Pedig Hantó Dani, uj házas 
cipészmestet úr, nagy reményekkel 
költözött a városból haza, az édes 
szülőfalujába. Csinos, kis menyecs
kéjével háromszáz pengőt kapott 
hozományul, úgy tervezte, hogy azt 
a mesterségbe fekteti. Ellátja a falu 
apraját, nagyját cipővel s azonfelül

való eladása (szimónia) eltöröltetett 
és a papnőtlenség kötelezettsége szi
gorúvá lett.

A clunyi reformmozgalom az egy
ház körén belül maradt, alávetette 
magát a pápa tekintélyének, a pápák 
pedi részben igyekeztek megvalósítani 
a reformtörekvéseket. Azonban ma
gának a népnek vallásos érzülete is 
feltámadt az uralkodó egyháznak 
túlkapásai ellen s a pápáknak mind
jobban meggyűlt bajuk az eretnekek
kel. Orleansban már 1022-ben mág
lyát gyújtottak a katharok alá, akik 
a római egyházzal szembehelyezked
tek s azt tanították, hogy az ő pá
pájuk a Szentlélek. Wald Péter és 
követői Lyonban az evangéliom alap
ján állva elitélték az egyház tanait; 
tagadták, hogy a római egyház Krisz
tus egyháza volna; elvetették az 
egyházi és világi rend között való 
különbségtevést, evangéliomi szegény
ségre kötelezték magukat. A pápa 
1184-ben kimondta rájuk az egyházi 
átkot. Az albigensek Délfranciaor- 
szágban a szentirás ismeretét terjesz
tették, a római katholikus egyháztól 
elszakadtak, a pápáról tudni sem 
akartak; annyira megerősödött ez a

a vásárokra is dolgozik. Élnek holtig 
boldogan, mint hal a vízben.

Dani májszter tehát dolgozott kora 
reggeltől késő estéiig, készítette a 
kisebb és nagyobb cipőket buzgalom
mal reménységgel, de biz’ vevő, meg
rendelő nem tévedt be hozzá.

— Hej, te ember, de becsaptál 
engem s becsaptad magadat is, hogy 
ide csaltál, ebbe az istenhátamögötti 
faludba! Hisz itt még télen is, hó- 
ban-fagyban mezítláb járnak a leányok 
és fiatal asszonyok. Innen-onnan egy 
hónapja lesz már, hogy ide költöz
tünk, de még senki be nem bottlott 
hozzánk ; egy krajcár bevételünk nem 
volt, — vádolta a kis menyecskéje.

— No csak várj, Vilmuskám, köze
leg a husvét napja, jönnek most majd 
annyian, hogy abban vásik el az 
ajtókilincsünk s csak úgy dől majd 
a szép pénz hozzánk...

— No, no 1 Annyi lesz, hogy meg 
sem tudom olvasni, akárcsak a bé
kának a tollát . .

— Csak bizzunk, szivem; csak 
bizzunk! — mondta Dani mosolyogva, 
reményteljes szívvel s vigan fütyö- 
részve, dalolva dolgozott háromlábú 
ülőszékén. A menyezet gerendák már 
tele voltak aggatva kész uj cipőkkel, 
várakoza a helyes lábacskákra. Mind
hiába, nem köszöntött be vevő hoz
zájuk, pedig, haj, de leste, várta Dani

protestáns felekezet, hogy III. Ince 
pápa kénytelen volt kiirtásukra ke
resztes háborút hirdetni, amely a 
pápa részéről iszonyú kegyetlenséggel 
viselve körülbelül húsz esztendeig 
tartott (1209— 1229). Ugyancsak 111. 
Ince pápa Imre magyar királyt 1200- 
ban felhívta, hogy az eretnekeket 
összes polgári jogaiktól fossza meg. 
Tehát a protestánsok üldözésének 
nyomaira is elég korán, a pogányság 
teljes megszűnte után alig száz évre, 
ráakadunk hazánkban.

III. Ince pápa az egyháznak mér
hetetlen kincseket halmozott össze. 
Száz év múlva ezekből a kincsekből 
vajmi kevés maradt meg. Mikor a 
pápák Avinyomba költöztek, s ezáltal 
a római zarándoklatokból eredő jö- 
vödelmektől is elestek, zilált állapotba 
jutottak a szentszék pénzügyi viszo
nyai. De ugyanakkor, midőn Róbert 
Károly király minálunk behozta a 
rendszeres adófizetést, Avinyomba 
XXII. János pápa (1316— 1334) szin
tén életbe léptetett egy pénzügyi 
rendszert, amely egy időre megint 
óriási jövedelmet biztosított a pápa
ságnak, de amely egyúttal nagy mér
tékben hozzájárult a pápai tekintély

az első vevőt az első megrendelőt, 
aki után megindul majd a többi is.

Napjában vagy tiszer ki-kinyitotta 
a harmadfél arasznyi ablakát s ki
dugta rajta a nagy fejét (le is horzso- 
lódott az orra hegyéről a bőr a 
szűk ablak ráma között), leselkedett 
fölszeg és alszeg irányában. De biz 
más eredménye nem lett a dolognak, 
minthogy a hamis, feketeszemü Bogár 
Katica elnevezte Kukuk Daninak s e 
csúfnév rajta maradt, az egész falu 
népe úgy hívta. Idővel az igazi nevét 
el is felejtették.

A falu népe, leányok és menyecs
kék is, nem fogadták el még a cipő 
viselést, szilárdan, makacsul kitartot
tak a csizma mellett. Csupán a hetyke 
Kondor Pistáné kopogott vasárnapon- 
kint a templomba szép, fényes zerge- 
bőr cipőben. (Én ugyan kötve hiszen, 
hogy zergebőrből készült volna a 
kis menyecske cipője, de hát ő úgy 
dicsekedte az ismerőseinek) Igaz 
ugyan, hogy a kis menyecske sem 
Hantó Danival csináltatta cipőjét, 
hanem a városban szerezte. De hisz 
meg is mondta az öreg bólogató Kis 
Bandi a maga véleményét, mikor 
meglátta a begyeskedő menyecske 
lábán a cipőt.

— No nézze meg az ember az 
arcátlan fehér cselédjét, nem szégyenl 
ez ilyen csúf portékát fölhúzni a lá-

lejáratásához. Üresedésben levő egy
házi állások jövedelmét magának 
foglalta le, a kinevezett méltóságok 
az első év javadalmát neki szolgál
tatták be. De talán legtöbb rossz vért 
szült, hogy nálunk is. más országok
ban is a nagyjavadalmu állásokba 
külföldi, többnyire olasz és francia 
férfiakat helyezett, akik csak a jöve
delmét élvezték, de Olaszországban, 
vagy Franciaországban laktak. Ang
liában törvényeket hoztak e csúfos 
eljárások ellen, Németországban pe- 
dig egészen a reformációig napirenden 
voltak e sérelmek miatt a panaszok.

XXII. János pápa idejében kezdő
dött meg a németek harca a pápa 
ellen, mely 1322-től 1347-ig tartott, 
s melyet a reformáció kicsinyített 
kiadásának lehetne nevezni. A pápa 
csak az esetben egyezett volna bele 
Lajos bajor császárjelöltségébe, ha ő 
erősítheti meg. De a németek szerint 
a pápa a franciákat jelentette s a 
német fejedelmek nem engedtek. Nem
csak a jogászok támogatták Lajos 
követeléseit, hanem a ferencrendiek 
generálisa Cesenai Mihály, s az ak
kori legkiválóbb bölcselő Okkam 
Vilmos is. A ferencrendnek különösen
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bára! — dörmögte haragosan. S 
nem tudta megállni, hogy utána ne 
kiáltson: — Hé, húgom, hova lett 
a csizmád szára?

— Otthon maradt bólongatni! — 
szólt vissza csípősen a kis menyecske 
s feszesen aprózott tovább a fényes 
cipőjében.

Ilyen viszonyok közt Vilma asz- 
szonyka háromszáz pengő hozomá
nya hamarosan elillant a háztól. 
Szegény kis menyecske meg is siratta 
az eltűnt örökségét.

— No, ember, most aztán szeded 
össze a sátorfádat, megyünk vissza 
a városba!

Dani úgy meghökkent, hogy csuk- 
lani kezdett.

— Jaj, édes feleség, várjunk még egy 
kicsikét! Tán jóra fordul a dolgunk.

— Ne légy már olyan oktondi, te 
szerencsétlen! Mire, kire vársz még? 
Azt már beláthatod, hogy nem var
ratnak itt cipőt. Csizmáikat pedig a 
kanászhoz viszik a népek megtalpalni. 
Hát éhen akarsz itt velem együtt el
pusztulni ?. . .

Dani visszaroskadt háromlábú szé
kére. Hosszút, keserveset sóhajtott 
s könny szivárgott szeméből.

— Bocsács meg, édes Vilma, de 
én nem tehetek róla, úgy ide: a szü
lőfalumhoz nőtt a szivem, hogy nem 
tudok elszakadni tőle!. ..

a városok polgársága körében igen 
nagy befolyása volt, s ennélfogva 
nem tekinthető csekélységnek, hogy 
e rend egyik fele, az úgynevezett 
szpirituálisok (szellemiek) a római 
egyház ellen fordult, tehát a clunyi 
reformtörekvéseken jóval túl ment. 
Szerintük a pápa az Antikrisztus, ők 
önálló császárt akartak, a pápa pe
dig éljen az evangéliom parancsai 
szerint alázatosságban és szegény
ségben. A pápa csakhamar rajtuk 
ütött egyházi átkával, s a szpirituá
lisok Narbonne-ban, Toulouse-ban és 
egyebütt életükkel fizettek hitükért. 
Okkam — akit Luther is nagyra 
becsült — az egyház ellenébe a 
Bibliát állította, elvetette a pápa 
csalhatatlan tanítását és világi ural
mát. Padnai Marsilius, a párisi egye
tem tanára azt tanította, hogy a 
klerikusok (papok, szerzetesek) alá 
vannak rendelve a polgári törvények
nek ; nincsen joguk arra, hogy saját 
törvényszékeik Ítélkezzenek fölöttük. 
Az egyházból való kiközösítés nem 
a papnak, hanem az államnak fela
data ; az eretnekség csak mint a 
közrend felforgatása bírálandó el s 
a polgári hatóság elé tartozik. A
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A kis asszonyka megsajnálta em
berét s még ő vigasztalta:

— Ne hajtsd oly búra a fejedet! 
Legyen hát a szíved szerint: itt ma
radunk a tornyatlan faludban. De 
még ma sutba dobod a kaptafát: 
földet veszünk bérbe, s megyünk ka
pálni. Nyáron át a mezőn dolgozunk, 
mert máskülönben fölkopik az állunk. .

Hantó Dani ott maradt tehát az 
édes szülőföldjén. Mestersége nem 
adott neki elég kenyeret, keresett 
szorgalmas hűséges feleségével együtt 
egyéb munkával. Nyáron át félretette 
iparos szerszámait, elővett helyette 
másikat: kapált, kaszált napszámban 
s elment részbe aratni. Csak is igy 
tudott megélni, igy tudta gyermekét 
fölnevelni.

Később évek múltán divatba jött 
ugyan az asszony népség között Dör- 
gösön is a cipőviselés, de a népek 
nagyobb részben ócska vásári cipőket 
vásároltak, vajmi kevesen keresték föl 
a Kakuk, azaz Hantó Dani műhelyét.

Dani azért soha nem zúgolódott, 
boldog megelégedéssel végezte a dol
gát, akár otthon a mesterségben, akár 
mezei munkában. Legfeljebb az ke
serítette meg gyakorta,' hogy Kukuk 
névre változtatták a népek a becsü
letes Hantó nevét.

Vilma asszony ugyan néha napján 
keserűen kifakadt.

I fejedelem joga az egyháziak kineve
zése és elmozdítása. A pápai hatalom 
az egyház megmételyezése (Marsilius: 
A hit védője. 1327.)

Az avinyoni fogság 1377-ben véget 
| ért, de már a következő esztendőben 

a pápaság tehetetlensége újból nyil
vánvaló lett. 1378-ban két pápát 
választottak, s a két, sőt végül három 
pápa uralma 1417-ig eltartott, miköz
ben egymást és egymás híveit köl
csönösen kiátkozták. A hívők az 
ellenpápák viszályát úgy vélték csak 
elintézhetőnek, ha a döntés a pápá
kénál nagyobb hatalom, az egyházi 
zsinat elé viszik. A zsinat összejött 
az olaszországi Pizába, 1409 tavaszán, 
és kimondta, hogy az egyház pápa 
nélkül is önálló; mind a két pápát 
megfosztották állásuktól, s helyettük 
egy harmadikat választottak. A ke
resztyén világ álmélkodva nézte a 
három pápát és a visszaélések el
burjánzását.

Zsigmond királyunk (1387— 1437) 
apja, cseh király és német császár 
a pápának tanítványa, barátja és 
pártfogója volt bajor Lajos ellen. 
Kedvéért Prágát 1344-ben érseki 
székhellyé emelte s 1 348-ban egye-
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— Még is csak szomorú dolog az, 
hogy negyven évig törtük-zuztuk ma
gunkat a munkában s még sem vit
tük annyira, hogy az én elköltött 
három száz pengő hozományomat 
vissza tudtuk volna szerezni!. .

— Ne busulj, asszony, visszajöhet 
még a hozományod, mire még egy
szer menyasszony leszel . . kopor
sóra szemfödőre . .

— No, olyan nagy csoda én ve
lem már nem történik az életben, a 
hogy háromszáz forintom legyen . .

A következő napon kiütött a bor
zalmas világháború, mely a három
éves, kegyetlen örvényes, pusztító 
forgatagával sok millió embert el
pusztított, tönkre te tt; igen sokakat 
pedig meggazdagitott a sok szegény 
ember keservesen szerzett, megkop
lalt filléreiből.

Az utóbbiak köz tartozott Dani 
is. Bezzeg fellendült most öregségére 
a mestersége. A népek (még a szom
szédos falubeliek is) egymásnak ad
ták a szoba kilincsét, hízelegtek, kö
nyörögtek neki (az igazi nevét is meg
tanulták), hogy az ő cipőjüket csinálja 
meg előbb. Nem alkudoztak most 
órák hosszat vele, pedig ugyancsak 
borsos árt kért a portékáiért.

— Hadd fizessenek most! — dör
zsölte össze a töpörödött bütykös ke
zeit. — Tudod, asszony, beveszem

tem is létesült a cseh királyság szék
városában. Mire Zsigmond a német 
császári trónra jutott (1410), a pápá
hoz való viszony nagy változáson 
ment át. A kitüntetett és kedvelt 
Prága a huszita eretnekségnek szék
helye lett, ahol a németeket gyűlöl
ték, anélkül, hogy a pápához ragasz
kodtak volna. Húsz János prágai 
egyetemi tanár (1373 — 1415) Viklef 
János ( f  1384) angol reformátor 
iratainak tanulmányozása révén fi
gyelmét az egyházban elszaporodott 
visszaélésekre irányította s különösen 
az urvacsorai tant támadta meg; 
azonkívül a gyülekezetek jogait, a 
pápaság felesleges voltát, a szerzetesi 
élet megszüntetését kívánta s azt 
hangoztatta, hogy a fejedelmek az 
egyházi birtokokat visszavehetik. A 
pápa egyházi átok alá vetette még 
azt a helyet is, mely Huszt befogadja, 
s ezért kénytelen volt Prágából el
bujdosni. A néphez fordult és ha
talmas prédikációkban rázta fel a 
lelkeket, ügyét a zsinathoz, Istenhez 
és Krisztushoz fellebbezve.

A pizai zsinat után a három egy
mással vetélkedő pápa annyira ?ilálttá 
tette az egyház állapotát, hogy Zsig-

.
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most rajtuk mindazt, amit negyven 
évig más cipészekhez hordtak ..

Az is szerencséje volt Hantő Da
ninak, hogy a háború előttről jócs
kán maradt olcsó portékája, amit 
mos óriási (tízszeres) áron adott el. 
Mire a háború, e pokoli szörny a 
mindent felperzselő fulánkjával a 
harmadik évébe nyúlt, már 20 darab 
ezeres bankó szégyenkezett a szú vágta, 
rozoga ládájában.

— Ugy-e mondtam, hogy vissza 
jő a hozományod?! Vissza is jött 
és nagyobb, kedves pajtásokat is ho
zott magával. Látod asszony, még is 
csak jő valamire a háború ! Jól be
ütött nekünk ! — rakosgatta ki estén- 
kint a kedves pajtásokat az asztalra, 
akárcsak kártyák lettek volna s bol
dogan legeltette rajtuk a pislogó, kis 
szemét.

Egy ilyen boldog szemlélődés köz
ben érkezett számára ismét levél a 
harctérről. Vilma asszony vette át a 
levél kézbesítőtől az udvaron, bevitte 
emberének: olvassa el fenhangon, 
hogy mind a ketten egyszerre meg
tudják mit ir a gyöngyöm Dani gye
rek a harctérről ?

— Nini, de furcsa, idegen irás 1 
Ezt hát nem a mi fiunk irta . .

Olvasni kezdte a levelet. De meg- 
meg akadt. S egyszercsak annyira 
megakadt, hogy le is ejté kezéből, a

mond az egyházi zsinat megtartását 
elhatározta. Zsigmond elismerte XXIII. 
János pápának (aki a legenda szerint 
tengeri kalóz volt) a pápaságra való 
igényét, de megkövetelte, hogy egy 
zsinat véglegesen rendezze és tisz
tázza a helyzetet. A konstanczi zsinat 
mely 1414, november 5-én nyilt meg, 
a keresztyénség legnépesebb zsinata 
volt, melyen a középkori egyháznak 
egész pompája és hatalma ragyogott. 
Százezer ember jött össze egész Eu
rópából a bódeni tó partján meghú
zódó kis városba, mely a zsinat 
idején Európának székvárosa lett. 
János pápa alatt annyira égett a föld, 
hogy 1415, március 20-án elmenekült 
Konstanczból, de Zsigmond nem en
gedett, a zsinat együtt maradt, s tiz 
nappal János futása után Zabarelle 
bibornok kihirdette a negyedik ülés
szak híres határozatát, hogy a zsinat 
felette áll a pápának. Jánost a zsinat 
május 29-én megfosztotta a pápaság
tó l; vetélytársa XII Gergely julius 
4-én lemondott; a harmadikat, XIII. 
Benedeket, mint eretneket 1417. jul. 
26-án tették le. Elhatározták, hogy 
a zsinat minden öt évben összeül s 
az kormányozza az egyházat. Ez az

szemlére sorakoztatott kedves pajtá
sok közé. Égő szeméből könyár fa
kadt. . .

— Látod, ember, látod 1 — szólt 
Vilma asszony vérző szívvel, — Jó
nak mondtad a borzasztó, gyilkos 
háborút — a sok pénzért . . bűnért, 
amit adott . . Már most mit ér az 
neked, mit ér nekem is, mikor azt 
meg elrabolta tőlünk, ami szivünknek 
legdrágább, legféltettebb volt ? 1.. .

Dani bácsi nem szólt, nem felelt. 
Undorodva, gyűlölettel csapott le az 
asztalra, a kedves pajtásokra s le
söpörte valamennyit a padlóra. Az
tán fuldokló zokogással borult a 
gyászhirt hozó kis levélre . .

Egy kis konyhakertészet
A julius havi teendők között a 

korai burgonya termesztésről akarnék 
megemlékezni. Késői termesztésnek 
is lehetne nevezni, de mivel a fogyasz
tása kora tavasszal történik, inkább 
korainak mondhatjuk.

A termesztéshez nem kell semmi 
különös kertész-fogás. Akinek vala
mely föld-darab a felszabadul julius 
közepe táján, vagy aki ez időben 
bármely üres földdel rendelkezik: 
művelje meg földiét úgy, mint tavasz- 
szal szokás a krumpli alá, ültesse el

újítás páratlanul áll az egyház addigi 
történetében; valósággal forradalmi 
lépés, mely a keresztyénség kormány 
formáját — siker esetén — teljesen 
átalakította volna. Sajnos, a német 
nemzet hiába követelte az egyháznak 
főben és tagokban való reformálását; 
1417 november II-én annak a Co
loménak családjából, aki V ili. Boni- 
faciust Szép Fiilöp francia király 
parancsára elfogta, választották meg 
pápának V. Mártont. A zsinat kifá
radt, s 1418 április 22-én feloszlott. 
A pápa május 16-án hagyta el a 
várost.

Zsigmond a konstanczi zsinat elé 
hivatta Húsz Jánost is. Szabad elme
netelt biztosított neki. A császári szó 
ellenére 1414, november 28-án elfog
ták, s mivel csak a szentirásnak akart 
engedelmeskedni, 1415, julius 6-án 
máglyán égették meg. Követői azon
ban híven kitartottak mellette Cseh
országban, Morvában, Magyarorszá
gon és Erdélyben. Még ma is vannak 
nálunk családok és gyülekezetek, 
melyek eredetüket a huszitákra viszik 
vissza.

A husziták ügye a bázeli zsinatot 
(1431 — 1449) is foglalkoztatta. Bele

annak rendje és módja szerint a krump
lit julius közepe táján. Lehet ültetni 
rózsa-krumplit, de más fajta is meg
teszi. Természetesen idejében kell 
kapálni és töltögetni. Őszre teljesen 
kifejlődnek a gumók. Ugyanekkor fel 
is lehetne szedni. De a cél éppen az, 
hogy tavaszra legyen friss burgo
nyánk. Hogy ezt elérhessük, takarjuk 
be a krumpli-földet szalmás trágyá
val, vagy falombbal. Vannak akik 
betakarás előtt a krumpli szárat le- 
sarlózzák, vagy lekaszálják. Ezt is 
meg lehet próbálni, de anélkül is 
sikerülhet.

Tavasszal, mihelyt a föld fagya 
felenged (akár már februárban), na
ponként asztalra, vagy piacra vihetjük 
a legfinomabb friss burgonyát. Meleg
ágyból sem igen kaphatunk előbb. 
Tessék kipróbálni nemcsak a konyha
kertben, hanem nagyban a szántó
földön is 1

Tés. Görög Ernő.

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 szereti

egyezett az urvacsórának mindkét 
szin alatt való kiszolgáltatásába. A 
bázeli zsinat sok helyes határozatot 
is hozott, melyek véget vetettek volna 
sok visszaélésnek, de V. Miklós pá
pának sikerült a kikényszeritett ered
ményeket III. Frigyes német császár
tól visszavásárolni. A zsinat feloszlott, 
s reform elmaradt, III. Frigyes pedig 
megkapta Rómában a császári koro
nát 1452-ben, amikor Hunyadi János 
Magyarországon letette a kormányzói 
pálcát, amikor a török Konstantiná
poly előtt állt s egész Európa vesze
delemben forgott.

Olvassuk a b ib l iá t.
Julius 15. vasárnap, Lukács 8, 4 -1 5 .

n 16. hétfő, 8, 16-21.
n 17. kedü. » 8, 22-25.
n 18. szerda, 8, 26-34.

19. csütört., n 8, 35-39.
20. péntek, n 8, 40-48.
21. szombat, n 8, 49-50.

» 22. vasárnap, Máthé 17, 1—9.
» 23. hétfő, 17, 10—14.
n 24. kedd, n 17, 15-20.
>» 25. szerda, 18, 21-35.
n 26. csütört., n 19, 1—9.
n 27. péntek, Zsoltár 71, 1— 16.
n 28. szombat, n 71, 17-24.
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A világháború eseményei.
Az orosz henger, másszóval az 

orosz offenziva, melyet mi jó l előre 
megjósoltunk, dacára a keleti fron
ton az ellenfelek folytonos barát- 
kozásának megindult. Kerenszki ez 
a vérszomjas cár, lelkes szónoklatok
kal és ellentmondást nem tűrő pa
rancsszóval kü ld i offenzivába, a 
tüzbe a halálba oroszok százezreit, 
akiknek jogot, békét és szebb jö 
vőt Ígért. Mi ez? Minő rettenetes 
já ték ez ? Az orosz kormány a meg
indított offenzivával, Anglia pa
rancsszavára, egyenesen a forrada
lom eredményeit teszi kockára.

M ig Anglia egyre tüzeli Orosz
országot s a többi államokat, addig 
magában Angliában a munkásnép 
kezdi unni a háborút. Hasonlókép 
a franciáknál oly nagy már a bé
kevágy, hogy törvényeket csinál
nak azok ellen, akik a háború be
fejezését sürgetik.

A  szerencsétlen Görögország, 
amelyet két év óta fojtogattak az 
antant hadai, végre maga is, m int 
nyílt ellenség részt vesz a hábo
rúban.

A mi harctereket illeti
keleten

az első, s mint a haditapasztalatok 
mutatják, legveszedelmesebb ro
ham, amelyet az oroszok túlnyomó 
erőben levő tömegekkel intéztek 
immár összeomlott. Az ötszörös és 
sok helyütt még nagyobb túlerő 
sem tudta falainkat megingatni, 
embereink még ott is helyt álltak, 
ahol az állások helyén már csak 
gránáttölcsérek voltak. Csak Zbo- 
rov falunál, ahol az áruló csehek 
állottak dicsekedhetnek az oroszok 
ideiglenes helyi sikerekkel. íme a 
csehek újból tanúságot tettek arról, 
mennyire érdemesek arra a csá
szári kegyelemre, melyben csak az 
elmúlt napokban részesültek. A 
cseh árulás következtében hány 
derék magyar esett ismét fogságba, 
hány lelte hősi halálát ? !

Nyugaton
is egyre tartanak a véres csaták. 
A németek azonban szilárdan tart
ják  állásaikat, sőt hetenkint több 
ezer foglyot szállítanak be.

Macedóniai
arcvonalon nagyobb cselekmények 
lapunk zártáig nem voltak.

Levegőben és vizen

is egyre tart az elkeseredett küz
delem. Legutóbb a németek újból

átrándultak Angliába és ott a ka
tonailag fontos terepek között a 
ledobottbombákkal iszonyatos pusz
tításokat v ittek véghez. A  búvár- 
hajók is mindinkább szorítják a 
hurkot az antánt nyakán nap-nap 
utáni fényes eredményeikkel.

A z  e g y h á z  kör é bő l .

Előfizetési felhívás.
Tisztelettel értesítjük szives olva

sóinkat, munkatársainkat és jóba
rátainkat, hogy a reformáció jubile
umára való tekintettel a második fé l
évre kivételesen előfizetést hirdetünk, 
hogy minél többeknek alkalmat ad
junk a reformáció megismerésére s 
az evang. hitben való erősödésre. Eb
ben a félévben sorra kerülnek a 
következő c ikke k : a reformáció tör
ténete, a magyar reformáció, Luther 
családi élete, Luther mint költő, Lut
her jelleme, választó tanók, egyházunk 
mai helyzete, a reformáció szempont
jából különösen fontos bibliai helyek 
rövid magyarázata, reformátorok nyi
latkozatai stb. Ezen kívü l összefog
la ljuk a háború eseményeit, közlünk 
költeményeket, elbeszéléseket, hí
reket egyházunk köréből, az or
szágból s a nagyvilágból.

A második félév a ju lius 15-én 
megjelenő 20-ik számmal kezdődik 
s a lap a nyári hónapokban két
hetenként, a téliekben hetenként 
je lenik meg. Előfizetési dija közvet
len küldéssel 1 kor. 80 fill., csopor
tos küldéssel 1 kor. 50 fill., katonák
nak 1 kor. M ivel azonban sem anyagi 
erőnk, sem papiros raktárunk nem 
bírja k i a kárba vesző mutatvány- 
számok nyomatását, bizalommal 
kérjük minél előbb a megrendelé
sek bejelentését, Megrendelések és 
befizetések a kiadóhivatalhoz Kör- 
mend-re (Vas m.) küldendők.

Mutassák meg olvasóink ezt a 
lapot és felhívást ismerőseiknek és 
szerezzen mindenki legalább egy 
előfizetőt, hogy a jubileum i évben 
minél többen hallgassák a Harang
szó ébresztgető, erősítő szavát.

Lelkészavatás. Scholtz Gusztáv püspök 
több végzett theologust avatott föl leikészi 
szolgálatra junius hó folyamán a budai 
templomban

Igazgató választások. A dunántúli 
egyházkerület iskolai nagybLottsága leg
utóbbi gyűlésén, Sinkó Endre tanitóképez-

dei tanárt választotta meg igazgatónak, a 
soproni tanítóképző intézethez. — Ugyan
ekkor a kőszegi leányiskola igazgatójául 
Arató Istvánt, az ottani helyettes igazgatót 
választották meg

Szatmárnémetiben megható ünnepség 
keretében iktatták be leikészi állásába az 
uj lelkészt Matyuga Kamiit.

K itüntetés. Homola István kassai lel
készt a vörös-keres t II. osztályú díszjel
vénye i tüntették ki.

Uj tábori lelkész. Mezei József felszen
telt lekészt tábori szolgálatra rendelték ki.

Műkedvelő előadás. Az ujmalomsoki 
középiskolai ifjúság junius hó 17-én d. u. 
4 és este 8 órakor rokkant és vak hőseink 
javára jól sikerült műkedvelő előadást 
rendezett. A nemes céltól fel lelkesített ifjak 
előadták Áltai M argit: „Mese egy király
kisasszonyról“ cimü művét, melyben a 
szereplők vo ltak: Kecskés Karolina, Kovács 
Piroska, Csapó Lídia, Orbán Mariska, 
Varga Etelka, Balogh Ilona, Szűcs Karolina, 
Kecskés 1 us, Szűcs Irén, Kecskés Zoltán, 
Orbán Pista, Ko.ács Pista, Orbán Lajos. 
Színre került még Pásztor József: „Hadi 
árvák“ cimü müve, melyben : Varga Etelka, 
Orbán Mariska, Kovács Piroska, Orbán 
Pista, Kecskés Zoltán, mint főszereplők 
meghatóan mutatták be a háborús darab 
jeleneleit. Orbán Pista még szavalattal, 
Kecskés Karolina és Csapó Lídia magyar 
tánccal szórakoztatták a közönséget A 
tanulságos szép előadás anyagilag is ked
vező sikert ért el, amennyiben 300 koronát 
jövedelmezett a fenti nemes célra.

Az uraiujfalui gyülekezetben a háborús 
jótékonyság oltárára eszközölt gyűjtés ered
ménye 245 K. Nevezetesen Uraiujfaluban 
befolyt: 59 20 K, Felsőpatyon 52 2Í) K, 
Terestyénjákfán 3620 K, Zsédenyben 31 
K, Ivánegerszegen 29 K, Szentivánfán 2840 
K, Hegyfalun 9 30 K.

A 245 koronából háborúban elpusztult 
evang. gyülekezeteink, valamint károsodást 
szenvedett evang. lelkészeink s tanítóink 
javára elküldetett 150 K, az Orsz. Hadi
gondozó Hiv. rendelkezésére 70 K és pedig 
rokkant katonáknak 20 K, hadiözvegyeknek 
és hadiárváknak 20 K, vak katonáknak 15 
K, tüdőbeteg katonáknak 15 K, végül a 
„Vöröskereszt-Egyesületnek“ háborús alap
jai javára 5 K.

A reformáció 400-ados évfordulója al
kalmából a „Gyámintézet“ javára eszkö
zölt össz-gyülekezeti gyűjtés pedig 214 
koronát eredményezett.

A jókedvű adakozókon nyugodjék meg 
a jóságos Istennek lelki és testi áldása 1

A gyékényesi ev. egyház javára újab
ban a következők tettek, vagy hagytak 
végrendeletileg alapítványt: Ritecz János 
bandér elhunyt szülei és testvérei emlékére 
300 K, néh. özv. Nagy Józsefné és néh. 
Ritecz Kata 200—200 K, Ritecz Sándor 
(Sándor) elhunyt gyermekei emlékére 150 
K, Korcsmár András 100 K, Balázs György 
elhunyt felesége emlékére 50 K. Össze
se í : 1000 K.

Kitüntetés. Wallner Lajos a soproni 
posta-távirda igazgatóság számvizsgálója, 
lapunk előfizetője, az ellenség előtt, nehéz 
körülmények között tanúsított kiváló szol
gálataiért a koronás arany érdemkeresztet 
kapta kitüntetésül. Ebből az alkalomból 
mi is szívből köszöntjük.

A Harangszó ügye egyik svájci 
gyógyíelepen. Horváth Sándor lapunk 
munkatársa, aki már hosszabb idő óta a 
svájci Davosdorfban keres gyógyulást, a 
Harangszónak katonáink közt való terjesz-



tésére 50 koronát gyűjtött ottani ismerősei i 
között, amelyet mint „a davosi Bergszana- | 
tórium vendégeinek adományát“ köszönettel 
nyugtatjuk s őszintén kívánunk a gyűjtőnek 
is, az adakózónak is gyógyulást, uj erőt, 
egészséget.

A soproni diákotthonra özv. Imre 
lstvánné szül. Kiss Erzsébet gyékényesi 
lakos 100 K-t adományozott. Kezd tehát 
ennek a nemes ügynek támogatása falusi 
népünk között is terjedni.

Reformációi beszédek. Paulik János 
nyíregyházi ev lelkész „Határmesgyén“ 
címmel a reformáció négzszázados évfor
dulójára két egyházi beszédet-és imát irt, 
amelyeket Scholtz testvérek adtak ki s a 
füzet náluk kapható Budapesten; ára 60 
fill. A jeles egyházi szónok egyszerű, vilá
gos nyelven tárja elénk az első beszédben 
a reformáció nehéz küzdelmeit és fontos 
vívmányait, a másodikban pedig a jelen és 
jövő nagy kötelességeit. Az evang. h it- és 
öntudat erősítésére alkalmas füzetet meg
szerzésre melegen ajánljuk.

Segédlelkész meghívások. Szabó Gá
bor budapesti és Molitorisz János rákos- 
palotai segédlelkészek, Kapi Béla püspök 
mellé kaptak segédlelkészi meghívást.

I t t h o n r ó l .
Petőfi barátja meghalt. Kolmár József 

ny. főgimnáziumi tanár, Petőfi Sándor 
utolsó élő barátja Pozsonyban 97 éves 
korában meghalt. Kolmár Pápán járt isko
lába Petőfivel és Jókaival. Jeles tollforgató 
ember volt.

A korpa elosztása. Hir szerint a korpa 
elosztását ezután a hatóságok közegei in
tézik. Ezek fogják megállapítani és meg
rendelni a szükséges mennyiséget.

Hadvezetőségünk javaslata a hadi
foglyok kölcsönös kicserélésére. A ma
gyar-osztrák hadvezetöség az orosz, fran
cia, olasz hadvezetőségnek javaslatot tett 
mindama foglyok kicserélésére, akik hosz- 
szabb idő óta vannak hadifogságban. Az 
ellenséges kormányok eddig még nem nyi
latkoztak

Nem lesz többé kurtavas. Őfelsége 
hadiparancsban elrendelte a kurtavas bün
tetésének eltörlését.

Milyen lesz az uj termés Az ország 
minden részéből érkező jelentésekből meg
állapítható, hogy leszámítva néhány felvi
déki és nyugati megyét, jó középtermésre 
lehet számítanunk.

Az uj kétkoronás bankjegy. Az osz
trák-magyar bank julius 9-én megkezdte 
az 1917. évi márc. 1 -éröl keltezett 2 ko
ronára szóló bankjegyek kiadását. Az uj 
bankjegy 125 mm. széles, 83 mm magas 
és fehér velin papirosra van nyomva.

Nagy tüntetés Budapesten. Junius 27-én 
sok ezer főnyi tömeg nagy tüntetést ren- 
dezétt a választó jog mellett Budadesten, 
mely nagy rombolással és rablással vég
ződött.

A kőszén biztosítása. A harctérről 
minden bányászt haza bocsátanak, hogy a 
télre elegendő kőszenet állíthassanak elő.

— Levél Szibériából. A Protestáns 
Országos Arvaház igazgatója, egy volt nö
vendékétől, ki orosz fogságban van, levelet 
kapott, a melyből közöljük a következő 
érdekes sorokat: „Leírhatatlan örömben 
volt részem a minap szibériai orosz hadi
fogságomban. Ismerőseim egyikénél meg
láttam a Protestáns Árvaházi Képes Nap
tár idei számát. Lázas sietséggel olvastam 
az árvaházról szóló cikkét, miközben meg-
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I feledkezvén a lelket gyötrő nagy távolságról, 
| mely kedves hazámtól elválaszt, újra az 

árvaházban éreztem magamat, mintha most 
is boldog növendéke volnék, mert hiszen 
az árvaház nekem apátián árvának, kit 
anyja elhagyott, nemcsak menhelyet, hanem 
szeretetet is adott, azért itt a messze távol
ban is gyakran visszaemlékezem reá, a mi 
lelkemet mindannyis or jóleső érzéssel 
tö lti el. Sorsunk elég tűrhető, van alkal
munk a munkára és a tanulásra. Megta
nultam németül és most tudományos német 
könyveket olvasgatok Fogolytáborunkban 
körülbelül négyezer magyar, osztrák, német 
és török tiszt van. Lakásul paviilonok és 
barakkok szolgálnak. Fentartásunkra ha
vonta ötven rubelt kapunk, abból huszon
egy rubelt kosztra fizetünk. Általában jól 
érezzük magunkat. Krasznojarszk, 1917. 
április 1. Kovács Lajos.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
Országgyűlés. Az új kormány jun 21-én 

mutatkozott be az országgyűlésen. Ester
házy miniszterelnök prograinmbeszédjében 
kijelentette, hogy az uj kormány alakulá
sának alapja a válosztói jog. A választó
jogot a kormány a 24. évtől fölfelé, továbbá 
a Károlykeresztes vitézeknek akarja meg
adni. A kormánynak komoly törekvése a 
rokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák se
gélyezésének kielégítőbb szabályozása. Föl
vette programmjába Erdély fölsegítését is.

Gratz Gusztáv, pénzügyminiszter két 
törvényjavaslatot terjesztett elő, az egyi
ket a következő hónapokban viselendő 
államkiadásokról, a másikat a horvát ma
gyar pénzügyi egyezményről.

A kormány progratnmjának és a törvény- 
javaslatoknak, amelyeket megszavaztak, 
tárgyalása közben a kormányt támogató 
pártok és a kormány ellenzéke között sok
szor élessé vált a viták hangja.

Elnökké Szász Károlyt választották. K i
rályi leirat a folyó ülésszakot bezárta és 
az uj, örödik ülésszakot megnyitotta Az 
uj ülésszakon a miniszterelnök törvényja
vaslatot terjesztett be a magyar miniszte
rek számának néggyel való fölemelésére. 
Kijelentette a miniszterelnök, hogy az előbbi 
kormány több új törvényjavaslatát átveszi 
az uj kormány.

Alelnökké választotta a képviselőház 
Simonsits Elemért és Scitovszky Bélát.

A n a g y v i l á g b ó l .
A német császári pár látogatása. A

német császári pár jul. 6-án meglátogatta 
Laxemburgban királyi családunkat. A fo
gadtatás igen fényes vo t. A fogadtatás 
külső pompáját azonban messze túlhaladta 
az az őszinte, belső melegség, mellyel a 
két győzhetetlen szövetséges üdvözölte 
egymást

Gyermekeknek este otthon a helyük !
Berlinben a városi tanács rendeletet adott 
ki, amely azt mondja, hogy a 14 éven aluli 
gyermekek este 7 óra után, sem az utcán, 
sem semmiféle nyilvános helyiségben, vagy 
nyilvános parkokban nem jelenhetnek meg. 
A rendelet ellen vétkezőket a rendőrség 
letartóztatja.

A bolgárok adománya. A gyöngyösi 
leégettek részére 50 ezer frankot küldött 
a bolgár kormány.

A román termés. Románia megszállott 
területein semmivel sem gyöngült tavasz
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óta a kedvező termésre való kilátás. Junius 
második felében bőséges esőzés volt s úgy 
az őszi, mint a tavaszi vetések kitünően 
fejlődtek. Szerbiában is jó termés Ígérke
zik. A katonai kormányzat nagyarányú in
tézkedéseket tett megelőzőleg, hogy minden 
megművelésre alkalmas talaj bevettessék. 
A bevetett terület most jóval nagyobb, mint 
a béke korszakában volt.

Khinában újra megváltoztatták az ál
lamformát, mennyiben kikiáltották a csá
szárságot.

A H arangszó perselye.
„A jótékony Ságról pedig éa az ada 

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

Harangszó terjesztésére eddig befolyt 
775 45 K Újabban adakoztak : Takács Elek 
esp. Homokbödöge 15-80 K, Dubovay Gé- 
záné Sárvár, özv. Plek Józsefné Arad 
10—10 K, Dénes István Nemeskolta 5 K, 
ifj. Kovács Ferencné Rábapüspöki, Lázár 
Jánosné Székesfehérvár, Ritter Frigyes Győr, 
Doktorics Hanor Sárvár 4—4 K, Dr. Josef 
Knepffel Vien 2-40 K, ifj Jáni I. Tárnok
réti, Gecsei F. Tárnokréti, özv. Benedek 
Lajosné Körmend 2—2 K, Tornás Andrásné 
Ujcsanálos, Egyed Dénesné Nemeshany 
1-40— 1 40 K, kisebb Györffy Fánika Boba, 
Soós Péter Sopron, Lazányi Samu Bpest, 
Szalay Pál ev. tan. Nemesládony, Szalay 
Pálné Nemesládony, Busznyák Lajosné 
Nemesládony 1 1 K, Molnár Lajos Ne
mesládony, Molnár Jánosné Nemesládony 
60—60 f, özv. Koller Imréné Pécs, Roth- 
fuchs Jánosné Tokaj 40—40 f, Perenyey 
Jánosné Nemesládony, Takács József Ne
mesládony 30—30 f, Csuka István Nemes
ládony, Horváth Józsefné Nemesládony, 
Kiss Samuné Nemesládony, Hollósi József 
Nemesládony, Hettinger István Nemeslá
dony, Kis Jánosné Nemesládony, Mesits 
József Nemesládony, N. N. Mezőlak 20—20 f, 
Barca Dénes Nemesládony, Merics Sámuel 
Nemesládony, Erős József Nemesládony, 
Mogyorósy Pál Nemesládony, Matics Sán
dor Nemesládony, Kis Ilona Nemesládony, 
Hollósi Ferenc Nemesládony 10—10 fillér. 
Összesen 85335 K.

Erdélyi ev. gyülekezeteknek. Többek 
adománya Kapuvár 35-40 K, özv. Mészáros 
Bálintné Sárvár 10 K.

Tanító árváknak.- Mencshelyi isk. gyér. 
gyűjt. 10 K, Szabó István ev. tanító Tét, 
Színak Karolin Szend 5—5 K.

Vak katonáknak. Hausmann, és Chol- 
noky gyér. gyűjt. Pécs 8‘20 K, Ág. h. ev. 
egyház Szentgyörgy 6 K, Pidisi Márton 
tizedes a harctérről 4-20 K, Nagy Imre 
Kisgeresd, Béres Kálmán Kisgeresd 2—2 K, 
Szabó lstvánné Szilsárkány 1 K.

Rokkant katonáknak. Ev. elemi isk. 
tanulóinak gyűjt. Felsőszakony 4254 K, 
Péter Józsefné Káld, Iván lstvánné Káld 
10—10 K, Tinta Kálmán Pozsony 6-40 K, 
Ág. h. ev, egyház Szentgyörgy 6 K, Balogh 
Samu Bük 4 K, kisebb Győrffy Fánika Boba 
1 K.

Vörös keresztnek. Ág. h. ev. egyház
Szentgyörgy 6 K.

Hadi árváknak. Péter Józsefné Káld, 
Iván lstvánné Káld 10— 10 K, Ág. h. ev. 
egyház Szentgyörgy 6 K, Péter Katica Gyé-
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kényes 5 K, ifj. Horváth Sándorné Csánig, 
Balogh Samu Bük 2—2 K.

H adifoglyoknak. Győry Jolán Tét 4 K.

Hadiárvát kereső. A hirdetést lapunk 
iránt való sokszoros jóindulatáért díjtalanul 
közöljük. — F. J. A kézirat megérkezett. 
Köszönjük. Mihelyt helyünk engedi, sorra 
kerül. K. egyik készirata mar megjelent. 
A másik is sorra kerül, csakhogy az ilyen 
nehéz olvasatu kéziratot a kevés erővel 
dolgozó nyomda nem szívesen vállalja. A 
folytonos katonai behívásokat nyomdánk is 
igen megérzi Szívből köszöntünk és támo
gatásodat ezután is kérjük Az előfizetési 
felhívásban megjelölt reformációi vonat
kozású cikkek részben készülnek, részben 
már nálu.:k vannak, de akad azokon kivül 
is elég feldolgozni való anyag — J. M. Tp. 
A legnagyobb magyar városok a legutóbbi 
népszámlálás szerint ezek: Budapest880 371, 
Szeged 118.328, Szabadka 94 610, Debreczen 
92.729, Pozsony 78 223, Temesvár 72.555, 
Kecskemét 66.834, Nagyvárad 64 169 A ad 
63.166, Hódmezővásárhely 62.445, Kolozsvár 
60.808, Újpest 55.197, Miskolcz 51.459, Pécs 
49 822, Fiume 49.806, Győr 44 300, Kassa 
44 211, Békéscsaba 42.599, Brassó 41.056, 
Nyíregyháza 38 198, lakossal.

Házvezetőnői S y, S S ;
evang. vallásu nő. Elmenne esetleg 
beteg úrnő mellé is. Cime megtudható 
a HARANQSZÓ kiadóhivatalában.

Tamiléi felvétele a soproni 
ev, tanítóképző intézetbe,
A soproni ev. tanítóképző-intézet 

I. évfolyamába az 1917— 18. isk. 
évre felvehetők oly éptestü, ép érzék- 
szervü, egészséges tanulók, akik f é. 
junius havában 14. évüket betöltöt
ték s a 18 évesnél nem idősebbek és 
akik valamely középiskola négy alsó 
osztályát sikeresen elvégezték. A fel
vétel folyamodás utján történik. A 
folyamodások az intézet igazgatósá
gához f. é. augusztus 1.-ig intézen- 
dők a .következő mellékletekkel: 1. 
születési anyakönyvi kivonat, 2. isko
lai bizonyítvány, 3. orvosi és ujra- 
oltási bizonyítvány, 4. azok részéről, 
akik kedvezményért folyamodnak, bi
zonyítvány a szü'ők polgári állásá
ról, vagyoni állapotáról és a gondo
zásuk alatt álló kiskorú gyermekek 
számáról, 5. illetőségi bizonyítvány,
6. hatósági erkölcsi bizonyítvány azok 
részéről, akik az elmúlt iskolai évben 
iskolába nem jártak. A kedvezmények 
az iskolai év folyamán kerülnek ki
osztásra. Némi tájékozódásul szol
gáljon azonban az, hogy a megelőző 
iskolai évben különféle segélyek (ked
vezmények) címén 5538 K került ki
osztásra és a bennlakás helyiségeiben 
körülbelül 50 növendék kaphat na
gyon mérsékelt árért lakást, takarí

tást és mosást. A tápintézet a lyc. 
épületben a maga rendes helyén, a 
jövő tanévre újra lAegnyilik. Ha a 
mostani árak feltűnően nem emel
kednek a teljes fizetők havi 60 K--ért 
kapnak reggelit, ebédet és vacsorát. 
E téren jövőre is meglesznek a szo
kásos kedvezmények. Bővebb útba
igazítást nyújt az évi értesítő, de kü
lönben is készséggel ad mindennemű 
felvilágosítást ez ügyben:

Sin kő E ndre
a sopr. ev. tkpzö-int. h. igazgatója.

II adiárva
15-16 éves jóravaló, szorgalmas, 
ügyes ev. vallásu olyan cselédleányt 
keresek falura — azon megjegyzéssel, 
hogy nem gazdálkodom, — aki fo
lyékonyan tud olvasni. — Díjazás 
megegyezés szerint. — Cim megtud
ható a szerkesztőségnél.

Jóm ódú gyermektelen család (vas
úti altiszt) elfogadna nevelésre örök- 
befogadási szándékkal egy 4 — 8 év 
körüli ág. h. ev. vallásu árva (nem 
kell feltétlenül hadi árvának lenni!) 
leánykát.

Aki ilyent ajánlani tud, közölje ezt 
a pécsi ev. lelkészi hivatallal.

Hirdessünk a H aran g szó b a n !

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendel]e meg a

Szent István balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 11—50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VA LLÁ S O S  n é p l a p .
Felelős szerkesztő és kiadó Szalay Mihály gyékényesi ev. leik.
Társszerkesztők: Ozipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek.

Előfizetési ára 36  számra közvetlen küldéssel 3 K 60 r, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok GYÉKÉNYE8-re (Somogy megye), előfizetési dijak 
a HARANQ8ZÓ kiadóhivatalának KÖRMEND-re, reklamációk 8ZENTQOTTHÁRD-ra küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanitó.

T A R T A L O M : Hudy Ilona : Majd ha vissza jönnek . . . (Vers.) — Krón Ferenc: A gond. — Németh K áro ly: Luther. — Evan
gélikus nyomda. — Kiss János: Ima. (Vers.) — Nagy István: Porlandó kő — .örök emlék. — Vajda B á lin t: Szabályok a szülök 
részére -  Miklós István: A balatonkenesei .öreg harang búcsúztatója. — J. I. A háború hatása a föld legszélső határain. —

A világháború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó postája.

Majd ha vissza jönnek...
Drága katonáink majd ha vissza jönnek,
Szórjuk a virágot, amerre csak lépnek.
Ujjongó örömmel lesz a szivünk telve,
Hála ének zendül fel, a magas égre,

Mikor vissza jönnek!

Majd ha vissza jönnek, újra szól a nóta.
Elnémul a sirás, mintegy varázsszóra.
Virágos kis ablak, nagy kapu kitárva,
Várva, hogy belépjen apa, testvér, mátka.

Mikor vissza jönnek!

Majd ha vissza jönnek, gyászruhánk letesszük. 
Fájdalmas bánatunk feledve felejtjük. 
Szomorodott arcok, mosolyra derülnek.
Boldog nyugalomra találnak a keblek,

Mikor vissza jönnek!

Majd ha vissza jönnek, zugnak a harangok. 
Fegyverek döreje nem zavarja hangok. 
Fehérszárnyu angyal im’ felettünk repked, 
Zokogó szemekről letörli a könnyet.

Drága katonáink mikor vissza jönnek!
H U D Y  IL O N A .

A .  í j o i k I .

Ir ta : Krón Ferenc.

Alig játszik valami az életben oly nagy szerepet, mint 
a gond. Vannak könnyelmű emberek, akik életükről k i
kapcsolják a múltat, a jövővel nem törődnek, tisztán csak 
a jelennek élnek, az ilyen emberek nem ismerik a gondot. 
Mások meg minél jobban belekerülnek az élet mindent 
magával ragadó hullámaiba, annál jobban megismerik az 
élet terhét: a gondot. Éjjel-nappal körülöttünk röpködnek 
ezek a megfoghatatlan valóságok, beleékelik magukat 
gondolatainkba és sötétté, reménytelenné festik a jövőt. 
Ne bántsuk már azt, ami múlttá lett életünkben, különö
sen hagyjuk békében az élet azon emlékeit, amelyek 
gondok között hagytak el bennünket.

Qond, töprengés nélkül alig van élet. Leül az szépen 
minden családi fészek küszöbére, sőt a homlokodra ne
hezedik és cseppenkint vagy tömegesen vegyül bele jele
nedbe, hogy • nehezebbé tegye jövőd terveit. Mit fogunk 
enni ? mivel ruházkodunk ? ki fogja ezt, vagy amazt 
elvégezni ? mi lesz velünk és a mieinkkel ? Mind olyan 
kérdés ez, mely nem egyszer szólal meg hangosan lel
kűnkben. Mások meg gondot okoz az, hogy lehetne 
meggazdagodni, hogyan lehetne hírnévhez jutni, hogy 
lehetne tündökölni ezer és ezer ember felett stb ?

Annyi minden bántja az embereket a mai időben, 
mindezek a fenti kérdések ijesztő nagyságban lopodzottak 
az emberek agyába. Sok ember múltjában van is egy 
jókora darab jogos fájdalom, indokolt aggodalom. De azt
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kérdem ! igazságos fájdalom dolog-e 
az, hogy mi csak az életszükséglet 
és hiúságunk felől esünk gondolko
dóba ? Nem illő dolog az keresztyén 
emberekhez, hogy az élet veszteségein 
töprengjen éjjel nappal. Az igaz, hogy 
nem lehet a kedves múltból és an
nak felemelő emlékeitől szabadulni, 
nem cserélheti ki az ember a szivét, 
nem szakíthatja széjjel azokat a szá
lakat, melyek sohasem voltak kelle
metlenek, de megtehetjük azt, hogy 
mindezekből ne gondot, hanem Isten
hez emelkedő kérést csináljunk.

Abban van a mi gyengeségünk, 
hogy meggörnyedünk a gond alatt, 
szemeink a földön, az emberektől 
vár segítséget, ahelyett, hogy nyitott 
habár könnyes szemmel is a magasba 
tekintenénk. »Kérjétek és adatik nék- 
tek, hogy örömötök teljes legyen.« 
Ki ne érezte volna már, hogy az Is
tenbe vetett törhetetlen bizalom le
vette vállainkról a legterhesebb gon
dokat?

Ezekben a nyomorúsággal teljes 
időkben tele vagyunk jogos gonddal, 
az állam is, társadalom is igyekszik 
jótevő kézzel kevesbíteni a fájdalmat 
és nyomort, a felebaráti szeretet és 
hazafias kötelesség érzet csodákat 
müvei, de legtöbbször hiányzik a se
gítségből az éltető meleg. Ahogy a 
gond itt termett a földön, épen úgy 
tisztán földies eszközökkel, földi gon
dolatok kíséretében jön a gondüzö 
szeretet. Az Állam, a társadalmi in-

L  ix t  ti e  r.
1. Eislebentől Wittenbergig.

Ir ta : Németh Károly.

A konstanci és bázeli zsinat után 
az egyház reformációjának minden 
reménye kihalt. A pápák mérhetetlen 
politikai, vagyoni és lelki hatalma 
1455-től kezdve hatvan éven keresz
tül a spanyol Borgia és az olasz 
Rovere család kezére jutott, s ennek 
a két családnak uralma a pápaság 
legsiralmasabb korszakát jelzi. A szűk 
keret, melyben mozognom kell, nem 
ad tért arra, hogy bemutassam ezek
nek a pápáknak bűnökkel és vissza
élésekkel terhelt, a római császárság 
legsötétebb idejére emlékeztető kor
mányzását Savonarola Jeromos, a 
florenczi nagy dominikánus barát ha
talmas prédikációkban gyászolta, si
ratta az egyház romlását, kárhoztatta 
a bibornokok és pápai prelátusok go-

tézmények elfelejtik, hogy a gond- 
üzés a földtől induljon ki és végződ
jék az égiekkel való szorosabb kap
csolatban.

Jézus nagyon sokszor megy fel 
kiemelkedőbb helyre és onnan feliéi
ről nézte a jövőjébe tekintő tömeget, 
mindig megszánta őket és segített. 
Most amidőn az egész világ telve van 
megrázkodással, ne higyjétek, hogy 
az (Jr félre vonult, hogy nem lát 
mindnyájunkat gondtól barázdált hom
lokkal ülni és a földre nézni. Azt 
várja, hogy ne csak le nézzünk ha
nem körültekintve felemeljük szeme
inket, hozzá, ki még mindig elosz
latta gondjainkat. Hozzuk le Jézust 
a magasból közénk az ő szeretetével, 
hogy az ő közvetlen közelében emel- 
kedettebb lélekkel nézzünk a gond
teljes jövőbe.

I m a .
Jó Istenem, hozzád száll az én fohászom: 
Áldd meg én szeretett, kedves jó családom! 
Engem a sors keze messze vetett tőlük, 
Te légy, én Istenem, hű gondviselőjük. 
Légy gondviselőjük s vigasztaljad őket, 
Ne hagyd el, erősítsd a csüggedőket. 
Imám hozzád szálljon fenn a magas égben, 
Te vagy egyedül a mindenható Isten. 
Csak téged imádlak, csak tégedet áldlak, 
Áldd meg Te is, Uram, azt a kis családot!

Kiss János
népfelkelő.

noszságát, végveszedelmet jövendölt. 
S mivel igazságosságot mert hirdetni 
olyan pápa idején aki törvénytelen 
gyermekéből tizenhét éves korában 
bibornokot csinált, s aki a Vatikán 
kormányzatát törvénytelen leányára 
bízta, akasztófa és máglya lett a ju
talma 1498-ban. Ez a pápa egy Bor
gia volt, VI. Sándor, maga is egy 
pápának unokaöcscse, maga is már 
huszonöt éves korában nagybátyja 
jóvoltából a bibornoki szent kollégium 
tagja. A pápa Savonarola kivégeztetése 
után öt évre maláriában meghalt: 
Utódja a pápai trónon egy Rovere,
II. Gyula lett. (1503 -1513.) Szintén 
egy pápai unokaöccs ; huszonyolc éves 
korában bíboros, Avinyon és Bolonya 
érseke, Lausanne, Coutance és más 
megyék püspöke, Nonantola és Grotta 
Ferrata apátja. Kolumbus Kristófnak 
ez a földije nem volt sem becsüle
tes, sem erényes — az olaszok meg
lepődtek volna, ha erényt találtak 
volna a pápai trónon — de jó ka
tona volt, aki a franciákat kiverte 
Itáliából.

Evangélikus nyomda.
m.

Biztosítva láthatjuk-e a nyomda 
jövőjét ? Ez attól függ, megtaláljuk-e 
az alkalmas embert, akit az ügy 
élére állítsunk és át tudja-e egy
házunk többsége érezni ennek a 
kérdésnek nagy jelentőségét. A többi 
akkor biztosítva van. Ha egyelőre 
csak a dunántúli egyházkerületet 
vesszük is figyelembe, magának a 
kerületnek, az esperességeknek, a 
középiskoláknak, az egyházaknak 
hivatalos nyomtatványai is elég sok 
munkát adnának.

Ezen kívü l a Dunántúl most is 
megjelenő heti és havi egyházi 
lapok s egyesek könyvei és egyéb 
nyomtatványai. Ha pedig egyetemes 
nyomdává tudnánk fejleszteni és 
lehetőleg minden munkát ezzel 
végeztetnénk, hatalmas intézetnek 
kellene lennie, hogy a megrende
léseknek meg tudjon felelni. Az 
egyetemes egyház, a négy egyház- 
kerület, a sok esperesség és felsőbb 
iskola nyomtatványai mellett ott 
vannak a Luthertársaság által k i
adott népiskolai tankönyvek. Csak 
megértés, jóakarat és kitartás kell, 
akkor nem ke ll félnünk, hogy a 
nyomdát nem tudjuk kellőleg fog
lalkoztatni.

IV.
Hogyan akarjuk a kérdést megol

dani? Egyházkerületi evangéliomi

Ennek a II. Gyula pápának mind
járt uralkodása elején eszébe jutott, 
olyan emléket Aliit magának, mely 
évszázadokra hirdesse nevét. Legcél
szerűbbnek talált egy síremléket. Ter
vezetével korának legnagyobb művé
szét, Michelangelót bízta meg; ez 
azután olyan nagyra találta tervezni, 
hogy nem fért volna el a templom
ban, mely alatt a hagyomány szerint 
Péter apostol teste pihent. A pápa 
gondolt egyet, s hogy síremléke el
helyezhető legyen, Szent Péter tem
plomát, melyet Konstantin császár 
alapított és I. Szilveszter pápa szen
telt fel, melyhez harminc emberöltő 
zarándokolt, egy esztendő alatt le
romboltatta, hogy helyébe újat épít
sen. A régi székesegyházzal a nyu
gati keresztyénségnek egy egész kor
szaka tűnt le.

Ugyanabban az esztendőben, mikor 
a pápai hiúságnak áldozatul esett az 
egyház legszentebb épülete, 1505 nya
rán, a julius I7-ére virradó reggelén 
lépte át egy huszonkét éves német 
joghallgató, Luther Márton, az erfurti
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egyesületünk egyelőre csak egy
házkerületi nyomdára gondolhatott, 
mert nem áll módjában egyetemes 
nyomdát felállítani, de ha a többi 
egyházkerület és az egyetemes 
egyház egyetemes nyomdát java
solna, az egyesület ezt a tervet is 
bizonyára készséggel támogatná.

A nyomda felállítása részvény- 
társasági alapon történnék. Ahol 
van fogyasztási szövetkezet, vagy 
hitelszövetkezet, ott ezt nem ke ll 
bővebben magyarázni. A  belépő 
tagok jegyeznek egy, vagy több 
üzletrészt, befizetik a neki megfe
lelő összeget s ezzel a tőkével 
indul meg az egész vállalkozás. Az 
esetleges tiszta jövedelemből az 
üzletrészekre évenkint kamat fizet
tetik. egy része pedig tőkésittetik, 
úgy hogy a vállalkozás sikere ese
tén az üzletrészek lassankint két
szeres, sőt többszörös értékre is 
emelkedhetnek. Tehát a hozzájárulás 
nemcsak a nemes ügy támogatása és 
egyházuk érdekében hozott áldozat, 
hanem jövedelmezőnek Ígérkező 
tőkeelhelyezés.Ha valaki üzletrészét 
k i akarja fizettetni, szándékát be
jelenti és hozzájut pénzéhez.

Most a háború miatt várni ke ll 
a dologgal, csak tájékozás végett 
kell a jegyzéseket összegyűjteni, 
hogy a háború után hozzá lehet-e 
fogni a megvalósításhoz. Egy-egy 
üzletrész 50 korona, de ezt csak 
akkor kell az aláíróknak befizetni,

ágostonrendiek kolostorának küszöbét, 
hogy Istennek szentelt uj életet kezdjen.

Luther a nép gyermeke. »Az Eisle- 
ben melletti Mórából való paraszt
nak fia vagyok; atyám, nagyatyám, 
dédatyám parasztok voltak.« Atyja 
Luther János Mórában kötött házas
ságot Ziegler Margittal, de csakha
mar Eislebenbe költöztek ; itt született 
1483. november 10-én első fiuk, akit 
másnap (Mártonnapján) Mártonra ke
reszteltek. Féléves korában már szü
leivel együtt Mansfeldben találjuk, 
ahol tizennégy éves koráig a szülői 
házban maradt. Szülei igen kemé
nyen és szigorúan bántak vele, a 
mansfeldi iskolában is a botnak volt 
a legfoniossabb szerepe. Egy évig 
Magdeburgban, azután Eisenachban 
tanult, ahol egy előkelő polgári csa
lád körében, Kotta Orsolya házában 
talált meleg otthont. Tizennyolc éves 
korában az erfurti egyetemre került, 
s mikor négy év múlva, 1505. janu
árjában a filozófiát elvégezte, apja 
kívánságára a jogtudományra szánta 
magát. A szorgalma és takarékos

ba lesz annyi tag és tőke, hogy 
a nyomdát bátorsággal fel lehet 
állítani. Üzletrészt lehet jegyezni 
minden lelkészi és tanítói h ivatal
nál s az aláírás csak akkor vá lik  
kötelezővé, és az összeget csak 
akkor kell befizetni, ha előre lehet 
látni* hogy meg van a kellő anyagi 
erő. A k i a jegyzett összeget nem 
tudja előre lefizetni, részletekben 
is lefizetheti. A  még esetleg szük
séges felvilágosítást a hozzánk 
fordulóknak készséggel megadjuk.

V.
Kikre számítunk ebben a nagy 

jelentőségű kérdésben ? Első sorban 
természetesen egyházunk vezetőire, 
de aztán minden egyházát szerető 
s annak fejlődését, boldogulát szi
vén viselő evang. hívünkre. Maguk 
a vezetők kevesen vannak és anya
gilag gyöngék ekkora feladat meg
oldásához, ha pedig a dolog jó l 
sikerül, nem is akarnak másokat 
az erkölcsi és anyagi haszonból 
kizárni. Ennek közös nagy evan
gélikus vállalatnak kell lennie, mert 
hiszen az ügy az egész egyház és 
minden evang. ember ügye. Itt az 
ideje, hogy végre az ilyen nagy 
jelentőségi ügybe népünket is bele 
vonjuk és ők ennek támogatására 
siessenek. Ma már meg van hozzá 
a kellő műveltség és ami eddig 
sok helyen hiányzott, a kellő anyagi 
erő is. Megérteni is, támogatni is 
tudja, aki akarja. Tehát ma minden

sága révén jómódra jutott Luther Já
nos már előre elképzelte, hogy fiából 
nagy ur, talán császári tanácsos is 
lesz; már egy gazdag menyasszonyt 
is kiszemelt neki, mikor a szép re
mények váratlan hirtelen füstbe men
tek ; fia, akire annyit áldozott, búcsút 
mondott a világi r igyogó hiúságok
nak — beállt szerzetesnek. Maga 
Luther beszéli el, hogy nem belső 
hajlamból, se nem kényelemszeretet
ből határozta el magát erre a lépésre, 
hanem a hirtelen haláltól való féle
lem, egy közvetlen közelében lecsapó 
villámsugár kényszerítése alatt tette 
julius hó elején a fogadalmat: »Ked
ves szent Anna, segíts barát leszek!« 
S ehez a fogadalmához hü maradt, 
jóllehet barátai mindent elkövettek, 
hogy szándékáról lebeszéljék, atyja 
pedig szakított vele s még két év 
múlva is, mikor Husvét utáni negye
dik vasárnap Luther . első miséjét 
mondotta, s az ilyenkor szokásos ün
nepi ebéden atyja is részt vett, fiá
nak azokra a szavaira, hogy nem 
finom, nyugalmas élet-e a szerzetesi

♦

az akarattól függ. Híveinket mi 
le lk i nagykorúságra neveljük, ilye
neknek tartjuk s megbecsülésüket 
mutatjuk ki, m ikor szélesebb körű 
egyházi munkába is szeretnénk 

| őket bevezetni s ezáltal is adni 
| lelkűkbe nemes munkából fakadó 

nemes önérzetet. Most híveinknek 
kell megmutatni, hogy ők maguk 
mennyire becsülik magukat; szá- 
mithatunk-e rá juk, mint nagyko
rúakra, vagy csalódtunk és félre 
ismertük őket. Sok gyülekezet tag
ja i már eddigi jegyzéseikkel is 
megmutatták, hogy megértek a 
szélesebb körű egyházi munkára, 
megértik az idők je le it és egyházuk 
bizton számíthat rá juk a nagy fel
adatokkal járó jövendőben.

Fogjunk is össze mindnyájan, 
mert csak igy állhatunk meg m in
den ránk csapó támadással szemben. 
Ne hagyjunk mindent csak a ve
zetőkre, nem idegen egy-két embert 
érdeklő dolgokról van szó, hanem 
mindünket legközelebbről érintő, 
m indegyikünk támogatására érde
mes, fontos kérdésről. Ne feledjük 
el, hogy mi Istenen kívü l csak a 
magunk erejére vagyunk utalva, 
ne várjuk hát, hogy mi helyettünk 
mások gondoskodnak egyházunk 
fenmaradásárol és boldogulásáról. 
Ébredjünk kötelességeink tudatára 
és induljunk azok teljesítésére Is
tenben bízva magunk!

Szalay Mihály.

élet, igy fe le lt: »Tudós uraim, hát 
nem olvastátok-e a Szentirásban, 
hogy az ember tisztelje atyját és any
ját?« Tehát még ekkor nem volt be
lenyugodva, hogy fia az ő akarata 
ellenére tett ilyen életbe vágó lépést.

A húszezer lakosú Erfurtban akkor
tájt huszonkét kolostor volt, köztük 
legtöbbet ért az Ágoston rendieké. 
Ebbe lépett be Luther. Rövid ideig 
a kolostor »vendége« volt, azután 
következett az egy évi »ujoncság.« 
Testestől-lelkestől barát akart lenni, 
kötelelességeit a legpontosabban tel
jesítette. Pedig ezek a kötelességek 
nem igen lehetek innyére. Nehéz mun
kákkal terhelték, zsákkal a nyakában 
kellett a falubán kijárnia koldulni. 
Letelvén az ujoncév, letette a szer
zetesi fogadalmat, majd 1507. május 
2-án pappá szentelték. Az engedel
messég, szegénység és nőtlenség hár
mas fogadalma és a papi jelleg az 
egyház tanítása szerint kiemelték őt 
a tökéletlen keresztyének sorából a 
tökéletesek közé. De lelke nem talált 
nyugodalmat, Félt a haláltól és az
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Porlandó kő —  örök emlék.
Ir ta : Nagy István.

Egyházi lapjainkban, s igy a Ha
rangszóban is feltűnő sok, szép és 
nemes cselekedetről olvashatunk mos
tanában. Amint a háború a legelső 
áldozatokat követelte, evangélikus egy
házunk tagjai közül, az áldozatkészség
nek s az egyház iránt táplált meleg 
érzésnek eddig nem tapasztalt nagy 
mértékével találkoztunk és találkozunk 
ma is, ha gyülekezeteinknek beléletét 
figyelve kisérjük.

Édesapák és édesanyák, szülők és 
gyermekek szinte versenyezve sietnek 
hogy a háború áldozatává lett hoz
zájuk tartozónak emléket alapitvány- 
nyal örökítsék meg abban a gyü
lekezetben, amelyben az elhunyt élet
ének javaidejét töltötte.

Ösztönzi a nemes lelkeket az em- 
lékállitásra, a szeretetnek az a nagy 
összekapcsoló ereje, melyet még a 
szeretteikre messze idegenben hirtelen 
lecsapó halál sem tudott megsemmi
síteni s a lelkek vigasztalója és köny- 
nyitője, az egyház iránt táplált az a 
tisztelet és ragaszkodás, melyet a 
keserűségnek fojtogató érzése a szi
vükre szakadt bánatnak súlyos terhe 
csak fokozott és erősített.

S igy van ez helyén!
Már évekkel ezelőtt, mikor még a 

háborúról csak mint a történelemben 
vissza-visszatérő rémről beszélget-
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tünk, de nem sejtettük annak ijesztő 
közelségét, sem azt, hogy a mi sze
münk előtt bontja ki véres szárnyait 
s a mi életünk békéjét, boldogságát 
kívánja áldozatul, — minden alka
lommal figyelmükbe ajánlottam híve
imnek, hogy emlékünk és nevünk 
fenmaradását nem a nagy vagyon, 
gazdag örökség fény és ragyogás van 
hivatva fentartani, hanem oly nemes 
elhatározás és cselekedet, mely lelki 
világunkba, Isten és anyaszentegyhá- 
zunk iránt táplált érzelmeinkbe enged 
bepillantást.

S e felfogást vallva sohasem tud
tam helyeselni azt a nagy bőkezű
séget, melyet temetőinkben a márvány- 
emlékek felállítása közül egyesek ki
fejtettek, nemcsak azért, mert ez csak 
múló, emberi alkotás, hanem főleg 
azért, mert korántsem csalhatatlan 
jele vallásos érzelmeinknek, Istenben 
vetett bizodalmunknak és annak, hogy 
mi hajlandók vagyunk az Ur bölcses
sége és akarata előtt gyermeki 
engedelmességgel és alázattal meg
hajolni.

S a márvány emlék mindig több és 
több lett. Amint gazdagodott temetőnk 
halottakban, gazdagodott fényes, csil
logó emlékekben is.

A mi temetőnk dombon fekszik. 
Egy kellemes őszi alkonyaikor épen 
arra vitt utam. Bementem és elanda- 
logtam a sírok között. Az őszi nap 
végig csókolgatta a márványemléke
ket, mintha csak mindegyiktől bucsú-

1917. julius 29,

zott volna. Csudálatos színek ütődtek 
szemembe s a márványba vésett neve
ket alig tudtam elolvasni a vakító 
fénytől. Az igénytelen fakeresztek, 
meg a régi bemohásodott kőemlékek 
szerényen, komoran álltak ; velük már 
nem játszott a napsugár.

S amint a nap mind lejebb és lejebb 
csúszott az ég pereméről és engedett 
ragyogásából, úgy tűnt el lassanként 
a ragyogás a keresztekről is s úgy, 
vált ó és uj, drága és szerény emlék 
egyformábbá, komorrá. Lent a völgy
ben a templomtorony keresztje azon
ban még mindig napfényben fürdött 
s amikor ettől is búcsúzott a bágyadt 
nap, megszólalt az estharang imára, 
hálaadásra.

Elgondolkozva indultam hazafelé. 
És amint lefelé érve visszapillantot
tam az elhagyott temetőre, nem volt 
már ott se egyszerű fakereszt, se 
régi kiszürkült kő, se csillogó márvány, 
csak egy-egy elmossódó sötét árnyék, 
mely sirhalmokat jelöl. És ekkor 
szerettem volna, ha minden hívemet 
odaállíthatom magam mellé s érzel
meimet, gondolataimat valamiképen 
beléjük önthetem.

íme a márványemlék csillog, ra
gyog a napfényen, de ha leszáll az 
est, eltűnik a ragyogás ; a sötét meg
szünteti a különbséget fakereszt és 
márványemlék között. Hát még az 
idő ?! . . .  Hiszen annak vasfoga 
mindent megőröl, megemészt s ha 
sokáig ellentáll is a dacos ostromnak

örök kárhozattól. Gyóntatói az mond
ták neki, hogy bünbánattal, bűneinek 
megvallásával és jó cselekedetekkel 
megszerezheti Istennek irgalmas bo
csánatát. Hanem mindig gyötörte a 
kétely, hogy megbanta-e eléggé bű
neit, bevallotta-e minden bűnét, vég
zett-e annyi jócselekedet, amennyi a 
bünbocsánathoz elégséges. A legha
tásosabb vigasztalást a német Ágoston- 
rendi kolostorok egyetemes helytartója, 
Staupitz János nyújtotta neki, mikor 
a lesoványodott, halavány barátott 
azzal biztatta, hogy a bűnök, melyek 
miatt emészti magát, csak képzelt 
bűnök, Jézus Krisztus azonban való
ságos Megváltó. »Ö reá, az ő sebe
ire tekints, ne a magad méltó vagy 
méltatlan voltára. Akkor eljutsz a 
békességre.«

Luther nemcsak komoly vallásos
ságával, hanem tudományos készült
ségével is magára vonta elöljáróinak 
figyelmét. így történt, hogy mikor 
Bölcs Frigyes száz választó fejedelem 
az újonnan alapított wittenbergi egye
temre tanárt keresett, Staupitz őt

ajánlotta neki. Állását 1 508-ban fog
lalta el Wittenbergben. Tanári mű
ködését 1510/1511 telén egy öthóna
pos utazás szakította félbe. November 
havában egy társával a szerzet ügyé
ben Rómába indult. Négy hétig tar
tózkodott a szent városban s amit 
ott látott és tapasztalt, a legnagyobb 
mértékben megbotránkoztatta.

Wittenbergbe visszatérve Staupitz 
rendeleiére megszerzi a »theologia 
doktora« cimet; 1512. október 19. 
óta viseli a Dr. Luther Márton nevet 
A uj doktor szent lelkesedéssel adta 
magát a biblia tanulmányozására s 
előadásokat tartott az egyetemen a 
Zsoltárok könyvéről, a Rómaikhoz irt 
levélről stb. De mint tanár is szerze
tének tagja maradt. 1512-ben alper- 
jel lett, 1515-ben a kolostor tanul
mányi intézetének első vezetője, ugyan
abban az esztendőben tiz ágoston- 
rendi kolostornak járási helytartója.
A prédikációk, kolostorlátogatások, 
szervezés, lelkipásztorkodás, egyház- | 
fegyelem igen sok dolgot adtak neki, 
»akár két irnok„ vagy kancéllár is |

elkelne egész nap mást sem te' 
szék, mint leveleket iro k ; ritkán sza
kíthatok- magamnak időt imádságaim 
elmondására.« Ha azután elfoglaltsága 
miatt héten végig nem imádkozva el 
a breviáriumát, szombatnapon cellá
jába zárkózva bőjtöl és imádkozik, 
mig »a feje belekábul.« A tanulók 
nagy kedvvel látogatták Luther elő
adásait. Igen élénken beszélt, s ha 
tüzbe jött, a latin tudományos nyelv
ről németre tért át, erősen szász ki
ejtéssel fejtegetve gondolatait. A Ró
maiakhoz irt levél magyarázatában 
erősen bírálja az államot és az egy
házat, a fejedelmeket és a püspökö
ket, sőt magát a pápát, mert nem 
töltik be hivatalukat. Az egyetemi 
deákok és a városi polgárság köré
ben már reformátor, de még hü fia 
a római egyháznak.

A H A R A N G S Z Ó  perselyébe be
folyó pénzen ingyen példányokat kül
dünk táborba, kórházakba. Adakozzunk 
néhány fillért erre a célra!
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a szerető szivek állította emlék, a 
meg-megujuló támadásra végre mégis 

t  csak megadja magát. Minden elavul 
minden megsemmisül idővel, mit 
emberi kéz álkotott. Az idő meg nem 
áll futtában. Évek múlnak, agyastyán- 
ná törődik az if jú ; elhalnak azok, 
kik minket szerettek. Nemzedék jő 
nemzedékre. Hol lesznek csak 50-60 
év múlva, kik ma, még siratnak be
nőnket, hol lesz, ki virágot ápol sí
runkon ?. . .

A virág helyett gyeppel lesz az 
benőve s a hajdan messzire ragyogó 
márványoszlop, melyet a szülői, vagy 
hitvesi hűség szeretete, kegyelete 
jeléül állított, elveszti fényét, ledől 
s nem lesz ki felállítsa. A hajdan 
díszes sir névtelen jeltelen sir lesz, 
csak úgy, mint a többi. Senki sem 
tudja, senki sem beszél róla, ki nyug
szik alatta!. . .

Dehát lehet az, hogy mindennel 
csak igy vagyunk a világon ? Nincs 
semmi amivel nevünket feledhetetlen
né, emlékünket áldottá tehetjük örök
re ? Hát csupán csak azért élünk, 
küzdünk, fáradunk és szenvedünk egy 
életen keresztül, hogy — miként az 
elfonnyadt virág, miután illatát vesz
tette, — fáradt fejünket a sir ölére 

J hajtva visszatérjünk a porba, ahonnan 
vétettünk ? Hát lehetséges az, hogy 
annak a magasröptű emberi szellem
nek, miután röptéből visszatért pár 
arasznyi terület jelöltessék ki örökös 
hazául? ..

** *
Templomunk harangja utolsót kon- 

dult. Nagy néma csend vett körül 
mindenünen. De mintha a harang sza
vának csendülései még most is ott 
úsztak volna körülöttem a levegőben 
s csendüléseiben mintha még most is 
hallottam volna ezeket a szavakat:

»A világ elmúlik és annak kívánsága 
is ; de aki az Istenakaratát cselekszi 
megmarad örökké.» (1. János 2, 17.1 
»Mindenben hálát adjatok, mert ez az 
Isten akarata a Krisztus Jézus által 

t tihozzátok«. (1 Teszalonikai levél 5, 18) 
»Tégy jót a te kegyelmedből a Sionnal; 
és építsd fel Jeruzsálem kőfalait« (5, 1. 
Zsoltár 20.) »Adjátok azért szeretete- 
teknek és felőletek való dicsekvésünk
nek bizonyságot a gyülekezet előtt is«. 
(2 Korinthusi levél 8, 24) »Ti magatok 
is mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá, szent papsággá, hogy lelki ál
dozatokkal áldozatok, amelyek kedve
sek Istennek a Jézus Krisztus által».

 ̂ (1. Péter 25.)
S amint e szavakkal igazolva láttam 

rég táplált felfogásomat, márvány em- i 
lékkel, mint porlandó kővel szemben I

HARANQSZÓ.

ott állt előttem az Isten oltárra letett 
kegyes alapítvány, mint örök emlék, 
mely a vallásos kebel legnemesebb 
indulatának méltó kifejezője.

Mert, ha minden emberi alkotás el
múlik és megsemmisül is emuló világon, 
de amit Isten akarata örökkévalóságra 
hivott el, annak ember végét nem éri 
soha. >Az Istennek munkái tökéletesek 
és az ő országának vége nem lészen». 
S amint hisszük, hogy az Isten az, ki 
anyaszentegyházunkat életre hivta a 
Jézus Krisztus által, úgy meg vagyunk 
győződve arról is, hogy az Isten Fia 
által alapított anyaszentegyházunk 
nincs a múlandóság törvényeinek alá
vetve hiszen ő maga mondja: »íme én 
veletek vagyok mind e világ végeze
téig».

(Folytatjuk.)

Szabályok a szülök részére.
Angolból fordította: Vajda Bálint.

1. Gyermekeidet a bölcsőtől kezdve 
neveld. A legkorábbi gyermekkortól 
oltsd beléjük az engedelmesség szük
ségességét, a késedelem' nélküli en
gedelmességet. Az engedelmességet 
még a csecsemők is megértik.

2. A szigorúságod 'szelídséggel 
egyesítsd. Értesd meg gyermekeiddel, 
hogy komolyan gondolod, amit mon
dasz.

3. Sohase adj nekik semmit azért, 
mert sírnak valamiért.

4. Ritkán fenyegesd őket; és vi
gyáz/, hogy mindig megtartsd szavad.

5. Sohase Ígérj nekik valamit, ha
csak nem vagy egészen bizonyos, 
hogy adhatsz nekik amit Ígértél.

6 Mindig büntesd meg gyermeke
idet, ha akaratosan engedetlenek, de 
sohase haragból. Légy higgadt, de 
határozott.

7. Ne fenyisd mindig gyermekeidet, 
és sohase használj kegyetlen vagy 
elrettentő büntetést.

8. Semmi szin alatt ne engedd meg
tenni nekik egyszer, amit máskor 
megtenni hasonló körülmények között 
megtiltottál.

9. Korán tanítsd meg őket, hogy 
igazat mondjanak minden alkalommal, 
ha megengeded nekik a palástolást 
és csalárdságot kis dolgokban, csak
hamar meg fogják tenni nagyobb 
dolgokban is, migcsak minden igaz- 
ságszeretetük cl nem vesz.

10 Igen vigyázz, milyen társaságba 
járnak gyermekeid, »akik bölcsekkel 
járnak bölcsek lesznek, de a bolon
dok barátja elvesztetik.« (Péld. 13., 20.)
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11. Foglalkoztasd hasznosan gyer
mekeidet, amint képesek arra és ta
lálj fogjál koztatást részükre, ameny- 
nyire lehetséges.

12. Tanitsd gyermekeidet hogy ne 
pazaroljanak el semmit; hogy legye
nek tiszták és takarékosak; hogy 
csendben és jó rendben üljenek le 
étkezni.

13. Sohase gyönyörködjél semmi
féle szerénytelen viselkedéseikben, 
mosollyal se ápold azokat a gonosz 
magvakat, amelyek ha ki nem irtat
nak, a vétek és nyomorúság gyü
mölcseit fogják megteremni.

14. Buzdítsd gyermekeidet jócse- 
lekedekre; mutasd meg nekik, hogy 
örömödre esik, ha jót tesznek.

15. Tanitsd gyermekeidet imádkozni, 
— magad imádkozván velük érettük.

16. Értesd meg velük, hogy az 
örökkévalóság előttük van, és hogy 
csak azok igazán bölcsek, akik az 
örök boldogságot biztosítják.

17. Mindenekfelett legyenek a szü
lők ugyanazok, amikké lenni gyer
mekeiket kívánják.

A balatonkenesei öreg harang 
búcsúztatója.

i.
A harang bucsuzása.

Hivó szavaimat most már bevégeztem,
E kedves helyemről távozni kell nekem. 
Nincs itt tovább helyem, szólít s h i a haza, 
Halált Osztogat majd érctestem érc torka. 
Hivó szavaimra templomba jöttetek,
Hogy a jó  Atyának hálát rebegjetek. 
Hívtam is, sírtam is, két féle volt pályám, 
De mindezek felett te vagy első hazám. 
Reád tört vad dilhvel az ádáz ellenség. 
Feletted már szint’ a halotti tort ülték. 
Gőgös kevélységgel osztozkodtak rajtad, 
H og f híre se legyen többé a magyarnak. 
Gyermekek s öregek vannak ide haza,
Aki csak ép kézláb mind elment a harcba, 
Én is elbusuttam, mit csináljak itten ?
K i hivó szavamat hallaná, már nincsen. 
Nem jönnek szavamra az Istent imádni, 
Tehát én is megyek hazámat szolgálni. 
Bömbölni fog  torkon és osztja a halált, 
Úgy fogom védeni e szép magyar hazát. 
Isten vei d népem és kedves Balaton!
Fáj, hogy el kell mennem, e helyet itt hagyom. 
Fájó búcsú szavam most és utoljára, 
Áldásom reátok, áldás c hazára.
Mező, liget, róna, és te szép Balaton, 
Tőletek elválva, ekképen búcsúzom.
Isten veled község és kedves egyházam 
Akiket mindenkor hűséggel szolgáltam. 
Most már h i a haza távozom tóletek, 
Végbucsum hozzátok; az Isten veletek!

II.
A hívek bucsuzása.

Menjetek, menjetek, kedves harangjaink, 
Értetek szivünk fá j  és hullnak könnyeink. 
Nincs rá szálló ige, amely k i fejezze
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Azt a nagy bánatot, amely él szivünkbe.
A lelkünk össze volt t i  veletek forrva,
Nem tudjuk feledni távozástok soha. 
Gyászba borult szivünk, mintha árvák

[volnánk.
Mintha meghalt volna jó  apánk és anyánk. 
Menjetek, menjetek: védjétek e hazát, 
Menjetek, küzdjetek, osszátok a halált. 
Hisszük és reméljük, nem vesz el e haza, 
Ragyog még felette a boldogság napja. 
Menjetek, menjetek, t i kedves harangok, 
Nem sokára meg fog  változni hangotok. 
DicsöségeUhoztok a magyar hazára, 
Nektek is részül ju t  a babér és pálma. 
Lelkileg mindnyájan kísérünk titeket, 
Menjetek, menjetek, az Isten veletek!

MIKLÓS ISTVÁN.

F\ háború hatása a föld 
legszélső határain.

A még mindig folyó világháború 
nagy tusakodását az emeli ki a tör
ténelem folyamán végbement többi 
mérkőzések közül s az teszi szinte 
világszerencsétlenséggé, hogy hatását 
a föld legszélső határain, még olyan 
jelentéktelen embertömegek között is 
érezteti, melyeknek tagjai szinte szám- 
bavéve sincsenek.

Erre nézve egy német hittérítő a 
következőket beszéli e l:

A háború hire I: diának ama félre
eső részében talált bennünket, mely 
Chota Nagpur néven ismeretes, me
lyet néhány Kols törzshöz tartozó 
indiai őslakó csoport népesít be.

1914 aug. havában nem gondoltuk 
volna, hogy az őserdőnek ezek a 
lakói is annyira meg fogják érezni a 
háború hatását Alig múlt el néhány 
hét az Európába vezető utak elzárá
sának kihirdetése után, ez a háborús 
rendszadály a mi forgalomtól félreeső 
vidékünkön is éreztette hatását. Ezek 
a föld szélső határain lakó pogány 
emberek egészen más életmódot foly
tatnak, mint a földnek civilizált lakói. 
S minden biztos jövedelem nélkül 
napról-napra tengetik életüket. Amit 
a jó Isten a természet ölén, élő- és 
élettelen dolgokban nyújt nekik, abból 
éldegélnek.

Az indiai őserdőben három ilyen 
dolog kínálkozik nekik. Az egyik 
ilyen fontos árucik a faviasz, melyet 
bizonyos fák, bizonyos körülmények 
között, különböző mennyiségben vá
lasztanak ki magukból. Ez gyanta 
nemű anyag, mely igen keresett áru
cikk, mert belőle különféle asztalos- 
fénymáz és pecsétviasz készül. Ebből 
az anyagból igen nagy volt a kivitel 
Európába és a kereskedők elég ma
gas árakat fizettek érte. Amint a 
háború kitört a kereskedés azonnal

megszűnt s a.szegény erdei lakók az 
összegyűjtött faviaszt el nem adhatták 
s mivel ez az anyag hosszabb ideig 
el nem tartható, mind megromlott s 
a gyűjtők keserves munkája kárba 
veszett.

Így jártak ezek a szegény emberek 
egy másik árucikkel is, amelynek 
eladása által egy kis készpénzhez 
szoktak jutni. Ez a másik árucikk 
a nyers marhabőr. Rendes viszonyok 
között milliószám szállították a ke
reskedők ezt a nyers bőrt. Európába 
úgy, hogy közülünk is akárhányan 
járhattak indiai ökör bőréből készült 
csizmában. Amig egy ilyen indiai 
ökröt lehetett kapni 30 koronáért, a 
bőrét szívesen fizették a kereskedők 
20 koronájával. A húsnak ugyanis 
a meleg tartományokban kevés értéke 
van, mert az emberek nem igen élnek 
vele. A háború ezeknek a nyers bő
röknek forgalmát is teljesen meg
akasztotta s azok rakásszám romlot
tak el.

A harmadik árucikk egy karórépa- 
szerű olajgyümölcs, mely az őserdő 
törésein igen diszlett és nagy jöve
delmet szolgáltatott, a forgalom szü
netelése miatt szintén a termelők 
nyakán maradt.

Még nagyobb csapás volt a jöve
delmüktől megfosztott szegény embe
rekre, hogy minden szükségleti cikk 
rohamosan drágulni kezdett. Az 
indiai nép mindennapi kenyerét, a 
rizst és a keletindiai folyóvölgyek 
fontos terményét, a búzát az angolok 
mindjárt a háború kezdetén óriási 
mennyiségben szállították az anyaor
szágba s a megmaradt kevés készlet
nek ára hihetetlenül felemelkedett. A 
cukornak, lisztnek, burgonyának ára 
csakhamar megkétszereződött. Edény
nek, ruhának, gyufának ára hirtelen 
magasra szökött s a pédztelen lakos
ság megdöbbenve látta, hogy a távoli 
háborúnak milyen hihetetlen nyomor- 
gató hatása van még a föld szélső 
határain is

És mégis, ezek a nélkülözésre ju
tott emberek, mikor látták, hogy a 
hittérítő állomás az iskolába sereglő 
gyermekeket élelmezni nem tudja, 
saját szegénységükből hordták össze 
ezeknek a gyermekeknek élelmét, 
hogy a tanítás ne szüneteljen; sőt 
mivel a hittérítő állomás hazulról 
semmi segítséget nem kapott és nem 
nem bírta kiadni a bennszülött taní
tók (katechetákl fizetését, még ezeknek 
eltartását is magukra vállalták.

Sok türelmetlen, zúgolódó, élelmi- 
szerdugdosó európai keresztyént meg- 
szégyenitenek az indiai őserdőnek

ezek az egyszerű lakosai az ő szere- 
tetükkel, áldozatkészségükkel és bizó 
türelmükkel. B. I.

Egy jó  avagy rossz ház, nem tesz 
senkit jó  avagy rossz építő mester ró, 
hanem igenis a jó  vagy rossz építő
mester jó  vagy rossz házat csinál. 
Nem a mű teszi a mestert, hanem 
amilyen a mester, olyan a munkája 
is így vagyunk az ember cselekede
teivel is aszerint, amint hivő vagy 
hitetlen az ember, lesznek cselekedetei 
is jók  vagy rosszak. És nem megfor
dítva olyan formán, hogy amilyenek 
a cselekedetei, aszerint lesz ö maga 
is kegyei, avagy hivő. (Luther.)

A világháború eseményei.
Galíciában áttörtük a frontot. Ma

gyar és német csapataink eme győ
zelme most következett be, hogy a 
nagy erővel megindult külső offenziva, 
melynek Bruszilov tervei szerint 
Lemberg lett volna a végső célja 
Brzezanynál véresen összeomlott. 
A harcok főhelye aztán Staniszlau 
és Kalusz le tt; ez utóbbit sikerült is 
elfoglalniok, azonban 16-án Ralusz 
a Lomnicza nyugati partjával együtt 
kezünkbe került, sőt délre, egészen 
Lodzianyig tért nyertünk. A 18-diki 
jelentés már arról is megemlékszik, 
hogy a Kalusztól délre eső Novica 
magaslatot is sikerült visszafoglalnunk. 
Innen a hadműveletek tervszerűen 
haladnak előre. Halicztól északra az 
orosz tüzérség élénkebben, működik. 
Romániában és az Erdős-Kárpátokban 
a szokásos zavaró tüzelés állandóan 
észlelhető. A főharc azonban mindig 
Lodziany, Novica és Lomnica táján 
van, hol 18-án hat Ízben támadtak 
az oroszok, hogy veszedelmeztetett 
állásukat megmentsék, de mindannyi
szor visszavetették őket. Az ellenség 
vesztesége e harcokban rendkívül 
súlyos volt, főleg a 1 17. és 184 orosz 
hadosztályoknál. Tüzelésünk valóság
gal megtizedelte őket. Csak az idő
közben megérkezett uj ezredeknek 
sikerült a lelket vesztett embereket 
újabb támadásra bírni. Sok katonát 
csak úgy lehetett előre hajszolni, hogy 
elhitettek velük, hogy Lemberg már 
elesett. E sikereinket az oroszok 
minden lehetetlen módon igyekeztek 
ellensúlyozni, de sikertelenül. A ko- 
niuchyi erdőből gáztámadást intéztek 
csapataink ellen, emellett pergőtűzzel, 
páncélos automobilokkal és sinenjáró
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ágyukkal igyekeztek támadásaink si
kerét ellensúlyozni, azonban a támadó 
három orosz hadosztályt egy magyar 
ezred nagy hősiességgel vert vissza. 
Itteni hadműveleteink igen biztatóan 
haladnak előre. Oroszországban azon
ban a baj folyton nő. Most Ukrania 
kiáltotta ki függetlenségét, a finnek 
is ezen dolgoznak és a jelekből ítélve, 
Oroszország mihamar több darabját, 
mint önálló részt szemlélheti. A német 
buvárhajóharc sikeresen és nagy 
eredménnyel halad előre, úgy hogy 
Ludendorf már a közel jövő békéjét 
ezáltal véli elérhetni.

A z  e g y h á z  kör é bő l .
A félévi előfizetési felhívás eddigi 

megrendelőinkre nem vonatkozik. Az 
ő megrendelésük és előfizetésük újévig 
szól. Olyanok számára hirdettünk elő
fizetést, akik eddig nem járatták la
punkat, hogy a jubileumi évben ők is 
minél többet olvashassanak a reformá
cióról. Eddigi olvasóinkat csak arra 
kérjük, szíveskedjenek lapunkat mások 
előtt ismertetni és őket is olvasóinkká 
tenni.

Nyugalombavonulás. Dr. Masznyik 
Endre, pozsonyi theol. akadémiai igazgató, 
sok évi munka után nyugalomba vonult. 
Az Úr adjon buzgó munkásának hü szor
galmáért hosszú életet és örömteljes p i
henést 1

Lelkésziktatás. A rimaráhói gyülekezet 
uj lelkészét Mikuta Zoltánt, julius 1-én 
iktatta be lelkészi állásába Qyürky Pál, 
kishonti főesperes. Áldja meg az Isten uj 
szolgája munkáját 1

Tábori lelkészek behívása és áthelye
zése. A hadvezetőség tábori lelkészi szol
gálatra behívta Szolkovy János, sebespataki 
(Gömörmegye) lelkészt és Baron Jánost, 
a pesti németnyelvű egyházközség segéd
lelkészét — Sopronból harctéri szolgálatra 
hívta el Hodza Milos tábori lelkészt. He
lyébe újra visszahelyezi Pöttschacher István, 
soproni lelkészt Prágából.

Távozó egyházmegyei elnökség. A 
győri egyházmegye társelnöksége, Horváth 
Sámuel esperes, téti lelkész és nagyalá- 
sonyi Barcza Géza, egyházmegyei felügyelő, 
hajlottkorukra hivatkozva, állásukról le
mondtak. Horváth Sámuel, az 1898. év óta 
esperese a győri egyházmegyének, 41 éven 
át munkálkodott az egyházmegye tiszti
karában s a múlt évben ünnepelte 50-ik év
fordulóját lelkésszé avattatásának. Nagy- 
alásonyi Barcza Géza az 1888. év óta volt 
a győri egyházmegyének felügyelője.

Kitüntetés. Szűcs Sándor, cs. és kir. 
tábori lelkészt, aki jelenleg az 59. hegyi 
dandárnál teljesít harctéri szolgálatot, a 
Vörös Kereszt Egylet hadiékitményes II. 
oszt. érdemérmével, a vitézségi érem szalag
ján, tüntette ki a király.

Lelkész meghívás. A szerémmegyei 
neudorfi (Novoselo) gyülekezet, megürült 
lelkészi állását, Kettenbach Jakab, hrasto-

váci lelkész meghívása által töltötte be. 
Az ur áldása legyen az uj lelkész minden 
munkáján!

Lelkészavatás. A nyíregyházi ev. temp
lomban jul. 7-én 5 végzett theológust ava
tott lelkésszé Geduly Henrik, tiszaker. püs
pök, szép ünepély keretében,

A bezi-i (Györm) evang. gyülekezet 
aranykönyvéből. Néh. Gósi Márton a 
gyülekezet czéljaira 100 koronát hagyomá
nyozott. Isten áldása legyen a hagyományén. 
Id. Pap Ferenc és neje Bősze Zsuzsanna 
a háború folyamán elhalt fiuk Pap Mihály 
emlékére és nevére 6 .0 koronás alapítványt ■ 
tettek azzal a rendeltetéssel, hogy ennek 
kamatai mindenkor a bezi-i ev. gyülekezet 
szükségleteinek fedezésére fordittassanak.
A jó Isten vigasztalja meg szomorúságuk
ban a bánatos szülőket, kik kedves fiuknak 
ezzel az alapitvá.nyal a legszebb emléket 
emelték.

Tábori lelkészek figyelmébe. Had- 
bavonult katonáink közt való terjesz
tésre ajánljuk a Csendes órák, vezér- 
c ilagok az írtén idejéből nehéz időkben 
cimü füzetet. Egy pld ára 10 fül. 100 pld.
8 K. Német anyanyelvű hívein r részére 
Geduldig in Trübsal. Egy példány 20 fill. 
50 pld. 8 kor. Megrendeléseket közvetít 
„Harangszó“ Szentgotthárd. (Vas m.)

Pály József, marburgi tábori lelkész 
tollából „A gyakorlati lelkigondozás'' kör
vonalai a gyülekezési élet fontosabb terü
letein címen igen értékes munka jelent meg. 
Nélkülözhetetlen kézikönyv a teológusok 
részére. Ára 4.80 korona.

Arany és Tompa emlékezete az is
kolákban. E címen legközelebb egy kis 
füzetet óhajtok kiadni, mely mint a cim is 
mutatja, a két nagy költő emlékének fel
újítására és dicsőítésére az iskolákban a 
jövő tanév elején rendezhető ünnepély Prog
ramm tervezetét foglalja magában. Tehát 
tartalmazni fogja az ünnepélyen előadható 
énekeket, alkalmi verseket, a költők jellem
zését, a müveikből szavalásra kiválasztott 
költeményeket stb. szóval segítségül, Útmu
tatásul kíván e tekintetben szolgálni. M int
hogy azonban a nyomdák mostani magas 
árszabása mellett csakis a megrendelt szá
mú példányokat nyomathatom ki, kérerh a 
megrendelést lehetőleg azonnal eszközölni, 
hogy kellő időben tájékozva lehessek. — A 
füzet ára portómenles küldéssel 80 fillé r 
lesz. Körmend, (Vas m.) 1917. julius hó.

Fii lop József református lelkész.

I t t h o n r ó l .
______ 1

Vaslemez a harangok helyett. A kor
mány intézkedései folytán vasból készült 
körlemezekkel fogják ideiglenesen pótolni 
a rekvirált harangokat. Súlyúk 64, 45 és 
21 kgr. lesz.

Élelmiszerküldés a hadifoglyoknak !
A Hadifoglyokat Gyáinolitó és Tudósitó 
Hivatal Dániában nagyobb mennyiségű 
élelmiszert, főképen tejet, sertéshúst és 
marhahúst, ezenkívül dohányféléket is szer
zett be az Oroszországban levő hadifoglyok 
részére. Csomagolásuk olyan, hogy hosz- 
szabb ideig elállnak. A föntnevezett hivatal 
(Budapest, Ü ilői-ut 1.) készséggel ad fel
világosítást bárkinek ez ügyben és közvetíti 
az élelmiszerek elküldését az Oroszország
ban levő hadifoglyoknak.

Királyunk elismerése. Károly király 
elrendelte, hogy a 308., 309. és 310. hon
védgyalogezred, valamint a 19., 23., 25. és j 
83. közös gyalogezredek tisztjeinek és !

legénységének adják tudtára különös meg
elégedését a galiciai nagy csata alkalmával 
tanúsított hősies, vitéz magatartásukért. 
Elrendelte továbbá, hogy ezt az elismerést 
közöljék az egész haderővel.

Aszaltszilva és szilvalekvár kivitelé
nek eltiltása. Elrendelte a kereskedelmi 
miniszter, hogy az ország határain túl nem 
szabad postán aszaltszilvát és szilvalekvárt 
kiszállítani.

Takarmányt csak igazolvánnyal lehet 
szállítani. Kormányrendelet értelmében 
mindennemű természetes és mesterséges 
szálastakarmány, szál ma és tömegtakarmány 
is csak igazolvánnyal szállítható. A szállí
tási igazolvány a vasúton, hajón vagy 
gépkocsin való szállításhoz szükséges.

Kétezer magyargyermek nyaralása. 
Belügyminiszteri rendelkezés szerint mint
egy kétezer 5— 15 éves budapesti gyerme
ket helyeznek el magyarország egészséges 
vidékeire egy havi üdülésre, hogy a rossz 
élelmezési viszonyok miatt elgyengült szer
vezetük megerősödhessék. A gyermekeket 
augusztusban küldik el a vállalkozó csalá
dikhoz. Egy-egy gyermek után az állam 
25—25 koronát fizet. Lehetőleg 50—50 
főből álló csoportban óhajtanák a gyerme
keket egy-egy faluban elhelyezni, mely 
esetben a csoport mellé egy nevelőnőt is 
adnának.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház megszavazta a négy uj 

ideiglenes, felelős magyar minisztérium 
fölállításáról szóló törvényjavaslatot. Letár
gyalta és elfogadta az osztálysorsjáték és 
a koronaérték megállapításáról szóló tör
vényjavaslatot is

Á képviselőház a nyári hónapok alatt 
sem fogja tevékenységét szüneteltetni. Kü
lönösen arra fektet súlyt, hogy a hadi 
gazdálkodásra vonatkozó kérdéseket még 
a nyár folyamán földolgozza.

Áz egyesült függetlenségi és negyven- 
nyolcas párt eddigi elnöke, Tóth János, 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri állam
titkárrá való kinevezése folytán lemondott 
pártelnöki állásáról. Helyébe a párt Szent- 
iványi Árpádot választotta.

A n a g y v i l á g b ó l .
Százezer vaggon gabona. A Romániá

ban levő gabonakészletek elszállítása rövid 
idő múlva megkezdődik. A gabonát a Ro
mániában levő csapataink kulcs szerint 
osztják fel a szövetségesek között.

A bulgáriai termés A bolgár minisz
terelnök kijelentette, hogy olyan jó lesz a 
termés Bulgáriában, hogy a fölöslegből 
jutni fog bőven a szövetségeseknek is.

Amerikában eltiltották az alkoholos 
italok fogyasztását. Az egész északame
rikai Egyesült Államok területén eltiltották 
az alkoholos italok fogyasztását, kivéve a 
bort és sört. A rendeletet a szenátus ülé
sén szavazták meg, negyvenöt szavazattal 
negyven ellen.

Az angol király megváltoztatta a 
nevét. György angol király német szárma
zásra való családi nevét megváltoztatta, 
fölvette a Windsor nevet a maga és csa
ládja számára.

Hirdessünk a H a ran g szó b a n !
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K. S. Nb. Köszönjük, folytatást várjuk.
— F. I. K. Köszönjük. — H. I. 19. Reg. 
A szép verset köszönjük. Máskor is szíve
sen látjuk. — Vietorisz L. táb. lelkész. 
Lapunkból 10 példányt szívesen küldünk, 
de vallásos iratokat sajnálatunkra nem tu
dunk küldeni. — Hajdú Gy. táb. lelkész. 
10 drb. ingyen példányt szívesen küldünk, 
de vallásos iratokat nem tudunk küldeni.
— H. I. Lb. Gy. Gy. Harctér. Köszönjük. 
Közöljü < Küldőiket szívből köszöntjük
— K. K. lelkész Zalaegerszeg. Az előfi
zetők gyűjtését hálásan köszönjük.
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Pályázat.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyház

kerület soproni tanitóképzőintézetének 
nyugdíjazás folytán megüresedő egyik 
tanszékére pályázatot hirdet. A tan
szék segéd vagy helyettes esetleg 
rendes tanárral lesz betöltve. Pályáz

hatnak tanítóképző -intézeti-közép- 
iskolai és polgári iskolai képesítésű 
evang. tanárok és tanítóképző-intézeti 
meg középiskolai evang. tanárjelöltek, 
akik a következő szakcsoportok vala
melyikére szereztek illetőleg szereznek 
képesítést; I. tanitőképző-intézetiek : 
filozófiai és pedagógiai vagy termé
szettudományi szakcsoport; II közép
iskolaiak : földrajz és természetrajz, 
vagy természetrajz-kémia, III. polgári- 
iskolaiak: mennyiségtan-természet
tudományi szakcsoport. Egyébként, 
ha a szükség úgy hozná magával, a 
tanár egyes más tárgyak tanításával 
is megbízható a szokásos heti óra
szám keretében.

A segédtanári állás javadalmazása 
a következő : 1. alapfizetés az ehkerü- 
lettől 1000 K-, melyet az állam 2000 
K-ra egészít ki és-később rendes 
tanári fizetés állami kiegészítéssel;
2. a törvényes kórpótlék ; 3. a tör
vényszerű lakásbér. Szükség esetén 
a tanár a természetbeni lakást is kö
teles elfogadni s az internátusi teen
dőkben s felügyeletben résztvenni, 
amelyért a hatóság által megállapított 
külön díj jár. A helyettes • tanár kap 
évi 2000 K. fizetést. A rendes tanár 
amennyiben állami fizetéskiegészites- 
sel ellátott állásról pályázik szolgá
lati viszonyainak megfelelő javadal
mazásban részesült. A szabályszerűen 
felszerelt kérvények a nevezett egy
házkerületi Főiskolai Nagybizottság

hoz intézendők, de a soproni ev. 
tanitóképző-int. igazgatóságához f-év 
augusztus 15-éig nyújtandók be.

Sopron, 1917. július hó. 16.
K a p i B éla  Síinké É tid re

püspök. igazgató.

Pályázati hirdetés.
A szárazdi ág. hitv. ev. egyház- 

község a szeptember elsején elfog
lalandó II. sorszámú tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Kötelessége : a há
rom alsó osztály vezetése; kántori
akban segédkezni. Szolgálati éveknek 
megfelelő fizetés törvény szerint. 
Katonakötelesek — amennyiben még 
be nem vonultak — felmentetnek. 
Vasúti megálló a falu végén.

Német nyelv ismerete kívánatos. 
Jelentkezők azonnal forduljanak fel
szerelt kérvényeikkel (keresztlevél, ok
levél, működési bizonyítvány stb.) a 
lelkészi hivatalhoz. Szárazd (Tolna 
m.) 1917 juiius hó.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ cimen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 1 — 10

Meg akar szabadulni végleg a rheuniálól, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a E

S ^ e n t  I s t v á n  balzsamot, [
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben E 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít E

Viszketegség (rüh) és mindennemű börbántalmaknál E 
legbiztosabb a =

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“. 1
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen E 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró- E 
bálja meg a \

„wittenbergi tyukszemirtót“. j
Feltétlenül használ. 12—50 =

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál «m biz- i 
tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az S 
ne rÖstelje megrendelni a már évek óta kipróbált z

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusilója z

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD. ;

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomaton Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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ftnyuskám édes...
Anyuskám, édes, kérve kérlek:
Ne Írd meg, hogy rosszak a népek.
Ne írj önzőkről, hitszegőkről,
Pénzért bűnökbe veszőkről.

Ne írd meg, hogy utján az örvénynek 
Mindennap több tévelygő bolyong;
Ne ird meg, hogy az üzletek előtt 
A nép gyakran semmiért tolong,

Ne Írj keserűségről, gyászról, 
Könnyes szemekről, zokogásról,
Ne, ezekről ne irj, most nekem, 
Árny van elég már a lelkemen I

Irj jósággal áldott szivekről, 
Magasztos emberszeretetről.
Ird meg, hogy az árvák sem árvák,
A gyöngéket is felkarolták,

Ird meg, mennyi virág van kertünkben, 
5  az orchideák nyilnak-e már? 
írd meg, hogy a kényes mimózákat, 
Nem ölte e meg a napsugár?

Csak ezekről írjál most nekem, 
hogy legyen min elmerengenem,.. 
—  5 irj valami üdvösét, szépet... 
Anyuskám, édes, kérve kérlek! 

Román harctér.
GYŐRIK GYÖRGY.

Protestánsok a békéért.
Junius 2-án a lapok azt a hirt kö

zölték, hogy a semleges államok prot. 
lelkészei békére való felhívást bocsá
tottak ki Ezzel a rövid hírrel kap
csolatban junius 7-én azt az indít
ványt tettem lelkészi értekezletünkön, 
hogy tegyünk fölterjesztést egyházi 
felsőbb hatóságainkhoz s kérjük azok 
utján egyházunk legfőbb vezetőségét, 
hogy amennyiben ez a hir igaz, a 
hazai ref. egyház vezetőségével együtt 
csatlakozzék a mozgalomhoz, ha pé
pig nem igaz, ugyancsak a ref. egy
ház vezetőségével egyetértve hala
déktalanul lépjen érintkezésbe a szö
vetséges, semleges államok s utób
biak utján az ellenséges államok prot. 
egyházaival és együttesen emeljék fel 
szavukat a még mindig folyó véron
tás ellen és sürgessék, támogassák 
minden erejükkel olyan béke létre 
jövetelét, amely egyik állam létalap
jait sem támadja meg, nem aláz meg 
felettébb senkit és nem hágy mé
lyebb keserűséget s vele újabb há
borús veszedelmet maga után. Az ér
tekezlet az indítványt helyesléssel fo
gadta. Azóta a tolna-baranyai lelkész

értekezlet, a veszpémi egyházmegyei 
közgyűlés, a tiszai egyházkerületi lel
készértekezlet, valamint több gyüle
kezeti közgyűlés is foglalkozott ezzel 
a kérdéssel. A béke ügyének munká- 
lását és ebben egyházunk közremű
ködését szükségesnek is, egyházunk
hoz méltónak is, egyházunk lényeg
beli és becsületbeli kötelességének is 
tartjuk. Ha az istentagadó szociálista 
vezérek tárgyalásaitól is várunk leg
alább annyi eredményt, hogy a né
pek lelkében érlelik a békevágyat és 
nem engedik ezt a kérdést háttérbe 
szorítani, sőt ha Isten az orosz szo
ciálista vezér, Kerenszki által meg- 
indittatott legújabb nagy orosz táma
dást is könnyen a béke szolgálatába 
hajthatja és bebizonyíthatja vele, hogy 
ami roszat az emberek gondolnak ő 
azt is jóra tudja fordítani: akkor 
méltán várhatjuk, hogy a mi jó aka
ratunk és jó munkánk sem lenne tel
jesen hiábavaló.

A béke megkötése az államférfiak 
dolga, de ha az ellenséges államok 
egyházai megértenék egymást, ez is 
erősítené alattvalóknál, vezetőknél a 
kölcsönös megértés és testvéri össze
tartozás érzetét. Az egyházaknak
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amúgy is ideje összefogni, hogy a 
romokon uj hitet, uj életet építsenek 
és összetéphető szerződések helyett 
a szivekbe Írják a magunk és mások 
békességének megbecsülését és meg
őrzését. Eleget láttuk, hogy az Írott 
szerződés megfelelő lélek nélkül hit
vány papirosrongy, amelyet aiáirója 
lelki furdalás nélkül félre dob, vagy 
mivel mások az életére törnek, ön
védelemből kénytelen félre dobni.

Hisszük, hogy magyar prot. egy
házaink nem vonakodnak és nem 
késlekednek tovább a béke ügyének 
munkálásában. Megtehetik ezt anél
kül, hogy ebből gyöngeségünk beis
merését olvasnák ki ellenségeink, 
mert amint eddig minden fronton mi 
voltunk erősebbek, a keleti harctér 
eseményei újból megmutatják, hogy 
legyőzhetetlenek vagyunk. De épen 
ezért hiába való ellenségeink minden 
fogadkozása s az ebből fakadó vér
ontás, tombolás és nyomorúság, mert 
céljukat nem tudják elérni. Addig pe
dig, mig ők is jobb belátásra nem 
térnek, hanem minden békeajánla
tunkra újabb harci kiáltással felelnek 
és országaink megcsonkításáról be
szélnek : részünkről a harc feladása 
és a mindenáron való békekötés va
lóságos öngyilkosság lenne. Ki kell 
hát tartanunk, , de azalatt egyenget
nünk kell egymás megértésével, a 
gyűlölet félretevésével, kiengesztelő-

I j u t h e  r.
2. Elszakadás a római egyháztól.

Ir ta : Németh Károly.

A világtörténelmi szerepre hivatott 
Hohenzollern család egyik tagja, A l
bert, brandenburgi őrgróf 1513-ban 
magdeburgi érsek, rá hamarosan 
halberstadti adminisztrátor-püspök, 
egy év múlva, huszonnégyéves korá
ban mainzi érsek lett. Ilyen fiatalon 
még a brandenburgi őrgrófok sem 
juthattak a pazarló Medici-pápa, X. 
Leó (1513— 1521) idejében ilyen nagy 
javadalmu magas méltóságokhoz in
gyen. A szentszék csak tízezer arany 
ellenében volt hajlandó tudomásul 
nem venni, hogy az egyházjogon 
sérelem esett. A fejedelmi pásztor 
pedig kivájó pénzügyi tehetséggel lé
vén megáldva, legcélszerűbbnek vélte 
egyházi méltóságának árát a gond
jaira bízott nyájjal fizettetni meg. A 
szentszékkel egyezséget kötött bün-
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déssel a tisztességes tartós, béke útját. 
Micsoda öröm és megkönnyebülés 
lenne, ha a reformáció jubileumi éve 
egyúttal a béke, vagy legalább a bé
ketárgyalás kezdetének esztendeje 
lenne.

Protestánsok a békéért! Tudatosan 
írtam ezt a címet s úgy értem, hogy 
nemcsak a vezetőknek, hanem min
den protestánsnak kötelessége a bé
kéért megtenni, amit tehet. Ha a ve
zetőket arra kérjük, hogy tiltakozza
nak a további vérontás ellen, erre 
kérjük a híveket is, de méginkább 
tiltakozzanak a háború tulajdonképeni 
okozója: a sziveken s a világon szél
iében eláradt, szentté avatott önzés 
(szakro egoizmo) ellen. Mert az egyes 
emberek és családok önzéséből, kap
zsiságából tömörült össze és nőtt 
naggyá az államok önző kapzsisága, 
amely egymás elnyelésére ösztönözte 
őket. Küzdjön ez ellen a bűn ellen 
minden hivő magában is, künn az 
életben is, mert bizonyos, hogy ha 
a világ többsége megfogadta volna 
a szentirásnak ezt az intését; »ne 
nézze kiki a maga hasznát, hanem 
mindenki a másokét is.« (Fii 2, 4.) 
akkor nem tört volna ki a háború 
és ha ezután állandóan megfogadná, 
a békesség is állandó lenne. Minden 
békétlenség abból származik, hogy 
akár egyes emberek, akár népek csak 
magukat nézik és készek a maguk

bocsátó cédulák nagybani árusítására, 
olyan feltétellel, hogy a haszon feles 
lesz. A jövedelem fele Rómába za
rándokol, fele pedig Ágostába, a 
Fuggerek pénzesládáiba, mert Albert- 
nek ők voltak a hitelező bankárjai. 
A fenséges érsek a financiális terv 
kivitelét egy jóhangu lipcsei domini
kánus barátra, Tetzel Jánosra bízta.

Tetzel gondoskodott a reklámról. 
Mikor valamelyik városba bevonultak 
a cédulaárusok, a harangok megkon- 
dultak, zászlók lobogtak, gyertyákkal, 
precesszióban vonultak a templomba. 
Aki cédulát vett, az feloldozást nyert 
bűnei és azok büntetése alól. A ha
lottak lelkét is ki lehetett vásárolni 
a tisztítótűzből.

Wittenberg is a magdeburgi érsek
séghez tartozott ugyan, de a szász 
választófejedelem nem engedte be 
Tetzeléket a városba. A wittenbergi- 
eknek a közeli Jüterbojba kellett 
fáradni bűn bocsánatért. De úgy 
látszik elég sokan voltak, akik nem 
restelték a kirándulást, mert Luther 
a gyóntatószékben elégszer volt kény
telen a gyónóknak a bűnbocsátó 
cédulára való hivatkozását hallani.

hasznáért, mások megkárosítására és 
eltiprására is. Ez meg mindig a hi
tetlenség gyümölcse, mert csak az 
istentelenhez fér hozzá a mások iránt 
való embertelenség.

Tehát csak ügy küzdhetünk az 
önzés ellen, ha előbb vissza térünk 
Istenhez és hitetlenségünk helyet ád 
ismét a hitnek. Erre viszont azt mond
hatnánk, mit ér ha én, vagy velem 
együtt százan, ezren jobb útra térünk 
és mért épen mi tegyük ezt, mikor 
a többi megy a maga utján, úgysem 
tudjuk ezzel a békét közelebb hozni 1 
De akkor miért íratta meg okulá
sunkra az Isten, hogy Sodornának 
tiz igazért is megkegyelmezett volna 
és miért hirdettette magával Jézussal 
is, hogy a választottakért megrövi- 
dittétnek még az utolsó nyomorúság 
napjai is? (Máté 24, 22.) Nem arra 
kell-e tehát másokért is törekednünk, 
hogy minél több igaz, minél több vá
lasztott legyen minden faluban, város
ban és ki tudja, nem épen mi volnánk-e 
a tizedikek, mig ha félre állunk, ta
lán épen mi miattunk nem lesz meg 
az a csekély szám sem, amelyért az 
Isten a roszakon is megkönyörülne 
és megrövidítené a nyomorúság napjait.

Gondoljuk hát meg, csak a hatal
masokon áll a háború és a béke 
kérdése? Mi semmivel sem tudunk 
ahhoz hozzájárulni ? A sok kicsiny 
önzés nagy nemzeti önzéssé tömörült
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Hogy ennek az arcátlan kereskede
lemnek véget vessen, 1517 október 
31-én a wittenbergi templom ajtajára 
egy írást szegezett ki a bűnbocsátó 
cédulák ellen. »Minden keresztyén, 
ki bűneit igazán megbánja, bűnbocsátó 
cédula nélkül is eléri bűnének s 
büntetésének elengedését.« »Aki fele
barátját nyomorogni látja, s mind 
amellett inkább bünbocsánatot vásárol, 
az nem a pápa bünbocsánatát, hanem 
Istennek méltó haragját vonja magára.« 
»Jézus Krisztus azt akarta, hogy 
híveinek egész élete folytonos bün- 
bánat legyen.« Ilyeneket irt 95 tétel
ben. Az egész latin nyelven volt irva, 
s Luther mint lelkész és theologiai 
tanár első sorban csak azt célozta, 
hogy a bűnbocsátó cédulák kérdésében 
az egyház tanítói jussanak valamiféle 
megegyezésre. Nem is sejtette, hogy 
milyen beláthatatlan következményei 
lesznek a 95 tételnek.

A tételeket lefordították, s két hét 
alatt egész Németországban elterjesz
tették. A nép nem vásárolta a cédu
lákat, mert rájött, hogy becsapták, s 
nem egy helyen kellett Tetzelnek 
szaladni. Az üzlet veszedelemben
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és nőtt az államokban, kételkedhe
tünk-e, hogy a sok kicsiny jóság 
épen igy nagy nemzeti jósággá tömö
rülhet és növekedhetik ? kezdjük el, 
tegye meg a maga részét mindenki 
a maga körében, a többit bízzuk Is
tenre. Be merné-e életét olvasóink 
közül legalább tiz úgy rendezni és 
megmerné-e határozottan fogadni, 
hogy ezentúl nem nézi csak a maga 
hasznát, hanem keresi és munkálja 
a másokét is, hogy ezzel ő is építse 
és őrizze a kívánatos áldott békes
séget ?

Szalay Mihály.

Tábori lapok.
Könnyezd hitvesek és zokogó anyák 

Minden gondolata, vágyó sóhajtása 
Téged vár épedve reggelente, este 

Kedves kis lapocska: rózsaszínű kártya.

Ágyuk dörejében, harcok viharában, 
M int fehér galambok, tábor felé szállnak: 

Féltő aggodalma, imádságos lelke 
Kesergő hitvesnek, bánatos anyának.

Álmatlan álmaik rólatok regélnek. 
Pirkadó hajnallal reménykedve várják, 

Drága vitézeink, oh, írjatok nékik: 
Csókban megfürösztött vigasztaló szóval 

Rózsaszínű kártyát.
HUDY ILONA.

Kiskorúak örökbefoga
dása a háború alatt.
Ha valamikor, úgy éppen napjaink

ban, midőn oly sok, boldog családi 
fészek lett feldúlva s hajléktalanná 
lettek, elszakittattak egymástól, — ta
lán örökre — annak lakó i: a gyer
mekvédelem szempontjából nagyon 
fontos kérdéssé lett az, hogy a sok
szor teljesen gyámolitó nélkül maradt 
gyermekek részére uj otthon, uj csa
ládi kör találtassák, hol azok a gyer
mekek jogait elismervén, a hazának 
érdemes, megelégedett, boldog fiaivá 
válhassanak. Erre tekintettel a háború 
alatt a kiskorú gyermekek örökbe
fogadását tárgyaló rendelkezések sok 
irányban könnyítve lettek.

Az örökbefogadás eredetileg nálunk 
sok feltételhez volt kötve. Most ezek 
közül a kisebb fontosságuakhoz nem 
ragaszkodunk. A vonatkozó minisz
teri rendelet csupán azt Írja elő, mint 
elengedhetetlen kelléket, hogy a szer
ződés az örökbefogadót az örökbe
fogadottal szemben terhelő törvényes 
eltartási kötelezettséget nem zárhatja 
ki. Vagyis az örökbefogadó az örökbe
fogadottal, úgy mint a saját édes 
gyermekét, eltartani, gondozni, nevelni 
köteles, ez iránti törvényes kötelezett
ségét ki nem zárhatja, nem korlátoz
hatja.

Ami már magát az eljárást illeti, 
az örökbefogadásról szerződés készí
tendő. Lehet azt kir. közjegyző előtt, 
illetve az árvaszék kiküldöttje, vagy 
az árvaszék által megbízott szolga- 
biró előtt megkötni. Minthogy a szer
ződésnek bizonyos alakszerűségei van
nak, ezért legcélszerűbb az árvaszék
hez fordulni kérvénnyel, kiküldött k i
rendelése végett, a ki azután a szük
séges útmutatásokat is meg fogja adni.

A szerződést az örökbefogadó és 
az örökbefogadandó kiskorú nevében 
annak törvényes képviselője, tehát: 
atyja, esetleg, annak nem létében, 
anyja, illetve a kiskorúnak árvaszéki- 
leg kirendelt gyámja kötik meg. Ha 
tehát az örökbefogadónak szülei, eset
leg gyámja nincsenek, a mi különö
sen az elhagyott, talált kisdedeknél 
történik meg, az örökbefogadni szán
dékozó első sorban gyám kirendelé
sét szorgalmazza a gyámhatóságnál.

A szerződés, illetve az arról kiál
lított jegyzőkönyv azután felszerelendő 
bizonyos mellékletekkel (születési bi
zonyítványok, gyámi kirendelő hatá
rozat) melyeket a fentebb említett 
árvaszéki kiküldött a jegyzőkönyv fel
vételekor részletesen meg fog jelölni, 
és gyámhatósági jóváhagyás végett 
a m kir. Igazságügyminisztériumhoz 
terjeszti fel.

Bizony, nagyon kívánatos lenne, 
ha minnél többen, különösen a kevés

Fejedelme 20 forint útiköltséget, egyik 
barátja pedig Nürnbergben tisztesé- 
gesebb barátcsuhát adott neki. Az 
egész utat gyalog tette meg, rendjé
nek szabályai szerint egy szerzetes 
társa kíséretében. Október 7-én érke
zett Ágostába s a karmeliták kolos
torába szállott. Október 12-én néhány 
olasz társaságában fogadta Kajetán ; 
Luther földre borult előtte, majd 
térdére emelkedett, azután felállt. A 
követ ráparancsolt, hogy vonja vissza 
a bűnbocsátó cédulákról szóló tételeit. 
Másnap beleegyezett, hogy Luther 
Írásban adja be védekezését. Har
madnap, október 14-én heves vita 
után ráförmedt Kajetán; »Eredj és 
ne kerülj többet a szemem elé, ha 
csak vissza nem vonod tanaidat.« 
Délután pedig Staupitzzal tárgyalva 
kijelentette: »Nem akarok többet
evvel a bestiával szóba elegyedni; 
mert mélv szemei vannak és furcsa 
spekulációi.« Október 21-re virradó 
éiszakán titokban hagyta el Luther 
Ágostát, miután egy hétig hiába várt, 
hogy majd Kajetán hivatja. Másnap 
a templom kapuján ki volt szegezve 
Lutherjelebbezése, melyben ügyét a

forgott, s a fenséges érsek iszonyú 
haragra gerjedt. Menten jelentést 
küldött Rómába, melyet a pápa 1518 
januárjában kapott kézhez. A pápa 
megparancsolja az Ágoston rend he
lyettes generálisának, hogy fékezze 
meg a barátot. Luthert a rend köz
gyűlésére Heidelbergbe hívják, ott 
beszédet tart és sokakat meggyőz. A 
fegyelmi eljárásból semmi sem lett. 
A domikánusok, Tetzel kollégái, is 
megszólaltak. Frankfurtban tüntető 
gyűlést tartanak, felírnak a pápához, 
hogy Luthert idézze Rómába. Mikor 
a pápa értesült, hogy a rend nem 
tett eleget óhajtásának, vizsgálóba 
zottságot nevez ki és megindítja az 
az eretnek port. A bizottság Luthert 
eretnekséggel és az egyházi hatalom 
elleni lázadással vádolja. A witten
bergi barátot október 6-ra Rómába 
idézik.

Közben Kajetán Tamás bibornok, 
a pápának az ágostai birodalmi gyű
lésre küldött rendkívüli követe arra 
a merész gondolatra jött, hogy a 
császári hatalmat is belerántja az 
egyházi vitába. Tulajdonképpen csak 
azért jött, hogy a birodalmi rendektől

pénzt kérjen a törökök elleni had
járatra, de ha két legyet üthet egy 
csapásra, annál jobb. Augusztus ele
jén rábeszéli Miksa császárt, hogy a 
pápának levelet Írjon, melyben meg
ígéri, hogy a Luther ellen hozandó 
pápai ítéletet birodalmi törvénnyel 
végrehajtatja. Vagyis a birodalom 
hatalmát rendelkezésére bocsátja a 
pápai trónnak. Kajetán büszke lehe
tett erre a diplomáciai sikerre, me
lyet a szentszék sietett kiaknázni. 
Augusztus 23-án már kezében van 
a követnek a pápai utasítás, hogy 
Luthert idézze Ágostába s ha nem 
akarná tanait visszavonni, megkötözve 
vigye Rómába. Ha pedig Luther az 
idézésre nem jelenne meg, felhatal- 

| mázzá a követet, hogy Luthert és 
j követőit átkozott eretnekeknek nyil

vánítsa. Luther védőjét, Frigyes szász 
| választófejedelmet a pápai aranyró- 
| zsával remélik eltántorithatónak. A 

választó fejedelem egyelőre megelé
gedett azzal, hogy Luthert német 
földön hallgatjuk ki, nem kell Rómá
ban megjelennie.

Luther 1518. szeptember vége felé 
halálos gondolatokkal indult Ágostába.
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gyermekekkel megáldott, meg a gyer
mektelen, jómódú családok meghalla
nák a háború által sújtott, otthon, 
oltalmazó szülői szeretet nélkül ma
radt gyermekek jajszavát, s családjuk 
tagjává fogadva őket, uj otthont nyúj
tanának nekik a keresztyéni szeretet 
nevében.

Dr. B. B.

Egy kis konyhakertészet
Az augusztus havi teendők során 

egy egészen uj káposztatermesztési 
módra akarom felhívni a figyelmet. 
Két éven kísérleteztem a termesztési 
móddal teljes sikerrel s kísérleteim 
eredményét most már nyilvánosságra 
hozom.

Hivatásos kertészek szoktak már 
julius hónap elejére fejes káposztát 
a piacra adni. Magját augusztusban 
szokták elvetni és a palántákat hideg 
ágyakban takarás alatt teleltetni.

Nekem sohase volt se meleg, se 
hideg ágyam; kedvem jött hozzá, hogy 
kipróbáljam a palánták szabadföldi 
teleltetését. 1915. szeptemberében 
vetettük el a közönséges kései káposzta 
magját. A palánták rendesen, szépen 
kikeltek s azokat a tél beállta előtt 
szalmás trágyával letakartam. Az őszi 
szél a trágyát egy kicsit összekuszálta, 
úgy hogy néhány növény fedetlenül

»rosszul értesült szentséges pápával 
szemben« a jobban kiértesítendő pá
pához felebbezi ; november 28-án 
pedig a pápától az összehívandó 
egyetemes zsinathoz felebbez. Kajetán 
vállalkozása tehát csütörtököt mon
dott ; a gyűlés nem szavazta meg a 
törökháborura az adót; Luther nem 
vonta vissza tanait, se foglyul nem 
esett; ellenben sikerült a bíborosnak 
Lutherban a pápa iránti bizalmat 
összetörni.

A szentszék folytatta terveit A száz 
választó fejedelemnek csakugyan az 
aranyrózsát adományozta, s Miltitz 
Károly pápai kamarást bizta meg át
adásával. A pápa a fejedelmet Lut
her kiadására iparkodott rávenni, de 
a fejedelem ezt kereken megtagadta, 
mikor Miltitz december havában ki
rukkolt evvel az óhajjal. A kamarás 
erre, túlmenve megbízatásán, 1519. 
január elejére Luthert magához ren
delte Altenburgba, s abban egyeztek 
meg, hogy mindegyik fél hallgatni 
fog, mig a vitás kérdésekben döntés 
történik.

Miksa császár 1519-ben meghalt, 
utódául a német rendek unokáját, a

takarás nélkül maradt. Mikor tavasz- 
szal a trágyatakarót a káposzta-ágy
ról legereblyéztem: a palántáknak 
hült helyét találtam. A letakart növény 
mind kiveszett, csak azok maradtak 
meg, amelyek kilátszottak.

A megmaradt palánták junius vé
gére szép nagy fejeket szolgáltattak 
az asztalra.

1916-ban most már a siker remé
nyével más irányban folytattam a 
kísérletezést. Augusztusban vetettük 
el a korai »Enkhuizen Diadala« ká
poszta magot. A palántákból egyik 
sort polyvával letakartuk, a másik 
sor teljesen takarás nélkül maradt, 
így már minden palánta kitelelt, de 
legszebbek mégis azok lettek, amelyek 
takarás nélkül teleltek. Amazok egy 
kissé megsárgultak s növekedésük 
sem tartott lépést emezekkel.

A növények növekedését igen erő
sen hátráltatta a kései tavaszodás. 
Nálunk április 23-án még havazott. 
A tenyészet csak ezután indulhatott 
meg. Azután meg jött a két hónapbs 
szárazság, amelyet csak némileg tud
tunk enyhíteni az öntözéssel. Azért 
igy is lett junius utolsó napjaiban 
fejes káposztánk. Rendes márciusi 
tavaszodás és nedvesebb időjárás 
esetén már junius elejére ts lehetett 
volna.

Jó lélekkel tanácsolom mindenkinek, 
akinek kertje, vagy földje van: vessen

spanyol V. Károlyt, Ferdidánd kirá
lyunk testvérét választották meg né
met császárnak — a pápa akarata 
ellenére. A száz választó, Bölcs Fri
gyes, Luther érdekében becikkelyez- 
tett egy birodalmi törvényt, amely 
szerint a birodalom határain túl sen
kit sem szabad bíróság elé idézni, s 
a birodalmi átkot csak törvényes el
járás után szabad valakire kimondani 
Kajetán vitte Luther ügyét a biro
dalmi gyűlés elé; ime a bibornoki 
politikának az lett a következménye, 
hogy Luther ügye német nemzeti 
üggyé lett, melynek érdekében a ren
dek a pápai hatalmi befolyást gyen
gíteni iparkodtak.

Eck János ingolstadti tanár, az al- 
tenburgi megállapodás ellenére, nem 
maradt nyugton ; Luther egyik kar
társát vitatkozásra hívta fel, s tételei 
egyenesen Luther ellen voltak szer
kesztve. Eck éles pillantással belátta, 
hogy a bűnbocsátó cédulák kérdése 
mélyebbre hatol, mint talán maga 
Luther is gondolta, hogy végső ala
pon a pápa hatalmáról, az egyház 
szervezetéről van szó. Erre a pontra 
akarta tehát terelni a vitatkozást, s

most augusztusban, szeptemberben 
minél több fejeskáposzta és kelká
poszta magot. Nemcsak hogy nagy 
hasznot fog belőle látni, hanem a 
közélelmezést is megkönnyíti. Mert 
még abban az esetben is, ha a há
ború már ma befejeződnék, akkor is 
igen rosszák lesznek jó ideig az 
élelmezési viszonyok. Tehát biztosra 
vehetjük, hogy az ismertetett korai 
káposzta termesztési móddal mun
kánknak igen tisztességes jutalmát 
fogjuk megkapni. Főleg gazdáink 
szívleljék meg ezt, hiszen a káposzta 
igazi tökéletességre nem a kertben, 
hanem a szántóföldön fejlődik. Egy 
rendes szobanagyságu területről igen 
könnyen ki lehet venni 100 koronát. 
Nem túlzók.

Az idén Budapesten julius első 
hetében jelent meg az első fejeská
poszta. Darabját 5 — 6 koronáért 
egykettőre elkapkodták. Tehát a ter
melő 100 fejért — amennyi egy rendes 
szobanagyságu területen termelhető 
— kapott 500 — 600 koronát. De mi 
ne azért termeljünk, hogy a megszo
rult közönséget kiuzsorázzuk Ha 
ennek ötöd, vagy akár tizedrészével 
megelégszünk, akkor is megtaláljuk 
igen jó hasznunkat. Egy kát. hold 
földön megterem legalább 16.000 
(tizenhatezer) fej káposzta, vagy
24.000 (huszonnégyezer) fej kelká
poszta. Jó esetben kétszer ennyi. De

felállította azt a tételt, hogy a Római 
egyház kezdettől fogva minden más 
egyház felett állott, hogy a római 
pápát kezdettől fogva elismerték Pé
ter apostol utódjának és Krisztus 
utódjának. Ezzel a tétellel Eck szín
vallásra kényszerítette Luthert a ró
mai egyház és a római pápaság kér
désében. Luther nem hátrált meg. 
Eckkel szemben felállítja tételeit, hogy 
a római egyház elsőbbségéről szóló 
pápai határozatok ellen bizonyít »ezer
egyszáz év hiteles története, a Szent- 
irás szövege és a mindenek felett 
való szent niceai zsinat végzése.« 
Ezt Luther 1519 tavaszán irta. Junius 
24-én Karlstadt és a huszonegy éves 
Melanchton Fülöp társaságában Lip
csébe érkezik.

Először Karlstadt és Eck folytattak 
unalmas és fárasztó vitát a szabad 
akaratról. Julius 4-én Luther lépett 
a katedrára. Olyan sován volt, hogy 
majd minden csontját meg lehetett 
számlálni; ujján ezüst gyűrű, előtte 
egy virágcsokor. Eck mindjárt a pápa 
elsőbbségére terelte a szót; másnap 
pedig kiemelte, hogy Luthernak a 
római egyházról szóló tételét a kon-

i
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még ugyanazon a hold földön a 
káposzta között termelhetünk 10.000 
(tizezer) fej téli fejes salátát, vagy 

l valamivel kevesebb kalarábot, azután 
nyári salátát és retket. Mindezeken 
felül megmarad a sok káposztalevél 
és torzsa, a fejős tehenek kitűnő ta
karmánya.

Egy kát hold földre elég 1/ i  kiló 
mag. Ebből még eladó palántánk is 
lehet. A magot augusztus folyamán 
és szeptember elején vetjük a házi 
kertbe. Arra ügyeljünk, hogy a pa
lánták igen nagyra ne fejlődjenek, 
mert különben a tavaszi átültetést 
igen megsinlenéjc. A túlságos fejlö- 

' déstől többszöri átültetéssel is meg
óvhatjuk a növényeket. A szeptemberi 
vetésből származó palánták bizonyo
san nem nőinek túl nagyokra. A 
korai magból való növény persze 
korábban is fejesedik.

Egészen biztosra nem merem aján
lani, hogy a palánták télre való be- 
takarását hagyjuk el. A hó takarónál 
jobb nincs, de egy száraz fagy hó 
nélkül, tönkreteheti a veteményünket. 
Biztonság kedvéért tehát minden má
sodik sor palántát betakarunk puha 
polyvával, vagy falombbal. Trágyával 
semmi esetre se takarjuk.

A palánták kiültetése, már az 
ősszel jó érett trágyával javított és 
megmunkált földbe — tavasszal tör
ténik egymástól körülbelül 40 cm.

stanci zsinat mint Viklef és Húsz té
velygését elkárhoztatta, s Luthert hu
szita eretnekséggel vádolta meg. Lut
her azt felelte, hogy a husziták ta
nai között vannak keresztyén és evan- 
géliomszerü tételek is. Eck azzal 
vágott vissza, hogy aki a huszita ta
nításokat helyesli, az a legszentebb 
konstanci zsinat tekintélyét tiporja. 
Luther végre kimondta, hogy egye
dül az Isten igéje csalhatatlan, a zsi
nat nem! Ezzel Luther tűlment min
den középkori reformtörekvésen. A 
pápa csalhatatlanságát addig is igen 
sokan kétségbe vonták, támadták, de 
a zsinat tekintélyét senki nem támadta 
meg.

Luther a julius közepén végződő 
lipcsei vitatkozás után a német nem
zeti ellenzék vezérül tekintette. Olasz
országból, Eranciaországból, Hollan
diából, Svájcból kapott üdvözleteket. 
A római egyház ellen való évszáza
dos küzdelem megtalálta hősét, ve
zető férfiát A lipcsei vitatkozás a re
formációnak egyik döntő forduló pontja.

Rómában tovább folyt az eretnek- 
pör Luther ellen 1519 őszén Eck Já
nost is Rómába hívták, s 1520 már-

távolságra. Ha közte kalarábot is 
termelünk, akkor a távolság valamivel 
nagyobb lehet. A téli fejes saláta, 
mint köztes vetemény kedvéért nem 
kell nagyobb távolság.

A téli fejes saláta magját is au
gusztusban vethetjük el. Legtélállóbb 
rajta a Nansen, legnagyobb a Dacfej 
és Jégfej. Nagybani termesztésre igen 
alkalmas a Primus. Tapasztalataim 
szerint azonban más fajták is kibírják 
a telet. Nálam egy kényesnek gondolt 
melegágyi fajta is kitelelt.

A mezei saláta magja is augusz
tustól kezdve vetendő két hetenként. 
Ez kerül legkorábban az asztalra, 
mint előjele a tavasznak.

Ugyancsak augusztusban vetendő 
a spenót is. Erről azt szokták falun 
tartani, hogy nem ér egy fapipát se. 
Pedig milyen jó, ha novemberben, 
vagy enyhe idő esetén akár kará
csonykor is ott párologhat az asztalon 
ez az egészséges eledel! Hát még 
tavasszal milyen jól esik egy kis 
zöldet enni. De meg a kis libák se 
haragusznak, mikor korán kelnek és 
a csalán még nem fakad. A városi 
piacon is jó pénzért eladható. Akinek 
bármilyen kis üres területe van j 
vessen abba spenótot. Még azokba az 
ágyakba is vethetünk, amelyekbe csak 
tavaszi vetemények jönnek. A spenótot 
elhasználhatjuk, eladhatjuk a tavasszal 
és jöhet a helyére újabb vetemény.

cius havában odaér. Junius 15-én 
megjelenik egy pápai okirat, melyben 
X. Leó elrendeli Luther iratainak 
megégetését mindenütt, ahol találtat
nak ; panaszolja, hogy az idézés d i 
nére nem jelent meg Rómában, sőt 
vakmerőén felebezett a jövendő zsi
nathoz. Megparancsolja Luthernek, 
hogy minden prédikálással hagyjon 
fel, s hatvan napot enged tanai visz- 
szavonására; különben mint nyilván
való és nyakas eretneket elkárhoz
tatja. Ezt az átokkal fenyegetőző pá
pai bullát (iratot) Eck vitte Német
országba, vele majdnem egyidejűleg 
indult el Rómából egy pápai követ, 
hogy V. Károly császárt a pápa 
ügyének megnyerje.

A bulla október elején érkezett 
Wittenbergbe ; Luther nov. 1 7-én új
ból a zsinathoz felebbez ; amikor pe
dig letelt a bullában megjelölt hat
van napi határidő, 1520 december 
10-én délelőtt 9 órakor polgárok és 
tanulók jelenlétében a város egyik 
kapuja előtt a pápai iratot elégeti. 
A római egyházzal való szakítás meg
történt.

Fordítsunk a kertészetre nagyobb 
gondot, mint eddig; használjuk ki a 
magyar föld termő erejét.

Ha esetleg attól kell félni, hogy a 
tolvajok megdézsmá’ják szántóföldi 
kertészetünket: álljunk össze, tegyük 
termelővé a tolvajt is. Ha az egész 
község termel pl. korai káposztát, 
mindjárt nincs annyi ok, hogy a tol
vajoktól féljünk.

Az se tartson vissza senkit a ter
meléstől, hogy talán nem talál vevőre. 
Van-e annyi élelmiszer, amennyit a 
mai viszonyok között értékesíteni nem 
lehetne? De a háború után is min
dig sokkal jobban kifizeti magát a 
kertészet, mint a mezőgazdaság bár
mely ága.

Kertészkedjünk !
Tés (Veszprém m.).

Görög Ernő.

Zsuzsa néne utolsó kincse
Adjon Isten jó napot Zsuzsa néne, 

köszöntök a falu szélső háza előtt 
Barna Károlyné, született Kertész Zsu- 
zsánna asszonynak, aki délelőtt 10 óra
kor arra jártamban épen avval volt el
foglalva, hogy dunyhákat, vánkosokat 
teregetett ki az udvar közepén két 
székre elhelyezett lajtorjára. Az egész 
falu népe púpos Zsuzsa néninek hivta 
szegény öreg asszonyt, mivel a kösz- 
vény öreg korára majdnem kétrét gör
bítette.

Adjon Isten maguknak is jobb napot 
jó uram felelt ő viszonozva ,de jobb 
napot, mint mi nekünk szegényeknek, 
különösen nekem nyomorult terem
tésnek adott a mennybeli nagy Úristen! 
Ámbár mi nálunk tulajdonkép csak 
reggel volna, debár az este is itt volna 
egyszere. Kár ilyen nyomorúságra, 
gyarlóságra rávilágítani a jó Isten nap
jának, amilyen minálunk látható.

Aratás van, a legszorgosabb mun
kaidő, amikor már a munkás ember 
kétszer is elfáradt, az én uram meg 
10 órakor kel fel az ágyból, amelyben 
az éjjeli dorbézolás fáradalmait pihente 
mostanáig. Tegnap dolgozott valamit 
az este már el is itta. Miből éljünk 
meg hát ? Főzni pedig azért mégis csak 
kell, mert akkor én vagyok a rósz, ha 
nem kerül ebéd az asztalra.

Dolgoznám én, de nyomorult va
gyok a jó Isten meglátogatott, nagyon 
lesújtott — meg is érdemeltem — de a 
legnagyobb baj mégis az uram ren
detlen élete.

Erre megeredt könnyeinek zápora, 
kilépett az ajtóból az utcára hozzánk, 
ahol utitársammal, egy aggastyánnal

/
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pillanatra megállottunk Panaszkodva 
hamar elmondotta egész élettörténetét, 
amely bővelkedett megrázó részle
tekben.

Jó módú szülők egyetlen leánya vol
tam, bizony nem ismertem hírből sem 
a nélkülözést. Szüleim nagyon is sze
rettek, dédelgettek a falu legelső le
gényéhez adtak feleségül, akit magam 
választottam az élet számára.

De alig múltak el a jó szülők, velük 
sírba szállott az én életem öröme is. 
A szerencsétlenségek beköszöntőitek 
hozzánk, a csapások egymásnak ad
ták a kilincset. Földjeink darabonként 
elúsztak, kicsi gyermekeim egymás 
után elhaltak. Nyugasztalja őket a 
nagy Ég. Szerencse, hogy ártatlan lei- 
keim ezt a mi nagy nyomorúságunkat 
meg nem érték. Még betevő falatot 
se tudnék a szájukba adni. Ezelőt öt 
ével házunkra is megütötték a dobot. 
A falu közepén levő legszebb házból 
idekerültem. Igazán úgy jártam, mint 
a biblia beli Jób: elvesztettem java
imat, gyermekeimet. Még annyiban is 
hasonlít hozzá szomorú életem, hogy 
Jób feleségének szavait a saját uram 
mondta a fülembe: érdemes-e még 
élnünk. . . haljunk meg!

A kisértő mondotta ezt vele, épen 
vele, aki pedig minden bajomnak a 
szerencsétlenségek mellett, fő okozója 
volt.

Közben folyton hullata bőven köny- 
nyeit, hajtogatta szomorúan fejét, 
hogy lehetetlen volt meg nem saj
nálni őt.

De — tette hozzá •— ezt már nem 
érte el velem. Mindent elvesztettem 
az apai házból, de a régi bibliám 
megmaradt, uram, vele a jó Istenbe 
vetett hitem. Az Istent, ha megvert 
is, nem tagadom meg, nem soha! 
Az ő igéje az egyetlen megmaradt 
kincsem.

Beszéde ezután teljesen belefult a 
sírásba. Meg úgy is elmondta, ami 
szivét különösen nyomta.

Én vigasztalni próbáltam, néhány 
szóval, hogy ilyeformán a legdrágább 
kincse mégis megmaradt, mert aki 
Istenben bízik, az meg nem szégyenül. 
Ha elveszett is háza. mindene itt a 
földön, majd lesz tökéletesebb háza 
Istennél, nem köböl épített.

Mikor elbúcsúztunk kifelé mentünk 
az utón a határba, ahol verejtékező 
kaszások előtt rendre dűlt az arany 
kalász, megszólal utitársam, az ag
gastyán :

Igaza van Zsuzsa húgomnak, aki 
távol rokonom is. Nagy szerencsét
lenségek érték őket Isten bölcs aka
ratából, de a legnagyobb szerencsét

lenség még is az ő bűnös életük volt 
reájuk Nem dolgozni, jól élni, viga- 
dozni ehez értettek ők urával együtt. 
Sok áttivornnyázott éjszakáról szól
hatna az a ház, amely ma már nem 
az övék. Addig, mig szórták a vagyont 
volt jóbarát, koma, rokon, mikor meg 
elfogyott magukra maradtak. Nem a 
bibliabeli Jóbhoz hasonlít Zsuzsa hú
gom sorsa, hanem a tékozló fiúéhoz. 
Mig jól mont dolguk ő se tudta, hogy 
apja bibliájával egy házban lakik.

Annyiban különbözik urától, hogy 
mig őt e csapások észretéritették, 
addig, az még most se ismeri be, 
hogy vétkezett az Ég ellen és önmaga 
ellen. Zsuzsa húgomnak nyújt eny
hülést az életkönyve, amint látszik a 
bocsánat reménye is ott van hánya
tott lelkében, addig ura még mindig 
a régi utat járja.

Ugy-e LJrambátyám, folytattam én 
— milyen nagy áldás ennek a sze
gény. mindenét elveszített Zsuzsa néni
nek a bibliája ami apjáról maradt rá, 
de igazi áldás akkor lett volna, ha

Imég a falu közepén levő, cseréptetős 
zsalugáteres házban megtalálta volna. 
Akkor nem került volna a falu végi 
házba. De milyen sokan vannak ■«kik 
a falu közepén levő szép házakban 
{ a lom között tartják az áldás for
rását : At életkönyvét . . akik csak 
akkor találnak rá, mikor egy életet 
elveszítettek. . . milyen sokan van
nak, akik sohasem találnak rá, mint 
Barna Károly a sirva panaszkodó 
Zsuzsa néni elzüllött férje ? !

Fábián Imre.

sserctet á lta l nem mu= 
tatjuk meg hitünket, ott bisonu- 
nual nincs is hit, csupán csalóka 
alom a hitről. (Luther.)

A világháború eseményei.
Ellenségeink lépten-nyomon han

goztatják, hogy addig nem kötnek 
velünk békét, mig Németországot 
katonailag össze nem Toppantják. 
Mert úgy mondják, a háborút hódí
tási szándékból mi idéztük fel. Erre 
a nap-nap után hangoztatott hazug- 

í Ságokra most aztán a maga igazában 
I megfelelt az uj német kancellár, dr. 

Michaelis. Magyarán mondva ellene
inkre ráteritette a vizes lepedőt. 
Leleplezte a nagy világ előtt azt a 
tényleg létező megegyezést, amelyben 
a cár biztositotta Éranciaországnak i 
Elzászt -  Lotharingiát, az 1790-iki

határmegállapitás szerint, mely meg
egyezés nagyszabású hóditó terveket 
foglal magában Németország és 
Törökország rovására.

A francia miniszterelnök megpró
bálta ugyan cáfolni a kancellár le
leplezéseit, nyilatkozatainak lényege 
azonban egyenes megerősítése a 
tényeknek.

A német kancellár világra szóló 
leleplezésének következménye minden 
bizonnyal, hogy az angol miniszter- 
elnök legutóbb tartott' parlamenti 
beszédjében már olyan ember benyo
mását teszi, ki ingadozni érzi lába 
alatt a földet. Az -a hivalkodó hang, 
mely eddig kétségtelennek hirdette a 
győzelmet, letompult. Az oroszok 
galíciai és bukovinai katasztrófája, 
az angol offénziva kudarca Flandriá
ban az angol miniszterelnököt is 
gondolkodóba ejtették.

Kelet-Galiciában megindult had
műveleteink meglepő gyorsan halad
nak előre. Egyik napról a másikra 
hallunk jelentősebb eseményeket, ame
lyek az oroszoknak kilátástalan me
nekülését eredményeznek. Galíciát 
megtisztítottuk az ellenségtől s most 
folyik teljes erővel Bukovina meg
tisztítása úgy, hogy a monarchia 
területéből rövid időn belül egy csepp 
sem lesz orosz kézen. Ma már sere
geink kelet felé átlépték az orosz 
határt, Csernovicz ismét a kezünkben. 
Egyelőre Bukovinától délre a román 
fronton érnek el ellenségeink helyi 
sikereket és nagy erőfeszítéseket 
tesznek, hogy valamiképpen befolyá
solhassák a bukovinai eseményeket. 
Itta  Susita és a Putna között elterülő 
pár kilométerre visszavittük állásain
kat azonban a román-orosz sereg 
nem képes kiaknázni az itt számára 
esetleg nyitva álló előnyöket és remél
hető, hogy az északról Bukovinából 
jövő nyomás hatása alatt ezen a 
területen is hamar változás áll be a 
mi javunkra. Ezek a kis sikerek nem 
akadályozták meg csapatainkat abban, 
hogy Bukovinának majdnem három
negyed részét sikerült kiragadnunk 
az idegen uralom alól. Nyugaton 
ismét megkezdődött a nagy harc. A 
flandriai (Belgium) csata ismét teljes 
erővel tombol. Az angol repülőgépek 
már napok óta dolgoztak a német 
állások földerítésén Azonban már az 
eddigi eredményekből is megállapít
ható az, hogy a német front meg
ingathatlak hogy az angoloknak és 
franciáknak ez újabb erőfeszitése és 
majdan kudarca a mi győzelmünket 
érleli meg. A buvárhajóharc eredmé
nye az utóbbi hét alatt jóval felülmúlta
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az eddigi aránylagos eredményeket.
A galíciai, bukoviniai és flandriai 

győzelmek alkalmával nem különben 
a negyedik háborús év forduló alkal
mából meleghangú táviratban üdvö
zölte Vilmos császár a hadseregek 
egyes vezetőit. Ugyancsak aug. 1-én 
a bajor királyai egyetemben a német 
néphez intézett lelkes szózatban kö- 
szöntte meg a németek kitartását, 
áldozatkészségét.

A háború 3 évi mérlege szerint 
eddig 548.000 □  kilométer van a 

, központi hatalmak kezén. A 3 év 
alatt zsákmányoltunk 12.156 ágyút, 
8.352 géppuskát, 1,655.805 puskát, 
10.640 municiós kocsit kbl. 5 millió 
darab tüzérségi lövedéket.

Az antant által Európában meg
szállt terület 15.900 □  kilométer.

Az antant vesztesége a három év 
alatt- emberanyagban óvatos becslés 
szerint 18 millió ember. Háborús ki
adása 258 milliárd márkát tesz ki, 
mig a központi hatalmaké 107 milli- 
árdra rúg.

A z  egyház  körébő l .
Halálozás. Néhai Tóth János nemesdö- 

mölki esperes özvegye Pápán meghalt.
Elhunyt Schönwiszner Kálmán pozsony- 

megyei főesperes életének 58-ik évében 
Áldás emlékükön

Zalaszentgróton Erhart Károly és neje 
Takács Jolán elhunyt egyetlen fiuk emlékére 
az evangélikus gyülekezetnél 200 korona 
alapítványt teltek. A nemes gondolkozás.a 
valló s meleg egyházszeretetröl tanúskodó 
cselekedet önmagát dicséri. Vigasztalja meg 
az Ur a gyermekük után bánkódó szülőket.

K itüntetések. Martincsek Marton Eper
jes, Fábry Gusztáv Kassa, Mráz Pál Lo
sonc, Matyuga Kamii Sátoraljaújhely és 
Szűcs Sándor Nyíregyháza tábori lelkészek
nek,, a Vörös-Kereszt hadiékitményes 11. 
oszt. jelvényét adta kitüntetésül, a katonai 
egészségügy körül szerzett kiváló érdemeik
ért, Ferenc Szalvátor főherceg. — Dr 
Tirtsch Gergelynek, a kőszegi katonai al- 
reáliskola lelkésztanárjának, a király a 
lelkészi érdemkereszt 2. oszt jelvényét 
adományozta, a háború ideje alatt tett kitűnő 
szolgálatai elismeréséül Hornyánszky Ala
dár honvéd tart. kórházi, tábori lelkésznek 
is a leUészi érdemkereszt 2. oszt. jelvényét 
adományozta a ki ály

Lelkészbeiktatás. Bachát Istvánt, az 
őrimagyarósdi (Vasm ) gyülekezet uj lelké
szet, jul. 29-én iktatta be lelkészi állásába 
szép ünnepély keretében. Kund Sámuel 
répczelaki esperes. — Áldás legyen az uj 

: lelkész munkáján
I Rokkantak is lehetnek tanítók. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elren- 

l delte, hogy mindazok a tanitóképzöintézeti 
növendékek, kik a háború folyamán rok
kanttá lettek, jelentkezhetnek tanulmányaik

folytatására. Jelentkezhetnek még egyébként 
azok a rokkant katonák is, akiknek erre a 
pályára megvan a szükséges előképzettsé
gük. Eddig csak teljesen ép ember léphetett 
tanítói pályára.

I t t h o n r ó l .
A közélelmezési h ivata l uj elnöke.

Báró Kürthy lemondásával gróf Hadik Já
nos lett a közélelmezési hivatal elnöke. Az 
uj elnök több alelnökséget fog szervezni, 
megbízható szakemberekből

A fö ldm ive lésügyi m in iszter rende- 
iete. A földmivelésügyi miniszter rendelete 
szigorúan tiltja az eladásra kerülő tehenek 
tőgyének mesterséges felduzzasztását. A 
rendelet ellen vétők 200 koronáig terjed
hető birsággal büntethetők.

A postacsomagok helyes címzése. 
Sok jce lemetlenség fordult már elő amiatt, 

| hogy a postára adott csomagok címlapját 
a föladók lazán ragasztják vagy kötik a 
csomagra, igy az útközben leválik s termé
szetesen nem szállítható cim hiányában 
rendeltetési helyére. Saját érdekében cse
lekszik minden föladó, ha csomagjának 
cimiratát jóminőségü ragasztó anyaggal, 
vagy zsineggel, tartósan és erősen illeszti 
a csomagra. Ezenkívül még ajánlatos a cim 
pontos mását is elhelyezni a csomag bel
sejében, azért hogy ha a kívül levő cim 
szállitásközben mégis leválna, a csomag- 
vizsgáló bizottság a belül levő cim alap
ján továbbíthassa a csomagot

Különösen a hadifogságban levő foglya
inknak küldött csomagoknál szükséges, 
hogy belül a csomagba is tegyünk pontos 
címet, úgy, mint kívül ahogy irtuk a cso
magra, vagyis a címzett nevét és cimét, a 
föladó nevét és cimét s a tartalom jelzését. 
Egyéb Írást a csomagba tenni nem szabad.

K irá lyunk a fron ton . Károly király 
júl. 22-é;i a kelet-galiciai frontra érkezett. 
A király a fronton több Ízben is az ellen
séges tűz közelébe került, saját életét ve
szélyeztetve. A fronton tett látogatása alatt 
meleg elismerésben részesítette a 66-os 
és 86 os ezredeket.

Postai küldemények az üdülő hadi
fog lyoknak. A Dániában és Norvégiában 
ápolás alatt levő magyar és osztrák hadi
foglyoknak akadálytalanul küldhetnek pos
tai küldeményeket hozzátartozóik. A Dáni
ában levő ilyen hadifoglyok tartózkodási 
helye, úgy a tiszteké, mint a legénységé: 
„Hald bei Viborg, Jütland a Norvégiában 
levő tisztekké: „Boli Felemarkon, Liffeld 
szanatórium,“ a legénységé: „Eidsvolt,
Pension Hammerstad.“

Csukaszürke levelezőlapok. A keres
kedelemügyi miniszter a hadügyminiszter
rel egyetértőleg beszünteti julius végével 
a rózsaszínű tábori levelezőlapok forgal
mát, ehelyett, aug. elsejétől kezdve, csuka
szürke táborilapokat hoz forgalomba.

Fölmentések meghosszabitása. A mi
nisztérium mindazon katonáknak időleges 
fölmentését, akiknek újabb fölmentése a 
revízió alatt kéretett, a fölmentés tárgyá
ban azonban még döntés nem történt, 
hivatalból a revízió során történő döntésig 
meghosszabbította. Ez a meghosszabbítás 
rávezetendő az illetők igazolványi lapjára.

Orosz fogságban elhunyt kö ltő . Gyóni 
Géza, a 33 éves magyar költő Szibériában 
meghalt. A háborúval, járó sok szenvedést, 
a przemysli várostromot, azután a hadi
fogságot, mind el tudta viselni, azonban a 
szintén hadifogságban levő testvérbátyja

halála megtörte testét-lelkét s a „Csak egy 
éjszakára küldjétek el őket . . . "  cimü 
örökbecsű költemény Írója junius 25-én 
kiszenvedett Gyóni Géza neve akkor lett 
ismertté, mikor a przemysli repülőposta 
meghozta a verskötetét. Fogságában is 
gyönyörű költeményeket irt.

Csomag a rom ánia i had ifo lyognak. 
Múlt számunkban részletesen közöltük, 
mi módon lehet az Oroszországban levő 
hadifoglyoknak, a Hadifoglyokat Gyámoliló 
Hivatal utján, Dániából élelmiszert küldetni. 
A fönnti Hivatal most közli, hogy a Romá
niában levő hadifoglyok részére is mód
jában van ezt megtenni, ha az érdekeltek 
hozzáfordulnak fölvilágositásért, természe
tesen a hadifogoly pontos címének köz
lése mellett.

A posztócsalók elitélése. A budapesti 
posztócsalók ismert bűnügyében, akik t. i. 
a háború első telén silány minőségű posz
tót szállítottak a katonaság száihára, most 
hirdette ki a honvéd főtörvényszék az Íté
letet. Közülök hármat 5—5 évi kettőt 6—6 
évi, egyet 8, egyet 9, és egyet 11 évi sú
lyos börtönre Ítélt. Valamenyinek bünteté
séből azonban két -ké t évet kitöltöttnek 
vett a bíróság.

A n a g y v i l á g b ó l .
Gyermekek munkája. Németországban 

4 millió kgr. gyümölcsmagot gyűjtöttek az 
iskolás gyermekek .és abból kétszázezer 
kgr. olajat sajtoltak.

A német császár a harctéren. Július 
21-én Vilmos császár a keleti harctérre 
utazott.

Szigorú korlátozás. Németországban 
szigorúan elrendelték a hatóságok, hogy a 
szénhiány miatt a jövő télen még jobban 
kell a fűtést korlátozni, mint tavaly. Épen 
emiatt már aug. 15-én megkezdik a taní
tást az iskolákban és télen egy havi szü
netet fog tartani. De nemcsak a fűtésnél, 
hanem a világításnál is a legnagyobb ta
karékosságot rendelték el

Szobormű fölavatás. Nemrégen avatták 
föl Szerajevóban a Ferenc Ferdinánd trón
örökös emlékére állított szobormüvet. A 
szobormű azon a helyen áll, ahol a trón
örökös párt meggyilkolták.

A német repü lők m unkája. A háború 
kitörése óta a németek 2298 ellenséges 
repülőgépet lőttek le s ők csak 6?3 repü
lőgépet veszítettek.

Beteg az orosz cárné. A fogságban 
levő orosz cárné gyorsan fejlődő szívbaj 
folytán vizkórságban szenved.

Olvassuk a bibl iát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán ütött ott,
Dg Isten nem lel hajlékot.

Aug. 12. vasárnap, Lukács 11, 33—38.
t) 13. hétfő, „ 12, 1—5.

14 kedd, 12, 6—12.
V 15. szerda, „ 12, 13-21.
y* 16. csütört., „ 12, 29—34.
V 17. péntek, Zsoltár 73, 1 — 12.
„ 18. szombat, „ 73, 13-38

19. vasárnap, Lukács 12, 35-42.
n 20. hétfő, „ 12, 43-48.
n 21. kedd, „ 12, 49-53.
» 22 szerda, „ 12, 54-59.
» 23. csütört., „ 13, 1-9.
» 24. péntek, Zsoltár 38
» 25. szombat, Lukács 13, 10-17.
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Szerkesztői üzenetek:
F. E. M. Köszönjük. Sorra kerül. — 

O. E. Ezután is szívesen látunk. — Gép
puskás önkéntes. A beküldött imádságot 
nem használhatjuk, mivel nem imádság. — 
K. J. K. Ha hadiárva nem jelentkeznék, a 
címet közöljük. — H. M. Oroszországnak 
180 millió lakosa van. A finnek Svédország 
mellett laknak. Nekünk rokonaink; művelt
ségük magas fokon áll. Kimondták, hogy 
függetlenítik magukat Oroszországtól. Uk
rajna Bukovina és Qalicia mellett van. Ők 
szlávok. Szintén szeretnének Oroszország
tól elszakadni. Szibériában igen sokféle 
nép lakik. Többen nekünk rokonaink. Leg
újabban ók is önkormányzatot követelnek. 
Oroszország lakosai jórészt görögkeleti 
vallásuak, de fejük nem a konstantinápolyi 
pátriárka, hanem eddig a cár volt. Vannak 
szép számmal evangélikusok is, különösen 
a német nyelvű lakosság között. A romá
nok az olaszok rokonai. A japánok vala
mennyi hadviselő fél közül mi hozzánk áll
nak legközelebb, amennyiben a mi őseink 
is a sárga fajból szakadtak ki, de vándor
lásuk közben és moslani hazánkban az 
európai fehérfaju népekkel sokszorosan 
keveredtek. A bolgárok eredetileg rokonaink 
voltak, de ma a szlávokkal való nagyfokú 
keveredés folytán inkább nevezhetők szlá- 
voknak. — Munkatársainknak. Az álta
lánosabb tartalmú kéziratok szerzőit szives 
türelemre kérjük. Az időszerű, vagy már 
régebben elfogadott kéziratoknak kell ad
nunk az elsőséget. — T. M. Pápa. Kérjük 
szives értesítését, hogy a beküldött 5 ko
ronát hova fórditsuk. Nagv elfoglaltsága 
miatt nem tudta eddig befejezni. Szi es 
belátást és elnézést kérünk. — N. G. N. 
A küldött 2 koronát előfizetésre könyvel
jük el.

Adakozzunk a H arangszó  teriesztésére!

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig éa az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A Harangszó terjesztésére eddig be
folyt 853 35 K. Újabban adakoztak: A da- 
vosi Bergsanatórium vendégei 50 K, Dubo- 
vay Géza Sárvár 10 K, Petróczi Mihály 
Gyékényes 10 K, Vidos Józsefné Kemenes- 
mihályfa 10 K, Lőrincz Zsófi Kemenesmi- 
hályfa 5 K, Pável Rózsi Szentgotthárd 5 K, 
Tar Mihályné Győrság 4 K, Bors Jánosné 
Győrság 3 K, Huftlesz János Nyitraivánka 
3 K, egy névtelen Nyitraivánkáról 3 K, 
Horváth Dezső körjegyző Zalakoppány 2'80 
K, Dávid Károly ügyvéd Németujvár 2-40 K, 
Pongor Juliska Ostffy asszony fa 2 K, Tarján 
Margit Óstffyasszonyfa 2 K, Brenn Zoltán 
Zalaegerszeg 2 K, Döbrentei Ferencné Ke- 
menesmagasi 2 K, Bruder János Somogy- 
vámos L80 K, Máj Janka Somogyvámos 
1 80 K, Czárth Katalin Somogyvámos P80 
K, Kótsch Mihály leik. Pusztavám L2Ó K, 
Kousz Iván Szentgotthárd 1 K, Szalóky 
Rózsi Czelldömölk 1 K, Sebestyén János 
majorgazda Bekenypuszta 50 f, Pintér Já
nos Mosonszentmiklós 40 f, Nagy Gábor 
Sopronnémeti 40 f, Rothfuchs Jánosné 
Tokaj 40 fillér. Összesen 97ÍL85 K.

Vak katonáknak: Szabó István ev. tan. 
Tét 5 K, özv. Nagy Pálné Zsebeháza 2 K, 
ifj. Potyondy Sándorné 2 K. Összesen 
263 12 K.

Erdélyi ev. gyülekezetnek: Döbrentei 
Ferencné Kemenesmagasi 2 K. Összesen 
116578 K.

Protestáns árvaháznak: A veszprémi 
ág. hitv. ev. nöegylet 5 K.

Diakonissza egyletnek: A veszprémi 
ág. hitv. ev. nöegylet 5 K.

A terestyén jákfa i (Vas m ) evang. 
leányegyház — tanítója fogságban 
lévén — az 1917/18. tanévre helyet
tes tanítót, vagy tanítónőt keres. 
Fizetése bútorozott szoba és havi 
200 korona. Felszerelt kérvények 
augusztus 20-ig Rónai Qyula lelkész
hez, Uraiujfalu, küldendők.

Evang. vallásu nő házvezetőnői 
vagy házikisasszonyi állást keres, 
úri családnál, lehetőleg vidéken. 
Esetleg beteg úrnő mellé is el
menne. Cime megtudható a ki- 
adóhivatalban.

H irdetés .
Falun letelepülni óhajtó ev. család 

kéri a »Harangszó« tisztelt olvasóit, 
hogyha községükben van eladó kis 
ház kerttel, gyümölcsössel, esetleg 
egypár hold földdel, szíveskedjenek 
azt a »Harangszó« kiadóhivatalával 
(Szentgotthárd) levelező lapon szep
tember 15-ig tudatni. Kérem annak 
megemlítését is, hogy van-e a köz
ségben evang. templom és iskola és 
melyik a legközelebbi vasúti állomás 
és milyen távol van ?

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G  SZÓRA. 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, j 
: idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a :

\ S z e n t  l i t v á n  balzsamot, I
\ mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben l 
j is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít §

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál ! 
= legbiztosabb a

| Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“. I
Egy tubus ’ megrendelésével mindenki személyesen : 

j meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró- : 
j bálja meg a

| „ w i t t e n b e r g i  t y u k s z e m i r t ó t “ . |
Feltétlenül használ. 13—50 =

i Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz- £ 
: tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az £ 
: ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “ .
E  kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója £

1 FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD. j
j r

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d ítő ,  o lc s ó .

Magyarországi Provitamüvek 

ORBÁN IGNÁC és Tsa
„ Szentgotthárd.

13—50

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  NÉPLAP.
Felelős szerkesztő és kiadó Szalay Mihály gyékényesi ev. leik.
Társszerkesztők: Ozipott Qéza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek.

Előfizetési ára 36 számra közvetlen küldéssel 3 K 6 0  t, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok QYÉKÉNYE8*re (8omogy megye), előfizetési dijak 
a HARANGSZÓ kiadóhivatalának KÖRMEND-re, reklamációk 8ZENTGOTTHÁRD-ra küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  P a y r S á n d o r: A szerzetes és hű barátja. (Vers.) — N a gy Is tv á n : Porlandó kő — örök emlék. — Németh K á 
r o ly :  Luther.—  K iss S a m u : Apróságok. — Részlet a staniszlaui csatából. — Ferke Á g o s t: Tábori levél.,— A világháború ese

ményei. — Ország-Világ. — A szerkesztő postája.

szerzetes és hü barátja.
Egy elfeledett német költő verse.

Elhagyottan áll, kihalt már 
Ágostonnak ős zárdája,
Csak Bertalan a vén páter,
Él még benne egymagába’,

Gyász és bánat nyomja lelkét, 
Ámde kinek panaszolja,
Némák ottlenn a halottak,
Mély csend borul a sírboltra.

Csak egy régi hü barátja, —
Ez az egy, ki még megmaradt 
Ennél keres vigasztalást,
Ehhez búsan ellátogat.

Rendesen úgy éjféltájban 
Indul, midőn imádságra 
Hívja őt a zárdaharang 
És a szerzet rendszabálya.

Hosszú csendes folyosókon 
Egymagában ballag oda,
S a templomban ott várja öt 
Hű barátja : — az orgona.

Szótlan leül, a sípokból 
Hangokat csal művész kézzel,
S hű barátja szent összhangban 
Zengedez a szerzetessel.

Ámde ez más melódia,
M int ami a zárdákban zúg,
Mária s a szentek dalát 
E zenében már nem halljuk.

{ézust zengő énekszó ez, 
lit, szeretet szent himnusa, 

Mennyegzői s harci dal, mit 
Hithősöknek zeng kórusa.

Olasz földre német lovag 
Hozta az uj szent éneket,
Mély sebbel jött s a szerzetes 
Hü karjában kiszenvedett.

Páncélinge alattt hordott
Egy kis könyvet, mely véres volt,
Rá még bucsucsókot lehelt,
És nyugodtan aztán megholt.

Ének volt a könyvben, melyet 
Márton testvér lelkesedten 
Zengett egykor fent a várban 
Kóburgban és Wittenbergben.

Halld, mint zúg most az orgona, 
A mély sipok mennydörögnek: 
„Erős vár a mi Istenünk 1“ — 
Mintegy lába kél a földnek.

Megzörrennek az ablakok 
És megrendül a boltozat,
Az ős falak megriadtan 
Verik vissza e hangokat.

Új ének s új szellemvilág,
Rezeg át a páter szivén,
Szeme kigyúl nagy érzéstől 
S lelkében megifjul a vén . . .

Ám egyszer, hogy barátjával 
így tarsalgott éjféltájba’,

Teste megtört s dalok szárnyán 
Lelke felszállt mennyországba.

Keze a hangszeren pihent,
Szemét égre szegezé fel, 
így zengte: „Uram, szolgádat 
Most bocsásd el békességgel.“

Száld a hang az oltár felé 
Lágyan, halkan, elhalóan,
Miként szelid estharangszó . . , 
És most csend van a templomban.

Ford. PAYR SÁNDOR.

Porlandó kó —  örök emlék.
Ir ta : Nagy István.

A háború öldöklő zivatara végig 
zúgott a világon s még ma is tépi- 
zúzza mindazt, ami csak kedves, féltett 
volt előttünk. A világ minden táján 
százával, ezrével emelkednek a sir- 
halmok, mint a magyar vitézségnek, 
hősiességnek, de az élet múlandóságá
nak is beszédes hirdetői. A legtöbbje 
jeltelen és besüppedt már csak né
melyiknek jut a bajtársak kegyeletéből 
egy-egy igénytelen nyirfakereszt, s az 
is csak addig, mig egy-két tavasz el 
nem suhan felette. Idegen föld hantja 
takarja be szeretteink testét, idegen
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táj madárkája sírja el felettük a halotti 
éneket. De a könnyek itthon folynak, 
a szivek itthon véreznek érettük. 
Elmúlásuk idehaza fáj s amikor a 
korán lefüggönyzött kicsiny ablak 
mögött nem száll a jőltevő álom sze
münkre, ébren-alva, meg-megemle- 
getjük a velük töltött boldog időket. 
Udvarunknak hány meg hány röge, 
mintha csak róluk beszélne, temp
lomunknak, hány, meg hány helye 
mintha csak hívogatná őket I . . .

A szülői s zív  fájdalma most megvan 
fosztva még attól a vigasztaló gondo
lattól is, hogy a szülőföld hantjai 
alatt gyermekével együtt aludhassa 
örök álmát; a gyermeki és testvéri 
sziveknek nem adatik meg még az 
a jóleső érzés sem, hogy a temetőbe 
szarándokolva a sirhalmon nyíló 
virágok gondos ápolgatása és szeretete 
által fejezze ki soha el nem múló 
emlékezését hallottal iránt.

Jaj de sok gondolat, jaj de sok 
sóhaj száll el most oda a galicziai, 
wolhyniai mezőkre, a doberdoi fen- 
sikra, — meg Isten tudja csak hova! — 
Jaj de sok millió, meg millió szívben 
fogamzik meg most a kérdés, melyre 
hasztalan vár feleletet: merre fekszik, 
hol van?. . .

Én azonban azt hiszem, hogy is
meretlen helyen porladozó, szerettein
ket nem ragadta el tőlünk az Ur úgy, 
hogy emléküket maradandóvá, nevü

ket feledhetetlenné tenni képesek ne 
lennénk. Ha csupán csak magunkba 
zárva őrizzük emléküket, az emlék 
velünk együtt sírba száll. A szülői, 
hitvesi és gyermeki szivek porladásá- 
val megsemmisül az ö nevük is s 
emlékükre a feledés homálya borúi. 
A fényes márvány emlék előbb utóbb 
a wolhyniai mezőn állított nyirfakereszt 
sorsában osztozik. Ám ha az örökké
való Isten templomába lépve szivünk 
nemes áldozatkészségre melegszik fel 
s szeretteink nevét őrző alapitvány- 
nyal emlékezünk meg fájdalmunkban 
is az Isten jóságáról, úgy legyünk 
róla meggyőződve, hogy a legneme
sebb módon kifejezett igaz isten
félelmünk bizonyítása mellett élőkké 
tettük halottainknak emlékét, kiknek 
neve emlegetne lesz mindenkor.

Istenre irányult gondolataink és érzé
seink jóraösztönző ereje mellett, ezen 
egyedül helyes felfogás általánossá 
válásának és megszilárdulásának 
tudom be az elhunytak emlékének 
őrzésére főként most a háború alatt 
tett azon nemes alapítványokat, melyek 
által egyházunk tagjai vallásos érzel
meiknek, hitüknek és egyházszeretetük- 
nek oly tiszteletreméltó bizonyságát 
adták. Épen azért örömmel jegyzem 
ide egy édes apának nyilatkozatát, 
aki mikor egyetlen fiának elvesztése 
után tiszteletreméltó áldozatkészség
gel alapítványai örökítette meg gyüle-

1 5 1 7  —  1 9 1 7 .
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L  u t h e r.
3. Reformáció és politikai harc.

Irta : Németh Károly.

V. Károly császárról mondják, hogy 
birodalmában sohasem nyugodott le 
a nap. A pápa nem ok nélkül féltette 
tőle hatalmát. A német birodalmi 
rendekkel együtt jobb szerette volna 
Bölcs Frigyest látni a császári tró
non. Csakhogy Frigyes nagyapja a 
a német nép későbbi történetére vég
zetesen kiható hibával két fia között 
megosztotta tartományait, s ezzel az 
akkoriban a Hohenzollerneket messze 
túlszárnyaló hatalmú család annyira 
meggyengült, hogy Frigyes nem ér
zett magában erőt a korona viselé
sére. Igaza volt. Miksa császár ide
jén (1493— 1519) a császári hatalom 
és tekintély a legalacsonyabb szín
vonalon sülyedt, Égyfelől a pápával, 
másfelől a birodalmi fejedelmekkel 
és hercegekkel szemben nem tudott

érvényesülni. Bölcs Frigyes sem vál
toztathatott volna a helyzeten. Talán 
Habsburg Károlynak sikerül. Az aka
rat megvolt benne. Látszólag az erő 
is. Spanyolország, Németalföld, Ná
poly, Szicília, Szardínia, Burgund, 
Ausztria, Stájer Krajna, Karintia, T i
rol, Würtenberg és az amerikai gyar
matok ura talán megtöri a német 
rendeket és a franciákkal szövetkezett 
pápát s feltámasztja sírjából a nyu
gati keresztyén császárságot!

Itt van mindenekelőt a wittenbergi 
barát ügye. A császár szemében nem 
vallási, avagy nemzeti kérdés, tisz
tára politikai feladat. Az uj császár 
nem német, hanem spanyol, vagy in
kább és mindenek felett Habsburg. 
A vallási mozgalmat fel lehet hasz
nálni a pápa sakkban tartására, de 
a Luthert nyíltan vagy titokban tá
mogató fejedelmeket és városokat, a 
népet sem szabad elkaparni. Leggaz
dagabb és legműveltebb tartománya, 
Németalföld felől közeledik a német 
birodalomhoz. Vele van a pápa kö
vete, Aleander. Löwenben Luther 
könyveit máglyán égetik el a belgák. 
Áchenban királyá koronázzák Károlyt.

1917. augusztus 26.

kezetünkben fiának emlékét, igy szólt 
hozzám: Isten akaratát látom a re
ánk szakadt megpróbáltatásban. Meg
nyugszom benne. Fiam meghalt; soha
sem látjuk többé ez életben, de itt a 
mi gyülekezetünkben tudom, hogy 
élni fog, mert nevét nem felejtik el.

Igaza volt! így válik a mi múló 
emberi életünk örökké fénylő «élő 
kővé», mely soha el nem porlik s 
amely kedves Isten előtt a Jézus Krisz
tus által s az ilyen cselekedet nyug
tatja meg leginkább bánatos lelkünket 
is, mert tudjuk hogy nem oly emléket 
állítottunk, melyen csak ideig-óráig 
tündöklik a nap, hanem mi magunk 
járultunk hozzá Isten örök dicsőségé
nek ragyogásához nemes példánknak 
egy igénytelen sugarával

»Mert mi tudjuk, hogy ha e mi 
földi sátorházunk elbomol épületünk 
van Istennél, nem kézzel csinált örök
kévaló házunk a ményben«.

* **
Ehhez a cikkhez a szerkesztőség részé- 

ről azt az óhajtást csatoljuk, bár minél 
többen szívlelnék meg a benne foglaltakat. 
Több egyházban már szokássá is vált, hogy 
a halottak emlékét nem drága kövekkel 
őriztetik ideig-óráig, hanem alapítványokkal 
teszik feledhetetlenné és áldottá, amivel 
egyúttal hozzájárulnak egyházuk jövőjének 
biztosításához.

Kölnben már Bölcs Frigyes is tanács
kozik vele, s rábeszéli, hogy Luther 
ügyében a német birodalmi rendek 
döntsenek, ne pedig a trieri érsek. 
Wormsban együtt van a birodalmi 
gyűlés. Aleander a rendek előtt ham- 
vazó szerdán hatalmas beszédet tart, 
melyben kívánja, hogy a Luther Már
tonra 1521. január 3-án kimondott 
átkot hajtsa végre, s az eretnekeket 
irtsa ki a császár. Ez is most azt 
kívánja, hogy Luther könyveit éges
sék meg, s a makacs eretneket ves
sék tömlöcbe. Bölcs Frigyes felemeli 
tiltakozó szavát, s elhatározzák, hogy 
Luther birodalmi kísérettel Wormsba 
idéztetik. A pápa vesztett, a biroda
lom maga akar határozni, nem hajtja 
végre az egyházi átkot.

Luther 1521. április 2-án indult el 
kocsin Wittenbergából Wormsba. 
Lelke vidám és nyogodt. »Ha akörra 
tüzet raknak is, hogy Wittenberg és 
Worms között az egeket nyaldossa,« 
mégis elmegy. Útja diadalmenet. Er
furtban annyi nép hallgatja templomi 
prédikációját, hogy a karzatok re- 
csegnek-ropognak. Arcképeit árulják 
feje fölött a Szentlélek galambjával,
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Apróságok
az é le tb ő l és a tö rtén e tb ő l.

Gyűjti s í r ja : Kiss Samu.

Egy lelkész megkapó prédikációt 
tartott a mennyországról. A következő 
napon találkozik az utcán egy gazdag 
ismerősével, aki igy szólt beszélgetés 
közben hozzá : »Nagytiszteletü uram, 
tegnap igen szépen beszélt a menny
országról ; de azt nem mondta meg, 
hogy hol találhatni « »Igen örülök, 
válaszolt a lelkész, hogy a mulasztást 
most kipótolhatom. Épen egy vérsze
génységben szenvedő özvegy-asszony
tól jövök, aki itt és itt lakik. Lázas 
betegen fekszik, mellette a másik 
ágyban két beteg gyermeke; nincs 
szegényeknek semmi élelmiszerük. 
Ha oda megy ön s erősítő, tápláló 
eledelt visz nekik és azt mondja : 
kedves asszonyom, ezt a Jézus nevében 
hoztam; s azután elkéri a bibliáját 
s abból a 23. zsoltárt olvassa előtte: 
»Az Ur az én pásztorom; nem szűköl
ködöm ...« s vele együtt imádkozik, 
akkor meg fogja látni a mennyor
szágot. Vagy ha nem, megtérítem 
minden költségét.« Másnap, mikor 
újra találkozik a hívével, az mindjárt 
azzal kezdi: »Láttam ám a menny
országot s tizenöt percig benne is 
voltam.«

*

sőt a szentek koronájával. Április 
16-án délelőtt érkezik Wormsba, két
ezer főnyi tömeg tolong az utcán. 
Mikor leszál kocsijáról azt mondja : 
Velem lesz az Isten! Másnap délu
tán a csődülettől tartva, kerülő uta
kon kisérik a császár szállására a 
püspöki palotába. Hosszú váratás 
után beeresztik a terembe. Közepén 
mennyezet alatt ült a császár, mel
lette testvére, a későbbi magyar ki
rály Ferdinánd és a pápai követ Ale- 
ander, választófejedelmek, érsekek, 
hercegek püspökök, mintegy 200 fő
ből álló ragyogó, pompás gyülekezet, 
köztük a nagy magyar törvénytudós 
Verbőczy István. Luther zavartan 
mosolyogva lép be fekete barátcsu
hájában, s alig lehet hallani szavát, 
mikor egynapi gondolkodási időt kér 
tanainak visszavonására. Április 18-án 
este 6 órakor, fáklyafénynél mondta 
el beszédjét, először latinul, azután 
németül. »Ha csak a szentirás vagy 
más világos érvek által meg nem 
győzétem, — mert én sem a pápá
nak, sem zsinatoknak nem hiszek, 
mivel nyilván való dolog, hogy azok 
nem egyszer tévedtek s egymásnak

Büchsel hires berlini prédikátor 
emlékezik meg több kiadást ért »Él
ményeiben« egy emberről, aki a há
borúban gyógyulni nem akaró, nyitott 
lábsebet kapott. Miatta igen sokat kel
lett szenvednie. Szenvedése azonban 
az Istenhez való megtérést eredménye
zett nála. Egész váratlanul, hirtelen 
begyógyult aztán a sebje. Az ember 
ismét dolgozhatott, járhatott-kelhetett, 
mint mások. De az egészséges napok 
örömét nem birta meg: a vallás 
iránt közönyössé, majd könnyelművé 
kezdett lenni. Hosszabb idő múltán 
megint kiújult a seb. S amikor Büchsel 
egy Ízben találkozott vele, az derűs 
arccal, szinte boldogan újságolja neki: 
»A régi jó barát itt van újra, az Isten 
nem feledkezett meg rólam, nem 
engedte, hogy a bűnbe elmerüljek. 
Mert jobb béna lábbal a »keskeny 
utón« járni, mint egészséges lábakkal 
a »széles utón« futkosni.«

*
Egy orvos irta végrendeletében a 

következőket: »Életemben vallási té
ren semmi sem tett rám oly mély 
benyomást, mint a haldoklás percei. 
A hitetleneknél vigasztalhatatlanságot, 
félelmet és kétségbeesést tapasztaltam. 
Még aránylag erős lelkek is hideg, 
fájdalmas megadással halnak meg. 
Nyugodtan s az öröm bizonyos ér
zetével csak keresztyének tudnak 
meghalni.«

ellentmondottak, — én pedig az ál
talam felhozott Szentirás által vagyok 
meggyőzve s lelkiismeretemet Isten 
igéje tarja fogva. Semmit vissza nem 
vonhatok és nem is akarok, mivel 
nem jó, nem tanácsos dolog a lelki
ismeret ellen cselekedni. Itt állok, 
másként nem tehetek, Isten engem 
úgy segéljen. Amen !« A császár még 
megkérdezte, hogy azt mondta-e, 
hogy a zsinatok tévedhetnek. Luther 
azt felelte, hogy nyilvánvaló, hogy 
zsinatok tévedtek. Erre a császár fel
állt azokkal a szavakkal: elég volt. Lut
her két katona kíséretében hagyta el a 
termet. Az Istenben gyökerező lelki
ismeret megállott a császár és a pápa 
emberi tekintélyével szemben.

Április 26-án Luther elhagyta 
Wormsot, május 8-án kiállították el
lene, mint a pápától elátkozott eret
nek ellen a birodalmi átokról szóló 
rendeletet, melyet a császár május 
26-án aláirt. Luthert ekkor már akárki 
büntetlen megölhette. Azonban a ren
deletet nem lehetett végrehajtani: 
Luther eltűnt. Haza felé útjában be
nézett rokonaihoz Mórába, Eisenach 
mellett, s mikor innen tovább akart

*
Wesley Jánosról, a methodista 

felekezet alapítójáról beszélik, hogy 
egyszer különös álmot látott. Azt 
álmodta ugyanis, mintha a pokol 
bejáratánál állana. Bekopogtat és 
tudakozódik, kik vannak ottbenn. 
»Vannak-e itt katholikusok ?« »Van
nak, volt a válasz, még pedig sokan.« 
Tovább kérdezi: »Vannak-e lutherá
nusok?« »Vannak sokan.« »Reformá
tusok?« »Igen sokan.« »Hát metho- 
disták?« »Ázok is sokan.« Megdöb
benve különösen ez utolsó felelettől, 
hogy még a saját hivei közül is oly 
sokan vannak a pokolban, tovább 
megy utján ; s egyszer csak a menny
ország bejáratához ér. Itt is bekopogtat 
s reménykedve kérd i: »Vannak-e itt 
methodisták ?« »Nincsenek«, volt a 
válasz. »Reformátusok?« »Nincsenek.« 
»Lutheránusok?« »Nincsenek.« «Kat
holikusok?« »Nincsenek.« »Hátakkor 
miféle emberek vannak itt?« »A fel
sorolt elnevezésekről, hangzik a felelet, 
mi itt semmit sem tudunk. Mert itt csak 
Krisztus követői vannak minden nép
ből és nemzetségből nagy számmal.«

*

Egy keleti mese beszéli, hogy egy 
bukott angyal a mennyország ajtaján 
kopogtatva, visszafogadásáért könyör- 
gött. Á válasz az vo lt: hogyha valami 
becseset, a menny számára méltót

utazni, május 4-én katonák támad
ták meg, elrabolták és Wartburg vá
rába vitték, oda, ahol magyarországi 
szent Erzsébet ölében a legenda sze
rint rózsává változott a kenyér. Er
ről a menedékről Bölcs Frigyes gon
doskodott számára. Tiz hónapot töl
tött itt Luther, György lovag néven. 
Nem vesztegette itt sem idejét. Egyéb 
iratokon kívül Wartburg várában ké
szült el az Ujtestámentom német nyelvű 
fordításával, mely 1522 őszén jelent 
meg nyomtatásban; az ára másfél 
forint volt »egy lónak az ára«, s 
mégis minden példány elfogyott, 
ugyanabban az esztendőben még egy 
második kiadást is kellett belőle ren
dezni. (A teljes Luther-féle német 
bibliafordítás 1534-ben jelent meg).

Wittenbergben ezalatt a tiz hónap 
alatt különösen kezdtek a dolgok 
alakulni. Az egyházi és birodalmi 
átok után Luther követői nehéz hely
zetbe jutottak. Luther nem volt kö
zöttük, s igy maguk cselekedtek, amit 
tudtak. Eltörölték a papnőtlenséget, 
amit Luther már régen követelt; 
Karlstadt Karácsonykor mindkét szin 
alatt kiszolgáltatta az úrvacsorát, de
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hoz, akkor teljesülhet csak kérése. 
Az angyal elrepült s leszállóit egy 
csatamezőn, felfogta egy harcosnak 
a vérét, aki a hazáért áldozta életét 
s arany csészében vitte magával a 
mennyek kapujához. »Amit hoztál, 
nagy és nemes, hangzott a felelet, 
de a mennyországhoz még nem elég 
méltó.« Szomorúan távozott az angyal 
s egy pestis által sújtott városba ment. 
Ott egy ifjút látott a borzalmas ha
lállal vivődni. Fiatal menyasszonya 
ápolta s a haldokló ajkára egy csókot 
nyomott, nem törődve vele, hogy 
azzal a csókkal az iszonyú halált 
szívja magába. Az önfeláldozó, hü 
szeretetnek e csókját vitte fel az 
angyal, de ismét elutasítást nyert: 
»Amit hoztál még nemesebb és szebb, 
mint az első, de a mennyországhoz 
még nem méltó.« Fölkerekedett hát 
ismét s kivül a városon lerongyolódott 
embert talált, amint fejét a kezébe 
hajtva keservesen sirt. Egy vétkeit 
sirató, megtérő bűnös volt. Az angyal 
felfogta bűnbánó könnyeit s vitte 
magával fel az égbe. Ezért az ajándé
kért aztán bebocsátást nyert: mert ez 
már teljesen méltó volt a mennyhez.

*

A régi zsidók közmondása azt 
tartotta: ha egy izraelita vétkezik, 
sirnak az angyalok. Jézus meg azt 
mondja: »örvendezés van az Isten

azért megtartották a misét is ; 1522 
januárban a wittenbergi ágostonrendü 
szerzetház feloszlott. Ugyanebben a 
hónapban Karlstadt túlzó hevességé
nek hatása alatt a templomokból 
kiszórták a szentképeket, a szentelt 
olajat az utcára öntötték. Még nagyobb 
zavart, valóságos forradalmat okozott 
az a három posztószövő, akik mint 
a tizenkét apostol birodalmának pró
fétái Zwickauból jöttek át, s Luther 
eszméivel huszita túlzásokat, félre
értett őskeresztyéni vonásokat egy 
csodálatos zagyvalékká keverve, va
gyonfelosztást, vagyonközösséget, a 
papok kötelező házasságát, a böjti 
napokon a husevésnek kötelezővé 
tételét, az istentelenek kiirtását kö
vetelték. Melanchton ezzel a rajongó, 
forradalmi mozgalommal tanácstala
nul és tehetetlenül állt szemben.

Luther átlátta, hogy személyes 
jelenlétére van szükség. 1522 március 
1-én választó fejedelmének intése 
ellenére elhagyta Wartburg várát, 
9-én már Wittenbergben prédikál, s 
hatalmas egyházi beszédeivel, szemé
lyének lenyűgöző tekintélyével egy 
hét alatt megszünteti a zavargást. A

angyalainak színe előtt egy bűnös 
ember megtérésén.«

*
Fáik János szülővárosának, Danzig- 

nak az anyagi támogatásával tudta csak 
felsőbb iskoláit elvégezni. Bucsuzsása 
alkalmával egy ősz városi tanácsos, 
igy szólt a könnyek közt hálálkodó 
ifjúhoz : »Te nekünk adósunk vagy : 
tartozásodat le kell majd rónod. Ezt 
csak úgy teheted, ha nem feledkezel 
meg róla, hogy szegény fiú voltál. 
S ha szegény gyermek kopogtat ajtó
don, gondold azt: mi kopogtatunk 
nálad az ő képében ; mi, a te egykori 
jóltevőid, a danzigi öreg polgármester 
s a többi tanácsosok. Ne utasítsd 
tehát el.« Fáikból tekintélyes ember 
lett. Midőn az 1813— 15-iki napóleoni 
háborúk idején védtelen szegény gyer
mekek fordultak hozzá segítségért, 
visszagondolt a figyelmeztetésre s 
nyájas szeretettel karolta fel őket. 
Weimárban ő alapította az első men- 
házat, ahol kétszáz gyermeket he
lyezett el.

„H a  az Ur felszedeti a maradék
darabokat, azzal nem azt akarja, 
hogy talán fukarkodjunk, hanem hogy 
felebarátunknak szolgálhassunk vele 
a szükségben és a szegény embereken, 
akiknek nincs, annál könnyebben
s e g í th e s s ü n k .  “  Luther.

rajongók elhagyták a várost. A re
formátor a kettős átok ellenére 
Wittenbergben maradt; a császári, 
pápai és fejedelmi hatalomnál nagyobb 
isteni hatalom oltalmában nyíltan 
tovább folytathatta munkáját.

Luther wartburgi tartózkodása alatt
X. Leó pápa meghalt, utódja Károly 
császár egykori tanítója, a németal
földi VI. Adorján (1521 — 1523) lett. 
Ő volt az utolsó nem-olasz pápa; 
kiváló tudós, egyeneslelkü férfiú, aki 
elhatározta, hogy Rómát reformálja. 
A nürnbergi birodalmi gyűlés előtt 
elismerte, hogy a rettenetes bajok 
forársa a római pápai udvarban ta
lálható. A birodalmi gyűlés legkésőbb 
egy éven belül zsinat összehívását 
sürgeti német földre, s követeli a 
német nemzet panaszainak meghall
gatását, sebeinek orvoslását; addig 
is Luther szüntesse be a toliharcot, 
a prédikátorok meg hirdessék az 
evangéliomot a kipróbált tanok szerint. 
A nürnbergi határozat a pápa vere
ségét jelentette (1522/23). Adorján 
1523 őszén halt meg; ő adott enge
délyt Loyola Ignácnak, a jezsuita 
rend későbbi megalapítójának egy

Részlet a stanislani csatából.
Kemény Tibor hadnagy század- y  

parancsnok, a Ludvigbaka cimü tá
bori újság augusztus elsejei számában 
az alábbiakat írja a stanislaui csata 
julius 6—8-iki harcairól:

Délután kettőig gyúrtak bennünket 
mindenféle kaliberű ágyukkal és ak
nákkal. Egyik tölcsér a másik mellett, 
rettenetes por, füst, bűz, sebesültek 
jajgatása, mázsányi vasdarabok, a 
dekungok gerendái, drótakadály, mind- 
mind repülve, a legőrültebb Ráoszt 
teremti a levegőben. Minden forrás
ban van, az idegek a végletekig fe- ' 
szültek. Mit csinálnak ilyenkor a 
bakáink ?

Végig megyek az árkaim roncsain. 
Bakáim a tölcsérekben állanak és 
üdvözlésemre betyárosan válaszolnak :
— Győzni fogunk vitéz hadnagy ur!«
— »Énekeljetek, fiuk, nyomjátok el 
a muszka gránátok hangját!« És a 
gránátok rettenetes robbanásai köze
pette felcsendül az ének: »A harc
téren a 65-ös az első!« — Micsoda 
felséges válasz ez a muszkák pusztító 
tüzére! Szabolcs, Zemplén és Bereg 
hősei törhetetlenül állottak és kisérő 
zenének vették a muszka pergőtüzet 
harci dalaikhoz ! Folyton figyelnek az „, 
ellenséges árkok felé, hogy jön-e 
már a csujes ?! Gefreiter Resko M i

szentföldi zarándoklatra. Utóda a 
»szerencsétlen« VII. Kelemen lett a 
Mediciek családjából (1522— 1534). A 
pápaság szempontjából szerencsétlen 
politikája azt eredményezte, hogy 
Károly császár német és spanyol 
katonái 1527-ben elfoglalták és kifosz
tották Rómát s a pápa is hónapokig 
fogoly volt.

Németországban ezalatt a reformá
ció a nürnbergi gyűlés határozatának 
védelme alatt mindinkább tért nyert. 
A kolostorok feloszlottak, gyülekezetek 
alakultak. Az istentisztelet főrésze és 
középpontja a prédikáció lett, az 
istentisztelet nyelve a német. 1524-ben >, 
megjelent Luthernek egy kis énekes * 
könyve 24 énekkel. Iskolákat könyv
tárakat állítottak fel, kötelezővé tették 
az iskolalátogatást.

Azonban mig az evangéliom igy 
egyfelől diadalmaskodott, másfelől 
nagy zavarok törtek ki az országban.
A parasztosztály a sok háború s a 
parasztbirtokok elaprózása következ
tében nagy nyomorúságra s a földes
uraktól való teljes függésbe jutott; 
a nagy terhek miatt már korábban f  
is voltak felkelések, de teljes dühét]
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'Irály jelenti először, hogy a Creuz- 
iMuldinál jönnek előre a muszkák. 
Mindenki a helyén terem és minden 
^kilőtt golyő legalább egy muszkának 
elveszi a kedvét az »offenzivától«. 
Megszólalnak a Nagy tiszthelyettes 
géppuskái is, az előretörő muszka 
tömeg rövidesen véres fejjel rohan 
vissza a saját árkáiba. Balra tőlünk 
bevonulnak az első vonalunkba. Gyor
san összeszedjük az embereinket, 
századtartalékainkat. Tischner, Ben- 
dik hadnagyokkal és Gött kadetas- 
piranttal kiugrunk az árkainkból. Egy 
lelkes »hurrác-val rávetjük magunkat 
az előrenyomuló muszkákra, a kik 
eszeveszetten dobálják el fegyvereiket, 
acél sisakjaikat és rohannak vissza 
árkaikba, a hova Gött kadetaspirant 
gépfegyvertüze és embereinek tüze 
kiséri őket, úgy hogy nagyrészük az 
állásaink között marad holtan és se
besülten. Nekünk kevés veszteségünk 
volt, csak szegény jó Tischner Jós
kánk, a 8. század parancsnoka esett 
el, a mint hősiesen rohamra ment 
századával Kemény munkánk volt és 
a második zászlóalj dicsőséges, véres 
győzelemmel erősítette meg jelszavát: 
»Győzni fogunk!«

Gattein hadnagy (6. század) revol
verével négy muszkát terített le, majd 
egy kézigránátot kapott acélsisakján, 
mely megrepedt fején a robbanástól. 
Bár nem sebesült meg, rettenetes

1525 - 1 525-ben öntötte ki a paraszt
lázadás, amely Elzásztól Ausztriáig, 
Svájctól Thüringiáig tombolt. Tizenkét 
tételben foglalták össze követeléseiket. 
Luther ennek a meglehetős mérsékelt 
12 pontnak alapján békekötést ajánlott. 
Hanem mikor Münzer Tamás, a 
zwickaui próféta vérfagyasztóan ke
gyetlen irtó hadjáratot vezetett pa
rasztjaival a thiiringiai kolostorok 
ellen, akkor Luther egy tulon túl 
szenvedélyes iratban a »gyilkos és 
rabló parasztbandák« kiirtására szó
lítja fel a fejedelmeket, kik a lázadást 
vérbe fojtották.

1525 junius 13-án megnősült Lut
her; feleségül vette Bóra Katalint, 
egy volt apácát. Házassága kimerit- 
hetlen boldogság forrása lett Lutherre 
s az egész utókorra. Ez a házasság 
teremtette meg az evangélikus papi 
családokat, melyekből annyi áldás, 
annyi műveltség, oly sok kiváló em
ber származott. Luther családi élete 
örömteljes volt. A kormányt Katalin 
ásszony vitte, mert Luther a háztar
táshoz semmit sem értett, a pénzzel 
nem törődött, utolsó tallérját is oda
adta, ha kérték tőle. Nagy harcái

ideggörcsökbe esett a rémes rázkó
dástól. De azért végig gyönyörűen 
kitartott.

Harminc és felesünk is beleszólt a 
zenébe Búgva, süstörögye zúgott 
fejünk fölött. Bakáink örömmel üdvö
zölték minden egyes lövegét. »Ne 
fázz, muszi, jön a fassung!«

»Na most kaptok a javából!« »Na 
ezt még a fejükre, hogy meg ne sán- 
tuljanak!« Ilyen és ehhez hasonló 
üdvözletek hallatszottak. Egyik 30 és 
feles a muszkák harmadik vonalába 
repült. Ujjongva ünnepeltük a rob
banását, valamint azt is, hogy egy 
csomó muszkát »önkénytelen repülő 
osztaggá« avatott a nyomása.

Káplár Orosz János a század ro
hamosztagával két támadás vissza
verésében és egy ellentámadásban 
vett hősies részt. Harmadik napon 
a határárkot védte. Egy lapot irt 
Fehér Bözsike urleánynak Bereghátra, 
melyben ezt ir ia : »Kedves Bözsike! 
Fáj a szivem, mert érzem, hogy ár
ván fog maradni, de az édes hazát 
jobban szeretem, mint az édes kislányt! 
Többet nem irhatok. Győzni fogunk! 
Korporál Orosz János.«

Most pedig én irok Fehér Bőzsi- 
kének: »Kedves Bözsike! Káplár
1 rósz Jánosnak már nem fáj a szive, 
de a magáé se fájjon, mert a leg
gyönyörűbb, legmagasztosabb hiva
tása teljesítésénél lehelte ki nemes

közepette, a család ölén, gyermekei 
körében megenyhült szive s »Kata
linomat nem adnám egész Francia- 
országért, se Velencéért.«

A reformáció müvét Svájc felől 
ahova Karlstadt menekült, újabb 
veszély fenyegette. Zwingli Ulrik 
(1484— 1531) vitába elegyedett Lut
herrel, s a reformáció hívei két 
táborra szakadtak. Marburgban meg
próbálták az egyezkedést, kibékülést, 
de nem sikerült; Luther nem engedett 
az úrvacsora tanában vallott állás
pontjából (1529).

Egyébként is kiélesedett a helyzet. 
A speyeri birodalmi gyűlésen Ferdi- 
nánd (ekkor már magyar király) 
keresztülhajtott egy határozatot, hogy 
a wormsi rendelet hajtassák végre. 
Az evangélikus rendek a lelkiismeret 
nevében tiltakoztak a többségi hatá
rozat ellen s a császárhoz és a zsi
nathoz felebbeztek. 1529 április 20. 
óta viselik a reformáció hívei a 
protestáns (tiltakozó) nevet.

A dolgok odáig fejlődtek, hogy 
Károly császár kilenc esztendei távol
iét után szükségét érezte annak, hogy 
Németországban megjelenjen. A meg-

lelkét a drága hazánkért Orosz János! 
Legyen maga olyan büszke szive pár
jára, mint a milyen büszke szeretet
tel mi megemlékezünk erről a hős 
Ludvigbakáról!«

T á b o r i le v é l.
Lesbe küldtek. Éjszakára.
A drót elé Térdig havas gödörbe... 
Rád gondoltam, hitestársam: 
Szivemet a keserűség gyötörte. 
Jajongott az oláh szél is. [kadt. . .  
Szememből a nagy hidegtől köny fa- 
Vagy tán attól hullt a könyem, [tad?... 
Hogy a Gombost meg a Bimbót elad-

Fel se érem az eszemmel
Hová lett a gyenge szived, jóságod ?
Hogy is tudtad odaadni,
Pénzért azt a két gyönyörű jószágot ?!... 
Ugy-é, mondják ? ! . .  . te is mondtad: 
Nincsen párjuk a dabasi határban! 
Nem is akadt más vidéken, [tam ! . . .  
Pedig én most sok országot bejár-

No de, ha már ez a gyász é rt:
Pár forinttal segítsd öreg anyámat. 
A boltosnak fizess híven:
Ne döngesse örökké a portánkat. 
Rám is legyen annyi gondod,
Ha itt talál felejteni balsorsom: 
Istenverte oláh-földből,
Rigófüttyös temetőnkbe,
Hazavidd a koporsóm! . . .

FERKE ÁGOST.

békéit pápa 1530-ban Bolognában 
császárrá koronázta, s a császár az 
Alpokon keresztül az ágostai biro
dalmi gyűlésre ment. Mindenkinek a 
véleményét hallani akarta. így kelet
kezett az ágostai hitvallás. A huszon
nyolc cikkből álló irat Melanchton 
Fülöp müve, nem Lutheré, aki nem 
találta a hitvallási iratot elég eré
lyesnek és bátorhangunak. Luther 
nem is jelenhetett meg Ágostéban a 
birodalmi átok miatt, hanem Koburg 
várában tartózkodott, onnan irányí
totta a tárgyálásokat 1530 junius 
25-én került a hitvallás felolvasásra; 
a katholikus theológusok feleltek rá. 
A császár a protestánsoktól megadást 
követelt. Végül is a birodalmi gyűlés 
félesztendőt adott nekik arra, hogy 
határozzanak; ez alatt minden újítás 
tilos. Az evangélikusok újból protes
táltak. November 19-én a birodalmi 
gyűlés véget ért.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.
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A világháború eseményei.
Mig Spanyolországban forradalmi 

mozgalom észlelhető, ugyancsak újabb 
zavargás hire érkezik Pétervárról, 
eszeveszetten szólnak az ágyuk nyu
gaton és keleten éjszakon és délen : 
a béke kérdésétől hangos a világ 
sajtója ama jegyzék nyomán, melyet 
XV. Benedek pápa az összes hadvi
selő államok fejének megküldött. A 
jegyzékről egy angol lap a követke
zőket mondja : figyelemre méltó irás, 
de egyáltalán nem alkalmas alap a 
béketárgyalásra. Olaszország kleri
kális sajtója buzgón és melegen tá
mogatja a pápa kezdését. A radiká
lis és szabadkőmives lapok viszont 
a legnagyobb gyűlölettel utasítják 
vissza. Franciaországban a legtöbb 
lap egyelőre rövidesen foglalkozik a 
pápa jegyzékével. Németország jóaka
rattal és szövetségeseivel egyetértve 
vizsgálgatja, birálgatja a pápa javas
latait, kivéve az »altdeutschokat,« akik 
megmaradnak amellet, hogy a pápa 
jegyzéke nem nyújt alkalmas alapot 
a béketárgyalásokra. Hogy lesz e a 
pápa kezdeményezésének valamelyes 
eredménye, majd elvállik.

A harctéri hírek között a legfigye
lemreméltóbb hivatalos jelentésünk
nek az olasz harctérről szóló része. 
E szerint az isonzói fronton ismét 
megkezdődött az olaszok itt össze
vont jóformán egész tüzérségi mun
kája állásaink ellen Az olasz tüzér
ség offenzív fellépésének arcvonal- 
szélessége körülbelül ugyanakkora, 
mint a minő legutóbbi isonzói csatá
ban volt. Legfeljebb néhány kilomé
terrel szélesebb, amennyiben északi 
sarokpontját nem Tóiméin, hanem 
az ettől valamivel feljebb emelkedő 
1360 méter magas Mrzli Vrh alkotja. 
Innen le egészen a tengerig, mictegy 
45 kilométer hosszú fronton tört ki 
szokottan, zivatar módjára a tüzér
ségi párbaj, amelyet minden bizony
nyal követnek majd a már jól ismert 
olasz gyalogsági tömegtámadások.

Csak az lehet e pillanatban kérdé
ses: meddig: napokig, avagy hétnél 
is tovább fog-e peregni az olasz 
tüzérség, amelyet ezúttal alighanem 
friss angol és francia tüzérségi ala
kulásokkal is sűrítettek. Az isonzói 
fronton tudvalévőén a nagy tüzérségi 
parkon kívül aránytalanul nagyszámú 
aknavetővel is megvannak rakva az 
olasz állások. És pedig igen nagy 
űrméretű : 30 centimétereinél is nehe
zebb aknavetőkkel, amelyek munkája 
talán még pusztitóbb és még félelme
tesebb, mint az állásainktól aránylag

mégis csak messze posztirozott ellen
séges tüzérségé. Az olasz tüzérség 
előkészítő müvének hatalmas arányait 
és intenzitását érezteti Arz jelentésé
nek szövege. Boroevics hadseregére 
ujabbb, igen súlyos föladat vár. 
Bizalmunkat csak növelheti az a tudat, 
hogy ezen a valamennyi harcterünk 
közül legnehezebb fronton értük el 
eddig is a legszebb, legnagyobb, bátran 
mondhatni, állandó sikereket.

A romániai fronton folyó hadmű
veletek ma nem termettek jelentősebb 
változást. Hadvezetőségeink e helyett 
baszámolnak ajulius 19-én Kelet-Qa- 
liciában megindított ellenoffenzivánk 
hadfölszerelési ingóságokban és fog
lyokban elért zsákmányáról. A 42.000 
fogolyból körülbelül 15.000 ember a 
romániai harctérre esik. A fennmaradó 
szám nem túlságosan nagy, az is a 
kele-galiciai olTenzivánk legelső nap
jaira esik. Ez magyarázza azonban 
azt is, hogy az ott ejtett orosz foglyok 
száma nem nagyobb. A zborovi át
törés által okozott első meglepetés 
szerezte az orosz foglyok majdnem 
három hadosztály erejét kitevő töme
gét. A fölocsudást azután az orosz 
11-ik hadsereg észnélküli iramban 
való visszavonulása követte..Az orosz 
gyalogság igyekezett menteni azt, ami 
neki legbecsesebb volt: életét. Viszont 
ezért^ellett cserbenhagynia a tüzérségi 
anyagát. Innen ered az igen jelentős 
tüzérségi, géppuska és municiózsák- 
mányunk. Feltűnő emmellett a zsák
mányolt páncélos gépkocsik sokasága, 
mind oly hadfölszerelési anyag, ame
lyet megint csak a többi antant-állam
nak kell pótolni. De még ezek a súlyos 
veszteségek sem zárják ki, hogy az uj 
orosz generalisszimusz csakugyan nem 
fantáziái s az északi (/igái) szárnyon, 
valamint a déli (moldvai) fronton 
rövidesen képes lesz valamit kezdeni.

A fiandriai harctéren inkább az 
ellenséges tüzérség szerepelt. Csupán 
egyetlen gyalogsági támadó-akció volt 
Yperntől északra igazán nem sokat 
jelentő eredménye, hogy a németek 
tűzvonalában fekvő Langemarck vá
roska ezúttal ötödizben ismét gazdát 
cserélt s angol kézre került.

A franciák Verdunnél szakadatlanul 
tüzérségi munkát fejtenek ki.

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

A z  e g y h á z  kör é bő l .
Tanitónőválasztások. A nagybörzsönyi 

egyház, megüresedett tanítónői állására 
egyhangúlag Petényi Pálma turóczzámboki 
tanítónőt hivta meg. — A felsőbakai egyház 
Wagner Aranka, felkai magántanitónőt 
tanitónőjévé választotta.

Lelkészválasztás. A nemescsói (Vas
megye) gyülekezet, elhunyt lelkésze helyébe 
egyhangúlag lelkészévé választotta Saródy 
Gyula segédlelkészt Isten áldása legyen az 
ifjú lelkész s gyülekezet szövetségén!

Luther Márton levele. A svéd országos 
levéltárban Luther Márton egy eddig isme
retlen levelét találták meg, ami a mainzi 
érsekhez volt intézve s a 17. szazadban 
kerülhetett Oeselből Svédországba. A levél 
mellett voltak nyomtatásban Luther neve
zetes tételei is.

Hagyomány. Dr. Herczogh Árpád, volt 
kir. közjegyző, a késmárki ev. egyházköz
ségnek 110.000 K névértékű 4 /o-os korona
járadék kötvényt hagyott. Az alapítvány 
kamatait haláláig az örökhagyó özvegye 
élvezi.

Adományok. Egy róm. kath. vallásu 
orvos 200 000 K értékű vagyonának keze
lését a körmöcbánvai ev. egyházra bízta, 
aminek fejében az egyháznak diakonisz- 
szaház céljaira 4000 koronát adott. Ugyan
csak erre a célra az egyház másodfel- 
ügyelöje Schubert Ede felesége emlékére 
4000 koronát adott.

I t t h o n r ó l .
Tisza István gróf volt miniszterelnök 

ezredesi rangban a harctérre ment. Az 
aggódóknak azt irta : „Egész életem vezérlő 
irányelvét követem, midőn most, hogy 
hivatalos kötelességeim nem állnak többé 
utamban, a harctéren is teljesíteni akarom 
honpolgári kötelességemet. Én nem tudom, 
helyesen járok-el, vagy sem, de azt az egyet 
tudom, hogy nem járhatok el másképpen.“ 
Tiszának mind a két testvére tudvalevőleg 
súlyosan megsebesült már a harctéren.

A vasúti dijakat ismét emelik. A 
vasutak jövedelmének fokozása céljából hir 
szerint, szeptember 1 - töl kezdve, ismét 
emelik az áru és személydijakat. Áz eme
lés 30—50 százalékig fog terjedni. — Az 
államvasutak igazgatója legutóbb uj rende
letet adott ki, melynek értelmében vasúton 
való utazás alkalmával, a helyhiány miatt 
csak úgy szabad utasokat magasabb ko
csiosztályba elhelyezni, ha az utasok a 
magasabb kocsiosztályoknak megfelelő kü
lönbözeiét egy korona pótillletékkel együtt 
megfizetik. Ellenkező esetben kötelesek 
megszakítani az utazást.

Bevonják az 50 koronásokat. Az 1902. 
január 2-ról keltezett 50 koronás bankje
gyeink 1919. jul. 3J-ig lesznek érvényesek.

Uj sorozás. Az 1897-99. év között 
született, népfölkelésre kötelezetteket, akik 
még nem teljesítettek katonai szolgálatot, 
a szeptember 3—22. közti időben fogják 
újra sorozni.

Női alkalmazottak a kaszárnyákban.
Aug elseje óta a katonai laktanyák irodái
ban, konyháiban és szabómühelyeiben 
mindenütt nők dolgoznak.
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A nád fölhasználása. A Fertő tóban 
termett nádból nádlisztet és szecskát ké
szítenek a hadvezetöség céljaira. Az igy 
előállított takarmány értéke körülbelül 36 
m illió korona lesz.

Kutyákat vásárol a hadsereg. A had
sereg olyan kutyákat keres megvételre, 
amik a csapatok körüli védő- és biztosiló 
szolgálatra s patkány- és egérirtásra vannak 
betanítva. A tulajdonosok kutyáikat vagy a 
háború tartamára, vagy vételár fejében 
engedhetik át a hadseregnek. Az ajánlatok 
a hadi- és egészségügyi kutyavezető tan
folyamhoz intézendök : Wien, XVIII., Her- 
beckstrasse 66.

Maximálták a mák árát. A mák maxi
mális ára métermázsánkért 250 korona, a 
rakodó állomáshoz való szállítással együtt, 
de zsák nélkül. A termésnek azt a részét, 
ami a házifogyasztást s vetőmagszükségle
tet megha'adja, a termelő köteles az olajköz
pontnak fölajánlani, mely métermázsánként 
30 kgr. olajpogácsát visszatérít. A máknak 
vasúton, hajón vagy gépkocsin való szállí
tásához igazolvány szükséges.

Termésrendeletek. A gabonatermés zár 
alá vételéről és igénybe vételéről szóló 
rendeletet a kormány azzal egészítette ki, 
hogy az állatok eteté éré búzát, rozsot és 
kétszerest egyáltalán nem szabad fölhasz
nálni, árpát pedig addig tilos fölhasználni, 
amig ezt a kormány megfelelő intézkedéssel 
nem engedi meg. Amig az átvevő bizott
ságok működésűket meg nem kezdik, a 
termelő eladhatja terményfölöslegét a Hadi 
Termény részvénytársaság bárme'yik bizo
mányosának. Aki maga nem termelő, vagy 
akinek a saját termése a háziszükségletre 
nem elég, az átvevő bizottság működésének 
megkezdéséig, de legkésőbb okt. 15-ig joga 
van lakóhelyén háziszükségletére búzát, 
rozsot, kétszerest, árpát és kölest vásárolni 
azon termelőtől, akit a községi elöljáróság 
kijelöl. A vevőnek az elöljáróság Vásárlási 
igazolványt ád. Az Orsz. Közélelmezési 
Hivatal elnöke megengedheti, hogy indokolt 
esetben más községben és járásban is lehet 
gabonát vásárolni. Ha az átvevő bizottság 
működését a községben már megkezdte, 
akkor gabonát már nem szabad a kijelölt 
termelőtől vásárolni, hanem csak a bizott
ság utján a Hadi Terménytől.

A gazdasági szükséglet beszerzéséről 
külön rendelet fog megjelenni.

A gabona maximális árai a Duna jobb
partján a következők : búza alapára 47-50 
K, a rozsé és kétszeresé 46 K. Ezen alap
árakon fölül a Hadi Terménynek aug. 31-ig 
eladott búza, rozs és kétszeres után a 
termelőnek mázsánként még 2 K jutalom 
jár. Viszont az alapárakból métermázsánként 
3 K levonatik, ha készletét nov. I. után 
jelenti be eladásra a termelő Az árpa ára 
46 K, a zabé 44 K és a kölesé K. Árpánál, 
zabnál és kölesnél sem jutalom sem levo
nás nincs.

Ezen árak magukba foglalják a rakodó 
állomásig való szállítás költségét.

A rendelet még a szokásos büntető 
intézkedéseket tartalmazza.

A lisz t és korpa maximális árát mi- 
niszteri'rendelet átlag a következőkép ála- 
pitotta meg: finom liszt mm.-ként 136, 
főzöliszté 60, kenyérliszté 42, rozsliszté 
65 60, korpáé 25 korona. A liszt ára v i
dékenként csekély különbséggel változik.

Az árpát és kukoricát a földmiv. minisz
ter nyilatkozata szerint első sorban emberi 
táplálékra kell L rd itan i, azután zsirterme- 
lésre. A sertéshizlalást meghagyják a gaz
dák és az eddigi hizlalóvállalatok kezében.

Elesett, vagy elhalt katonák szülei, 
gyermekei és testvérei az északi és déli 
hadsereg vasútjain a hősök hulláinak haza
hozatala alkalmával kedvezményes díjjal 
utazhatnak.

A vadgesztenyét, babszárt és bab
hüvelyt megbízott kereskedők útjait a 
Korpaközponthoz kell beszolgáltatni. A vad- 
gesztenye ára zöld héj nélkül mm -ként 30, 
a babszáré és babhüvelyé 8 Kor.

Romániában a búzatermés közepes 
a kukorica jó termést Ígér az árpa, zab 
és hüvelyesek termése gyönge. Az egész 
termés 2’8 m illió tonna. Ebből a katona
ság és román lakosság ellátásán kívül 
m ntegy T25 millió tonnát lehet a szövet
ségesek közt elosztani

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
Őfelsége Zichy Aladárt, személye körüli 

miniszterré, Battyányi Tivadart, Vázsonyi, 
Földes Bélát tárcanélküli miniszterekké, 
Unkelhäusser Károlyt horvát miniszterré 
kinevezte.

Az uj országbíró Dessewffy Aurél lett. 
Eszterházy Móric miniszterelnök állítólag 
legközelebb megváliik a terhes állástól s 
helyette a kormány vezetését Andrássy 
Gyula fogja átvenni.

A n a g y v i l á g b ó l .
Felrobbant két lőszerraktár. Krakkó 

várostól hét kilométernyire két lőszerrak
tár fölrobbant. A robbanást a rendkívüli 
hőség okozta öngyuladás idézte elő. A rob
banásnak 48 katona az áldozata.

Párisi küldemény. A németországban 
levő hadifoglyoknak Párisból mazsolás sü
teményekben mérget küldtek, az állatok 
megmérgezésére. Németországban általában 
többször fordultak elő mostanában állat
mérgezések -és gyújtogatások, amiket ha
difoglyok követtek el.

Német rendelet. Németországban az 
1917. év végéig német férfi legföljebb két 
felöltöt és két öltönyt, német nő pedig leg
följebb két kabátot, három ruhát és két 
blúzt vehet. Ezeket is csak úgy, ha meg
kapja az úgynevezett fényüzési ruhanemü- 
ekre szóló utalványt.

Rekkenő hőség Amerikában. Ameri
kában tűrhetetlen forróság van, különösen 
Newyork környékén. A városi lakosság az 
éjszakákat a szabadban tölti. Naponta igen 
sokan napszurást kapnak

Fiume kormányzója. A király Jekelfa- 
lussy Zoltánt nevezte ki Fiume kormány
zójává.

A hetedik német hadikölcsön. Mint 
lapunknak jelentik, a hetedik német hadi- 
kölcSön valószínűleg szeptemberben kerül 
kibocsátásra. Igen figyelemreméltó körül
mény, hogy ezúttal különös súlyt helyez
nek a mezőgazdák erőteljesebb részvéte
lére. A német pénzügyi körök számítanak 
arra, hogy a gazdák aratás után főleg a 
felemelt terményárak m eiktt nagyobb pénz
készlettel rendelkeznek, ami kedvező be
folyással lehet a jegyzések eredményére.

S2erkes2tei ü2ertelek,:
V. L. táb. le ik . 10 drb ingyen példányt 

minden számból küldünk Ha bejelenti a 
vezetése alatt levő táb. lelkészek címét 
Körmendre és azok még nem kapták volna t 
lapunkat, 10— 10 példányt mindegyiknek

szívesen küldünk. Többet sajnos nem te
hetünk. Okt. 31.-re nagyobb terjedelmű 
jubil. számot tervezünk, szeretnénk nagyobb 
számban küldeni a katonáknak is, ha anyagi 
erőnk megengedné, majd meglátjuk. Szives 
üdvözlet. — D. F. P. A meghívó későn 
érkezeit. Ebben a számban meg idejét 
múlta. — Cs. L. Köszönjük; közöljük. — 
Könyörgés. Nehéz napok. Mind a kettő 
sorra kerül. Szívesen látjuk Nevét jól is
merjük. — T f. Házassági hirdetést nem 
közölhetünk Forduljon valamelyik napi
laphoz. — Nemo. Tojást úgy lehet eltar
tani, hogy edénybe rakjuk s 1 kgr. meszet 
10 liter vízben megoltunk és ha kihűlt, a 
tojásokra öntjük. Gyümölcs ecetet lehet 
vad gyümölcsből, szederből, almából, vagy 
almahéjból is készíteni. 1 kgr összezúzott, 
vagy husőrlőn megörlött gyümölcshöz 20 
deka cukrot és 3 1 vizet adunk. Ezt töb- 
ször fölkeverjük, 3 —4 hét múlva leszűrjük 
és jó ecetet kapunk. Ha még egyszer annyi 
cukrot és vizet adunk hozzá, lesz még má
sodszor is ecetünk, — Kezdő gazda. Leg
korábban ád tavaszi takarmányt a rozs, a 
biborhere és baltacím. Legjobb aug. 20 — 
szept 10. táján vetni. — H. J. Sv. Szén- 
kéneget nem lehet kapni, mert egyáltalában 
nem gyártanak — N. I. Lapunk elég szé
les körben el van terjedve. Az ország min
den részéből vannak előfizetői; most újak 
is szép számmal jelentkeztek, de ahhoz, 
hogy égé z éve : heteként megjelenhessék, 
a mostani díj mellett körülbelül másfélszer 
ennyi előfizetőre volna szükség. Azért nem 
szakítjuk meg évközben az évfolyamot, ha
nem újévtől újévig osztottuk be, hogy eset
leges zavaroknak elejét vegyük. M i is jobb 
szeretnénk ha uj vtől újévig hetekint, tehát 
52 számban jelenhetnék meg. Ha mindenki 
csak felét tenné annak, amit a terjesztés 
körül te teltél, hetenkint olvasóink kezébe 
adhatnánk Szives jóakaratodat szívből kö
szönjük. Reméljük, kér. gyűléskor taláko- 
zunk. — O lvasóinknak. Többször meg
győződtünk, hogy pontosan elküldött lap
jaink olvasóinkhoz rendetlenül, vagy hiá
nyosan érkeznek, mert útközben felbontják, 
a zsineget inasra használják és a lappél
dányok egy részét kiszedik, vagy kiejtik 
belőle. A mai közlekedési viszonyok mel
lett ilyen hibákért nem vállalhatjuk a fele
lősséget, de a hiányzó számokat reklamá
lás esetén szívesen pótoljuk. Pótlásért Szent- 
gotthárdra a nyomdához kell fordulni. A 
20. és 21. számot azonban már nem tud
juk pótolni, mert az uj előfizetők közül 
sokan elkésve jelentkeztek, úgyhogy nem 
számíthattunk reájuk. — B. O. Pécs. El
ment. Szív. üdv. 1

Olvassuk a bibl iát.
Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a letrfőbb kinca 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Aug. 26. vasárnap, Máthé 9, 35 -38.
» 27. hétfő, V 11. 20—24.

28 kedd, » 11, 25—30
9 29. szerda, 13, 1—9

30. csütört., n 13, 10-17.
„ 31. péntek, n 13, 18-23.

Szept. 1 szombat, n 13, 24-30
V 2. vasárnap, n 13, 31-35.
n 3. hétfő, n 13, 38-43.

4. kedd, n 13, 44-52.
n 5. szerda, it 13, 53—58

6. csütört., Lukács 13, 22-30.
n 7. péntek, n 13, 31-35.
» 8. szombat, Máthé 17, 22-27.

L-
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Jómódú gyermektelen család (va
súti altiszt) elfogadna nevelésre örök- 
befogadási szándékkal egy 4 8 év
körüli ág. h. ev. vallásu árva (nem 
kell feltétlenül hadi árvának lenni!) 
leánykát.

Aki ilyent ajánlani tud, közölje ezt 
a pécsi ev. lelkészi hivatallal.

Bérbeadó, esetleg eladó birtok.
Győrhöz közel — Börcsön — 128 
hold szántóföld és rét lakóházzal és 
gazdasági épületekkel bérbeadó, eset
leg eladó. Nagy családu evangélikusok 
előnyben részesülnek. Cim megtud
ható a szerkesztőségnél Gyékényesen.

1 -3 .

Pályázati  h irdetés.
A bakonybánki ev. egyházközség 

iskolájához az 1917/18-ik tanévre 
helyettes tanítót keres. Fizetése bú
torozott lakás, fűtés és havi 80 K- 
Esetleg privátát is vállalhat. A múlt 
tanévben a helyettes privátájáért tel
jes ellátásban részesült. Kapott 400 
K háborús segélyt is. Kötelessége 
mind a 6 osztály tanítása. Pályáz
hatnak nők, sőt nyugdíjasok is. Kér
vények alulirt lelkészhez küldendők.

Magyarszombathely.
Molnár Gyula

ev. lelkész.

Pályázat.
A győri evangélikus szeretetház 

leányinternátusa számára egy fel
ügyelő-nevelőnőt keresünk. Köteles
sége lenne az internátusbán elhelye
zett leánynövendékek és árvák felett 
felügyeletet gyakorolni s nekik tanul
mányaikban segíteni. Pályázhatnak 
okleveles tanítónők, magános, müveit 
középkorú urinők, esetleg hadi öz
vegyek. — Díjazás teljes ellátás és 
lakáson kívül — megegyezés szerint.

Pálmai Lajos. 
lelkészi, szeretetházi igazgató.

Evang. vallásu nö házvezetőnői 
vagy házikisasszonyi állást keres, 
úri családnál, lehetőleg vidéken. 
Esetleg beteg úrnő mellé is el 
menne. Cime megtudható a ki- 
adóhivatalban.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“  címen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett Ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 2—10

H irdetés .
Falun letelepülni óhajtó ev. család 

kéri a »Harangszó« tisztelt olvasóit, 
hogyha községükben van eladó kis 
ház kerttel, gyümölcsössel, esetleg 
egypár hold földdel, szíveskedjenek 
azt a »Harangszó« kiadóhivatalával 
(Szentgotthárd) levelező lapon szep
tember 15-ig tudatni. Kérem annak 
megemlítését is, hogy van-e a köz
ségben evang. templom és iskola és 
melyik a legközelebbi vasúti állomás 
és milyen távol van ?

Evang. lelkész keres egy élte- 
sebb nőt, akit háztartásának veze 
tésével bízna meg. Az ajánlkozók 
forduljanak a Harangszó kiadóhi
vatalához, ahol a cim megtudható.

1- 2.

Egyszeri hirdetésnél az első tíz szó 
dija (beleértve a vastagbetüs címsort) I K 
2 0  fillér. Azontúl minden szó közönséges 
betűvel szedve 8  fillér. Háromszori hirde
tésnél 15%, tizszeri hirdetésnél 4 0 %  en
gedmény. >/í  lap egyszeri hirdetése ritka 
betűkkel 12 korona. Háromszori, vagy tiz
szeri hirdetésnél a fentebbi engedmény. 
Hivatalos és közérdekű egyházi hirdetések
nél minden hirdetés még 15%-kal olcsóbb.

Adakozzunk a H aran qszó  tsrjesztísórs!

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

Szent István balzsamot,
mely elismert legjobb szer, A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű börbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich féle „Yiszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos Itatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. • 13—50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz 
tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T A P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

14—50 “

í Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VA LLÁ SO S NÉPLAP.
Felelős szerkesztő és kiadó Szalay Mihály gyékényesi ev. leik.
Társszerkesztők: Czipott Qéza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek.

Előfizetési Ara 36 számra közvetlen küldéssel 3 K 60  r, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok GYÉKÉNYE8-re (8omogy megye), előfizetési dijak 
a HARANQ9ZÓ kiadóhivatalának KÖRMENO-re, reklamációk 8ZENTQOTTHÁRD-ra küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

T A R T A L O M : Szalay M ihá ly : A honvéd anyja. (Vers.) — Novak Rezső: Isten fiainak szenvedése. — Németh Károly: Luther. 
Fenyves Ede: A cseretestvérek. — Csajbók Lidiké: Málcsikához. (Vers.) — Földet a joghoz. — Ki hogyan ju b ilá l? .— A világ

háború eseményei. — Ország-Világ. — A Harangszó perselye. — A szerkesztő postája.

A honvéd anyja.
Az én fiamat is elvitte a vonat; 
Elrabolta vele sok édes álmomat,
Sok büszke álmomat.

Egyetlen fiam volt, csupa nemes jóság ; 
Felejtette velem szivem árva sorsát, 
Bús özvegyi sorsát.

A telek végére sokszor ki-kiáíítam,
A vonat zúgását szivszorongva vártam... 
A fiamat vártam.

Szemem a füstjét is úgy el-elkisérte 
S a lelkem, éreztem, sirva remeg érte, 
Imádkozik érte.

Majd halkká szelídült a lelkem sírása, 
Elcsöndesitette a keze írása,
Biztató írása.
De egyszer vége lett. Más levelek jöttek. 
Az a hir volt bennük : ne várjam őt töb- 
Nem látom őt többet, [bet,

Nem várhatom már én az én jó fiamat 
S a telek végére kiállnom nem szabad, 
Jaj, sohasem szabad.

Mert ha zúg a vonat,szivem úgy megrezdüf, 
Mintha ezen zúgna, robogna keresztül, 
Szivemen keresztüli

Szalay Mihály.

Isten fiainak szenvedése.
irta : Novák Rezső.

A szenvedés nehéz kérdése min
den időben élénken foglalkoztatta az 
emberiség nagy gondolkodóit. A val
lási élet terén tudjuk, hogy hozzá
tartozik üdvösségünkhöz. Szenvedés 
nélkül nincs keresztyénség, kereszt 
nélkül nincs üdvösség! A világtörté
nelem is azt bizonyítja, hogy az em
beriség fejlődését, tökélesedését szol
gáló nagy eszmék, mint a szabadság, 
egyenlőség, jog- és törvényszerűség, 
a lelkiismereti és szabad kutatási 
szabadság, a nemzeti eszme — mind 
csak százezrek és milliók könnye — 
és vérehullása árán jutott diadalra 
és szerezhetett magának a népek 
öntudatában polgárjogot. Mennyivel 
inkább kell áldozatokat hozni akkor, 
amikor nem múlandó földi javakról, 
hanem a lélek örök üdvösségéről 
van szó, amikor egyszerre egy egész 
világgal kell szakítanunk.

A szenvedés mélységét és értelmét 
csak egy bizonyos történeti távlatból 
tudjuk helyesen felfogni és megma
gyarázni. A jelen világkatasztrófa 
borzalmas eseményeitől felkorbácsolt

érzelemvilágunk is csak akkor fog 
teljesen lecsendesedni és tárgyilagos 
ítéletünk leszürődni, ha majd a jelen 
szenvedéseire már mint régi fájó em
lékekre gondolunk vissza. Amig benne 
élünk, benne mozgunk az események 
árjában, mindaddig megvesztegeti Íté
letünket a fájdalmas egyéni tapasz
talat : a sok csalódás, lemondás, égető, 
földresujtó veszteség, gyakori köny- 
hullatás. A gyerfnek is, mig gondta
lanul és öntudatlanul játszadozz^ 
kisded játékait, mig csak ösztöneinek, 
vágyainak, kedvteléseinek hódol, mind
addig nem tudja megérteni az édes
atyának jóakaró, szeretetből, bölcs 
előrelátásból fakadó figyelmeztetését, 
dorgálását, mert úgy szól, mint gyer
mek, úgy gondolkodik, mint gyermek, 
úgy ért mint gyermek. De ha felne
velkedik és kigyullad lelkében az ön
tudat világossága, elhagyja a gyer
mekhez illő dolgokat és nem az egyéni 
önző érdekek és vágyak homályos 
tükrén keresztül, hanem egyetemes 
érdekek és célok ; az örökkévalóság 
szempontjából ítéli meg a múlt ese
ményeit, mérlegeli egyéni élményeit.

Így vagyunk mi is a szenvedések 
szenvedésével: a jelen háború meg-
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próbáltatásával. Földreszegzett tekin
tetünk csak a romot, a pusztulást, a 
vérző sebet látja, fülünk csak a pa
naszos sóhajt, a jajkiáltást hallja, 
bánatverte szivünk csak a szenvedő 
ember nyomán kesereg, de nem akar
juk megérteni az apostol figyelmezte
tését; > Akit szeret az Ur, megdor
gálja, megostoroz pedig mindent, akit 
fiává fogad.«

Ez az, amit oly nehezen tudunk 
megérteni, t. i. hogy fiák, Istennek a 
Jézus Krisztus ártatlan vérével meg
váltott gyermekei vagyunk. Amint az 
a jó édesapa, gyakran megkeresi gyer
mekét fenyítékkel, hogy igy megóvja 
a bűntől, —  úgy a mi mennyei Atyánk 
is gyakorta bocsát reánk különféle 
szenvedéseket: — de csak azért, hogy 
figyelmeztessen a bűn átkos követ
kezményeire és neveljen a jóra, mert 
az ő kezében a megpróbáltatás nem 
cél, hanem csak eszköz, aki gyerme
keinek a javát akarja. Elfeledkezhe
tünk-e hát az intésről, mely nékünk, 
mint fiakr.ak szól: >Az urnák fenyí
tését fiam, ne utáld meg, se meg ne 
und az ő dorgálását. Mert akit sze
ret az Ur, megdorgálja, és pedig mint 
az Atya az ő fiát, akit kedvel.« (Péld. 
3, 1 1 -12  v.)

Nehezen tudjuk megérteni, hogy a

megpróbáltatás Istentől származik, 
kinek akarata nélkül egy hajszál sem 
eshetik le fejünkről. De ő a kereszt
tel is áldani akar, hogy közelebb 
jussunk hozzá. Kötelességünk azért, 
hogy a kereszt alatt türelmesen meg
maradjunk s mindaddig alázatossan, 
jó reménységgel várjunk, mígnem eljő 
az ő órája és megadja nékünk a sza
badulás örömét. De kötelességünk 
biztosítja legszéntebb jogunkat is : 
mint Istennek fiai imádságunkban köz
vetlen érintkezésbe léphettünk Atyánk
kal, elpanaszolhatjuk neki bajainkat, 
kiönthetjük előtte szívünknek keser
veit, eléje tárhatjuk óhajainkat, szán
dékainkat, oltalmáért, segítségéért 
imádkozhatunk ezt mondván : »Atyám, 
ha lehetséges, múljék el tőlem e po
hár ; mindazáltal ne úgy legyen, amint 
én akarom, hanem amint te.« (Máté 
26, 39.) így magasztosul a hivő aja
kén az imádság szava Isten akaratán 
való alázatos megnyugvássá, így lesz 
a várakozásnak, a kitartásnak a ke
resztje reá nézve áldásos nevelő is
kola. A kereszt alatt megtanulunk 
imádkozni, egymásért dolgozni, Isten 
előtt megalázkodni, a szerencsétlenek 
iránt könyörületre indulni. Az Ur az 
emberiség kiváló férfiait a szenvedé
sek iskolájában tanította meg dicső

ségét megismerni és hirdetni. Ma a 
félvilágot vonja bele ebbe az isko
lába, hogy Öt, a seregeknek Urát, 
magunkat és másokat igazán megis
merve egy uj v ilágot: uj nemzeteket, 
uj társadalmakat, uj egyéneket teremt
sen bennünk és általunk.

Ne felejtsük tehát, hogy fiák va
gyunk, akiknek béketüréssel, zúgoló
dás nélkül kell viselkedniük a kereszt 
alatt, mert tudjuk, hogy az Ur a mi 
Atyánk. Még a legkeserübb órákat, 
a legsúlyosabb megaláztatásokat is 
abban a biztos reményben fogadhat
juk tőle, hogy akik könyhullatással 
vetnek, egykor vigadozással aratnak, 
jóllehet »bármely fenyítés jelenleg nem 
látszik örvendetesnek, hanem keser
vesnek, ámde utóbb az igazságnak 
békességes gyümölcsével fizet azok
nak, akik általa gyakoroltatnak.« (Zsid. 
12, 11.) Szomorúságunk éjjelében vi
gasztaljuk magunkat a zsoltárosnak 
ama biztatásával: Miért csüggedsz el 
lelkem, és miért nyughatatlankodol 
bennem ? Bízzál Istenben, mert még 
hálát adok én neki, az én szabadítóm- 
nak és Istenemnek.« (42. zsolt. 12. v.)

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G S Z Ó  KA. 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egves számmal.

1 5 1 7 - 1 9 1 7 .

. . i tirs: i= . ------
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4. Ágostétól Eislebenig.

Irta: Németh Károly.

Az ágostai birodalmi gyűlés fél
esztendei haladékot adott a protes
tánsoknak. A császár eltökélte, hogy 
tüzzel-vassal kiirtja őket. Az evan
gélikusok ebben a váltságos helyze
tükben 1530. karácsony napján meg
kötötték a smalkaldeni szövetséget, 
nem egészen Luther kedve szerint. 
A törvényes felsőbbség Istennek ren
delése s az alattvalók engedelmesség
gel tartoznak Istennek igéje a legjobb 
fegyver. A hivő ember neveti az is
tentelen gonoszok haragját. Hanem 
az esetben, ha a császár fegyveres 
erővel rontana az evangélikusokra, 
nem szabad melléje szegődni. Egyéb
ként a politikát rá bizza a fejedel
mekre és világi hatóságokra.

A smalkeldeni szövetség magában 
véve gyenge lett volna a császár 
mérhetlen erőforrásaival szemben. 
Az akkori spanyol birodalom a világ

r

L
történelemben eladdig ismert legna
gyobb hatalom volt. A pápával szö
vetségben elsöpörhette volna az apró 
német hercegségeket és városokat. 
A szövetségnek még annyi ereje sem 
volt, hogy a svájci öt katholikus vá
rost megakadályozhatta volna Zürich 
városának legyőzésében, mikor maga 
Zwingli is a csatatéren esett el (Kap
pel, 1531 okt. 11) akinek Luther 
később sem tudta megbocsátani, hogy 
a vallás ügyét annyira összecsomózta 
a politikával. Azonban segítségükre 
jöttek a németországi protestánsok
nak a külpolitikai viszonyok. A ma
gyar és cseh trónra a császár öccse, 
Ferdinánd jutván (1526.) a bajor 
hercegeknek a cseh trónra táplált 
reményeik meghiúsultak; .velük a 
katholikus fejedelmek egy része is 
Habsburg ellenes pártot alkotott. Ke- 
letfelől »pompás« Szolimán, Belgrád 
elfoglalója, a mohácsi győző fenyege
tőzött. A Földközi tengeren egy tu
niszi kalóz zavarta a békét, nyugat 
felől a francia királlyal szemben min
dig készen kellett lenni a háborúra. 
Kelemen pápa ígért minden jót, bele
egyezett volna a zsinat összehívásába 
is, az ő párnája sem volt rózsákkal 
töltve. Anglia, Dánia, Svédország,

Svájc egy része, Németország fele 
elszakadtak a római egyháztól.

Ilyen körülmények között a világ 
hatalmasai nem látták elérkezettnek 
az időt a kenyértörésre. 1532-ben, a 
nürnbergi birodalmi gyűlésen a pro
testánsok újabb halasztást nyertek a 
zsinat összehívásáig. Ezek a »türelmi« 
halasztások, miközben az evangélikus 
gyülekezetek, városok, rendek állami 
helyzete, politikai joga a levegőben 
lógott, mert sohasem tudhatták mi
kor sújt le rájuk a birodalom pallosa, 
tűrhetetlenek és elviselhetetlenek let
tek volna egy olyan államférfiul ér
zékkel és éleslátással biró reformá
torra, amilyen Zwingli volt. Luther, 
aki ezekben az esztendőkben apja és 
anyja halálával fájdalmas veszteségek 
értek, a világi dolgok mérlegelésével 
nem sokat törődött. Rendületlen bí
zott az igaz ügy diadalában. A nürn
bergi türelem már valamelyes elis
merése volt a protestánsok létjogo
sultságának. Az evangéliom vallása 
1532 -  36 nagy tért hódított Német
országban. A mozgalom középpontja 
szász fejedelemség maradt, ahol 
Bölcs Frigyes után Állhatatos János 
(1525— 1532.), majd János Frigyes 
uralkodott. Bár a reformáció bele-
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A cseretestvérek.
(Háborús eset két képben).

Ir ta : Fenyves Ede.

1. kép.
Falu a Balaton mellékén, virágdí

szében állő, széles akácfasoros utcával. 
Jómódú gazdaház, öreg Mohos Péter 
háza. Utcaszines kis virágos kertje 
előtt lócán üldögélő társaság. Az 
ákácfák lombsátora alatt liléző, vidám 
apró gyermeksereg. Vasárnapi al
konyat.

Gyermekek kara:
„Ferenc József magyar király 
Indul a csatába,
Utána megy vig nótával 
Minden katonája.
Ha el nem fut az ellenség,
Levágják egy szálig 
Magyar huszár hogyha meghal,
Mind csillaggá válik.“

Mohos Lajosné (a társasághoz 
közelítve): Épen most jövök a tanító 
úrtól. Az uram küldött levelet, azt 
olvasta el és magyarázta meg.

Barátosné (öreg szomszédasszony): 
És mit ir  a kedves keresztfiam abból 
a távoli idegen országból, hol annyi 
derék fiaink sinlődnek keserves, szo
morú fogságban ?

Mohosné: Azt irja, hogy egészsé
ges és jó dolga van, mert hát egyebet

került a nemzeti és világpolitika for
gatagába, s egész Európa történeté
nek uj utakat szabott, Luthernak lelke 
és hite megmaradt továbbra is a 
mozgalom szellemi irányítójának s 
letörülhetlenül magán hordta Luther 
bélyegét.

Kelemen pápa 1534 őszén meghalt. 
Helyébe október 13-án III Pál (1534 
— 1549) lépett. Trónralépése forduló
pontot jelent a pápaság történetében. 
Alatta kezdődik meg az ellenrefor
máció az 1540-ben megerősített je
zsuita rend vezetésével. III. Pál pápa 
alapjában véve többet törődött csa
ládja érdekeivel, mint az egyházzal, 
s mindjárt uralkodása elején egyik 
törvénytelen fiát pármai hercegnek 
nevezte ki, két unokájából pedig már 
14, illetve 16 éves korukban bibor- 
nokot csinált, de másfelől nemeslelkü 
férfiak, mint például Contarini bíbo
ros, szabadon hirdethették a hit által 
való megigazulást, a keresztyén val
lásnak egyik legfontosabb tanítását, 
melynek a pápás egyház visszaélései 
a leghatározottabban ellene mondot
tak. Tervbe vette a pápa azt is, hogy 
végre-valahára összehívja a régóta 
várt és sürgetett zsinatot Mantua 
városába. Követe érintkezésbe lépett

nem irhát, ha panaszkodnék, levelét 
bizony félre dobnák és nem jutna el 
hozzánk csak egy is. Ezt is már fél 
esztendeje vártuk.

Barátosné: Igaz biz az, Molnárék 
Gyurija is azt irja, pedig hát vasbá
nyában dolgozik, nehéz, keserves 
munkában. Le is soványodott szegény, 
mint a képmásán látható, mit az 
édesanyja mutogatott a minap.

Mohosné: Az uram helyzete talán 
kedvezőbb, nem csigázza el annyira 
a nehéz munka, mert Szibériában 
egy parasztgazdánál dolgozik mezei 
munkában. Gondolják csak el, Szibé
riában, abban a rosszhirü országban, 
hol az esztendő nagy része kegyetlen 
télből áll és uramfia, mégis terem 
búzájuk és egyéb veteményük is.

Iván (fiatal orosz fogoly Mohosék- 
nál) Szibéria nem rósz ország. Van 
jó földje. Terem embernek, állatnak 
mindene. Télire nem éhezik senkisem. 
Jó ott lakni. Nincsen bár szőlő és 
finom gyümölcs, de nem is kell olyan 
sokat kapálni és melegben dolgozni, 
mint itt.

öreg Mohos Péter: No lám, ez az 
Iván váltig azt hajtogatja, hogy nem 
kell aggódni ottani földieink miatt A 
hazavágyó lelkűk ha búslakodik is, 
de a testiekben nincsen fogyatkozásuk,

Lutherrel is. Ebből a zsinatból semmi 
sem lett, de az előkészületeknek mé
gis lett két eredménye Az egyik az, 
hogy a pápai követ, Vergerio, áttért 
az evangélikus egyházba; a másik, 
sokkal jelentősebb pedig az, hogy 
Luther összefoglalta a keresztyén tan 
tételeit a később úgynevezett Smal- 
kaldi Cikkekbe, melyek hitvallási ira
taink között Luther Kis és Nagy Ká
téjával együtt helyet foglalnak.

1539-ben meghalt György szász 
herceg, a reformációnak haláláig el
keseredett ellensége. Ekkor a szász 
hercegség is evangélikus lett és Lut
her 1539 pünkösdjén ugyanabban a 
templomban prédikálhatott, amelyben 
20 év előtt híres vitája volt Eck Já
nossal. Krisztus gyenge nyájáról be
szélt, mely Isten igéjét hallgatja és 
megtartja s minden bajban abban bí
zik. 1540-ben Észak-Németországban 
már csak egyetlen katholikus világi 
fejedelem maradt, a többi mind a re
formáció hive lett.

Hanem a láthatáron már sötét fel
legek gyülekeztek. Az 1541-i regens- 
burgi birodalmi gyűlésen a császár 
elhatározza, hogy hadjáratot indít a 
protestánsok leverésére. Csak a török 
szultánnak, Szolimának fenyegető elő-

mint a hogyan itt ezeknek az oro
szoknak is semmi hiányosságuk nin
csen. Majd a jó Isten segedelme velük 
lesz a mieinkkel, majd csak vége lesz 
ennek a világfelfordulásnak és haza 
vezérli őket. Én reményiem, hogy 
megjön majdan a mi Lajosunk is. 
Nem volt ő anyámasszony katonája, 
helyén állott mindig az esze és a 
szive, ki bírja hitével, türelmével a 
próbát. Isten oltalmazza őt többi 
társaival együtt a viszontlátásig.

Gyermekek kara :
„Oh hallgasd meg én Istenem,
/m it  tőled kérek,

, Az én kedves jó apámat 
A csatában védd meg.
Puskagolyó elkerülje,
Sebet sohse kapjon,
Segítsd haza, hogy bennünket 
Össze csókolhasson.“

Mohosné: Apám uram bizakodó 
leikéből én is vigasztalást meritek s 
megkönnyebül a szivem, ha a vára
kozás hosszú idejére gondolok és apró 
gyermekeink ártatlan öröme s apjok 
felől tudakozódó együgyü kérdéseik 
néha még fel is vidítják bánatos 
lelkemet.

Barátosné: Úgy, úgy hugomasz- 
szony, nem kell kétségbe esni, a 
jóságos Isten a bút ismét örömre 
fordíthatja. K* jut most bőviben min-

nyomulása (Buda elfoglalása 1541 ) 
adott nekik még egyszer haladékot. 
A török ellen a protestáns hadak 
egyesültek a császáriakkal, a maguk 
kárára. A császár 1544-ben a franci
ákkal, 1545-ben a törökökkel békét 
kötött s beleegyezett, hogy a zsinat 
Trientbe összehivassék. A smalkal- 
deni szövetség a zsinat ellen tilta
kozást jelentett be. 1546-ban a csá
szár megüzente a háborút, spanyol 
és németalföldi katonaságot vont ösz- 
sze Délnémetországban s a protes
tánsok vereséget szenvedtek.

Luther ezt a katasztrófát már nem 
érte meg. A mansfeldi grófok közti 
egyetlenség elsimítására 1546 január
jában Eislebenbe indult Betegen kelt 
útra, betegen érkezett meg, s betegen 
vitte keresztül célját, a grófok ki
egyeztek. Nem is épült fel betegsé
géből; 1546 február 18-án csendesen 
elhunyt szülővárosában.

Károly császár sem soká örülhetett 
azonban diadalának. Pár év múlva 
menekülni kénytelen Németországból, 
s 1555-ben megköttetett az ágostai 
béke, melynek értelmében a protes
tantizmus — Németországban — sza
badon fejlődhetett.
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denkinek a keresztviselésből. Lám, én 
is eleget siránkozom unokáim miatt, 
az egyik már a hősök temetőjében 
nyugszik a hideg föld alatt, másik 
kettő meg a harctéren szenved. Ők 
maguk vigasztalnak bennünket vala
hányszor levelük érkezik, hogy csak 
lennénk türelemmel, kiharcolják ők 
győzelmes fegyvereikkel az áldásos 
békét.

öreg Mohos: Persze, hogy készül 
már a béke, már az orosz cárt is 
elűzték trónjáról; az orosz nép is 
épen úgy betellett már a háború 
rémségeivel, akárcsak mink. Végét 
akarják szakítani a háborúnak, hiszen 
épen azért tették tehetetlenné annak 
egyik okozóját.

Barátosné: El is hiszem mindezt 
édes komám uram, bizonyára az új
ság is ilyenformán ir.

Gyermekek kara :
„Jaj, de bohó papiros,
Hallgass ide kis Piros,
Azt Írja a muszka cár,
Háborúnak vége már.

'  Édes apám haza jön,
No hisz akkor lesz öröm,
Eredj Piros a konyhába 
Torta legyen vacsorára.“

öreg Mohos (Mohosnéhoz): Hát 
aztán egyéb nincs azon a lapon, amit 
az urad küldött, melyik átkozott 
szegletében lehet a nagy Szibériának, 
nem irta-e meg azt a helyet? Hadd 
látom azt az írást.

Mohosné: A tanitó ur ugyan el
olvasta azt is. De biz én százszor 
is elfelejteném s a világért sem tud
nám kimondani annak a helynek a 
nevét.

öreg Mohos (okulárén keresztül 
magában betüzgeti, újra olvasgatja): 
Valami U rba...nov, Urbanovsz. . . ,  
Urbanovszkaja.

A többiek (ismételgetik): Urbanov
szkaja, Urbanovszkaja.

Iván (figyelve): Mit beszélnek ?
Urbanovszkaja? Az az én falum, ott 
van az Ob folyó partján. Szép, édes, 
drága falu Urbanovszkaja.

Mohosné: De még valami más 
ákom-bákom is van azon a lapon, 
orosz betűkkel lehet irva, mert a 
tanitó ur sem tudta elolvasni.

öreg Mohos: Majd elolvassa az 
Iván (átadja neki a lapot).

Iván (először magában elolvassa, 
néz erre, arra és elbámul): Nikolaj 
karcsmarov. .  . Az én apám, az én 
apám !. . .

A többiek, mind csodálkozva, szem- 
re-főre néznek.

öreg Mohos: Nyilván úgy van, 
hogy Lajos fiam ennek az Ivánnak 
az apjánál van. Mily csodálatos a

véletlen összetalálkozása. Isten csele
kedte, ő vezérel bárhol is utunkon, 
íme két család kicserélt gyermeke jó 
otthonra, szerető szivekre talált. Ál- 
dassék ezért a Mindenható neve! 

Gyermekek kara:
„Minden este az az imádságom:
Én Istenem nézz szét a világon!
Hints örömöt m illiók szivébe,
Legyen már a háborúnak vége!
Tartsd meg a mi szép magyar hazánkat, 
Vezesd vissza az édes apánkat! 
Imádságom szálljon fel az égbe,
Legyen már a háborúnak vége I“
(Iván hangosan kacag és ugrándoz. 

A többiek mosolyogva nézik és a 
legtöbb szemben örömkönnyek csil
lognak.

Imádságra csendül az estharangszó. 
Mindnyájan felkerekednek. A többiek 
barátságosan elköszönnek, a házbeliek 
Ivánnal s a két kis gyermekkel együtt 
belépnek az utcaajtón a házba).

Boldog álomban szunnyadtak az 
éjszaka kicsinyek és nagyok a Mohos
ház fedele alatt.

(Folytatjuk.)

Málcsikához.
Jer kis húgom a vadonba,
Hol kis patak csörgedez,
S zöld lombok közt átsuhanva 
Enyhe szellő lengedez :

Szertehordván a virágok 
Andalító illa tá t. . .
O tt hallgassuk, kis nővérem,
A madarak vig dalát.

Feledjük, hogy a félvilág  
Lángokban áll köröttünk,
S az ádáz harc vérviharja 
Egyre tombol fölöttünk.

Nyugtassa meg kebelünket 
A term észet szépsége,
S ami után epedve vágy :
Szálljon szivünkbe — béke :

*
Béke I béke t Isten áldás :
Viradj reánk m ár végre,
Hogy ne hulljon ádáz harcban 
A hős honfiak vére I

CSA JB Ó K LID IK É.

„Egészen bizonyos, hogy a Szent- 
irást nem érthetjük meg a magunk 
tanulmányozása és értelme által. Ezért 
mindenekelőtt imádsággal kell kezde
ned, még pedig olyanformán, hogy az 
Isten az ő végetlen irgalmából aján
dékozzon meg téged igéje igazi értel
mében, amennyiben úgy tetszenék neki, 
hogy te általad végeztessen valamit 
az ő, de nem te, vagy másvalaki 
dicsőségére. “ Luther

Földet a joghoz.
Az újságok és a nagyvárosok a 

jogkiterjesztés jelszavától hangosak. 
Maga a király is kívánja, hogy azok, 
akik hősiesen védték a hazát, be
vonassanak az alkotmány sáncaiba. 
Ha a jogkiterjesztés a magyar nem
zeti állam érdekeinek a figyelembe
vételével történik, nem is tehet ki
fogást ellene egy magyar ember sem. 
De a jogkiterjesztés még nem elegendő 
ahhoz, hogy az ország katonai és 
gazdasági ereje minden veszedelem
mel szemben biztosíttassák. Ha csak 
jogot adunk, de nem gondoskodunk 
arról, hogy a szűk földdarabokon 
összezsúfolt családok tért nyerjenek 
a terjeszkedésre, egyoldalú és félmun
kát végzünk. Ha a fegyvergyárak 
üzemére vigyázunk csak, hogy ott 
folyjék a munka, fegyver lesz elég, 
de nem lesz, akinek a kezébe adjuk, 
mert a honvédő emberanyag szapo
rodni nem fog.

A képviselőházban legutóbb egy 
munkapárti képviselő azt mondta, hogy 
a jogkiterjesztésnek egyik föltétele a 
földbirtokreform. Ily reformot tehát a 
többségi párt sem akadályozna meg, 
ha a jogkiterjesztéssel egyidejűleg 
vitetnék keresztül. A magyar nemzeti 
érdekek megvédése szempotjából nincs 
sürgősebb teendő a földbirtokreform
nál, mely lehetővé tenné a földmivelő 
porták szaporodását, a meglevő föld- 
mives gazdacsaládok erősbödését s 
megszüntetné a magyar földnek még 
apróbb szalagokra, törpebirtokokra 
való nyirbálását

Ha azt mondják, hogy örülni fog 
a magyar katona, ha visszatér s 
abban a meglepetésben részesül, hogy 
alkotmányos jogokat gyakorolhat, 
biztosak vagyunk benne, hogy lega
lább is oly kellemes meglepetés lesz 
rá nézve az, ha észreveszi, hogy 
azokon a földeken, melyek előle el 
voltak zárva, most ő is portát léte
síthet és résztvehet az ország gazda
sági megerősítésének s honvédő ereje 
fejlesztésének munkájában.

A Magyar Gazdaszövetség küldött
ségének azt felelte a földmivelésügyi 
miniszter, hogy minden magánérdek
nek háttérbe kell szorulni, mikor az 
országot megvédő földmives katonák 
földhöz juttatásáról van szó. Méltán 
hisszük tehát, hogy mielőbb megtör
ténnek azok az intézkedések, amelyek 
lehetetlenné teszik a bankok birtok
foglalását s azt, hogy akár belföldi, 
akár idegen nagybankok hosszú időre 
lekössék azokat a földeket, amelyeken



a hazafias földmivelő nép szeretne 
terjeszkedni.

A joggal együtt földet is adjunk a 
magyar földmivesnépnek, amely arra 
rá van szorulva s amely megmu
tatta, hogy az egész világgal szem
ben is megvédi a magyar földet. Erre 
annál is inkább szükség van, mert 
az ország nyugodt fejlődése csak 
úgy biztosítható a fölforgató törek
vésekkel szemben, ha erős földmivelő 
gazdaosztályt teremtünk, amely a 
nemzet többi hazafias rétegeivel egye
tértésben vasakarattal és szorgalom
mal készíti elő a magyar nemzeti 
állám második ezer esztendejét.

„A  barázda."

1917. szeptember 9.

A világháború eseményei.
Az ántánt államok szociálistáinak 

londoni konferenciája ötvenöt szava
zattal négy ellen kikelt ama határo
zati javaslat ellen, amely szerint az 
ántánt-szociálisták addig nem tárgyal
nának a középhatalmi szociálistákkal, 
amig Németország a megszállott te
rületeket ki nem üríti. Az ántánt-né- 
pek tehát állástfoglalnak az ántánt- 
kormány ama képtelen követelése el
len, hogy Németország még a béke
tárgyalások előtt ürítse ki a megszál
lott területeket. Másik szenzációs ha- j 
tározata a londoni konferenciának, 
hogy az antánt munkásszervezeteknek j 
pártolóan ajánlja a stockholmi kon
ferencián való részvételt. Az utóbbi 
határozatot csak szótöbbséggel hoz
ták.

Véget ért a moszkvai konferencia 
is. A konferencia utolsó napján újra 
Kerenszki beszélt. A diktátor záró
beszéde rendkívül dölyfös hangú volt 
és egyformán megfenyegetett minden
kit.

Kerenszkiénél is nagyobb orosz 
szenzáció játszódott le Szuchomlinov 
tábornok volt hadügyminiszter bün- 
pörének tárgyalásán. Januskievics volt. 
vezérkari főnök, akit mint tanút hall
gatták ki, beismerte, hogy 1914 jul. 
végén már az orosz részletes mozgó
sítás elrendelése után is Vilmos csá
szár táviratban becsületszavára fo
gadta a cárnak, hogy Németország 
nem avatkozik a háborúba, ha a cár 
visszavonja a mozgósítást. A cárt 
mélyen megrendítette a császári táv
irat és még az éjszaka telefonon meg
parancsolta a vezérkari főnöknek, 
hogy vonja vissza a mozgósítást. De 
a vezérkari főnök, aki háboruspárti 
volt, nem engedelmeskedett a cár 
parancsának, hanem Szaszonov kül
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ügyminiszterrel és Szuchomlinov had
ügyminiszterrel összebeszélt, hogy a 
cár előtt letagadják a mozgósítást. 
Az orosz háboruspárt befejezett té
nyek elé állította a cárt, hazudott. 
Három körmönfont gazember aljas 
hazugsága robbantotta ki hát a hábo
rút, ők idézték fel azt a katasztrófát, 
amelyet három év múlva sem lehet 
legyőzni. A háborút az orosz katonai 
párt, a pétervári háborús klikk kezdte 
el. A Szuchomlinov-féle bünpör tanú
vallomásai világtörténelmi dokumen
tumok erejével bírnak és végérvénye
sen megcáfolják azt a gálád ántánt- 
hazugságot, mintha Németország kezd
te volna a háborút.

A pápai békejegyzékre már meg
érkezett Amerika felelete. Wilson vá
laszában kifejti, hogy a német nép
nek kell a háborút bevégeznie, és 
szerinte nem lehet addig békekon
ferenciát egybehívni, amig Németor
szág nem járul hozzá a lefegyverzés 
eszméjéhez, amely őt megfosztja an
nak a lehetőségéről, hogy egy jövő 
háborúra előkészüljön. Németország
nak fel kell hagynia középeurópai 
politikájával és le kell tennie arról 
a céljáról, hogy Németországot, Ma
gyarországot, Ausztriát, Bulgáriát és 
Törökországot egyetlen katonai egy
ségbe olvassza egybe.

Az isonzói csata példátlan erővel 
folyik tovább. Az olaszok a Monte 
Santo elfoglalása után most a Monte 
San Gábrielét erőltetik, közben pedig 
Triesztet bombázzák. Röpiratokban 
azzal fenyegetődznek, hogy Triesztet 
és Opczinát teljesen összelövik. Ez 
jellemzi azt a »felszabadító« háborút, 
amelyet az ántánt folytat.

A román fronton szép győzelmet 
arattak csapataink. Eszerint Oknától 
délre elragadtunk az ellenségtől egy 
magaslatot, 600 foglyot ejtettünk; j 
Mackensen frontján pedig a középső j 
Szeretőtől nyugatra fekvő hegykoszo- | 
ruban utcai harcokban elfoglaltuk ! 
Muncelu falut és a megvert ellensé- ! 
get a Susita-völgy mindkét oldalán 
észak felé visszavetettük. Az ellenség 
ezernél több foglyot, három ágyút, 
50 gépfegyvert veszített. Csernovictól 
keletre győzelmes rohammal elfog
laltuk Bóján városát s ezzel itt is az 
orosz határra értünk. — A belga és 
francia fronton a németek minden 
támadást visszavertek.

Lapunk zártakor érkezett jelentés 
szerint a németek átkeltek Rigánál 
a Dünán.

Adakozzunk a H aran gszó  terjesztésére!
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A z  e g y h á z  köréből .
Az evangélikus nyomda felállításához 

eddig a következő részvényjegyzések tör
téntek: a győri egyházmegyéből: Győr 4800, 
Csikvánd 250, Móriczhida 1350, Tét 100, 
Tárnokréti 700, kemenesaljai egyházmegye: 
Alsólendva 100, Boba 600, Borgáta 100, 
Kemeneshőgyész 1100, Kemenessömjén 50, 
Kemenesmagasi 150, Ostfiasszonyfa 300, 
Simonyi 1700, Szenttamás 100, Vönöck 200, 
Zalaistvánd 200, esperesség 100, soproni 
alsó egyhm.: esperesség 100, Bük 500, 
Nagygeresd 900, soproni felső egyhmegye : 
esperesség 500, Sopron 1000, somogyi 
egyházmegye: Gyékényes 1000, Nemespátró 
300, vasi Közép egyhm.: Battyánd 1400, 
Bodóhegy 150, Körmend 1700, Szentgott- 
hárd 100, tolnabaranyai egyhm.: Belecska 
150, Keszöhidegkut 50, Csikostöttös 400, 
Hidas 100, Bolmány 100, Magyarboly 200, 
Kácsfalu 200, Gyönk 15Ö, Köttse 350, Pécs 
200, Ráckozár 200, Kölesd 750, Sárszent- 
lörinc 500. Tolnanémedi 50, veszprémi 
egyhm.: Homokbödöge 300, Nagygyimót 
150, Somlószőllős 50, Sur 50, Pápa 1450, 
Gecse 100, Marczalgergelyi 250, Nagyalá- 
so-’y 350, Dabrony 50, Valonya 50, Bakony- 
szentlászló 250, Bakonytamási 50, Magyar
szombathely 150, Sikátor 50, Öskü 200, 
Galsa 250, Várpalota 250, Zalai egyhm.: 
Szentantalfa 50, soproni tanári kar 400. 
A dunántúli kerületen kívü lrő l: Székesfehér
vár 550, Pusztavám 500, Ménhárd 300 K. 
Az eddigi összes jegyzés 28,850 K. A jegy
zés m.’g folyik. Bejelentéseket elfogad min
den lelkész’ és tanító. A jegyzések Varga 
Gyula espereshez Vönöckre (Vas megye) 
küldendők.

Esperes választások. A nógrádi egyház
megye Kiss István, sámsonházi lelkész, ed
digi alesperest, főesperessé választotta. — 
A barsi egyházmegye pedig Bándy Endre, 
lévai lelkészt választotta esperesévé. Isten 
áldása legyen működésükön!

Lelkész választások. A novoseloi egy
ház Kettenbach Jakab, hrasztováci lelkészt, 
lelkészévé választotta. — Boljevce, a Száva- 
melletti ev. egyház, Krafla Ferdinánd, szur- 
csinyi lelkészt hivta meg lelkészi állására. 
Áldás kisérje munkájukat!

Fölmentett tábori lelkészek. Jeszenszky 
János, báli lelkészt és Sücs Sándor lelkészt 
a hadvezetőség fölmentette a tábori lelkészi 
szolgálat alól.

Kitüntetések. A király születésnapja al
kalmából egyházunknak és iskoláinknak 
több érdemes munkása kapott kitüntetést. 
Moravcsi: Ernő, Emil, budapesti egyetemi 
tanár, dr. Hittrich Emii, bedapesti ev fő- 
gimn. igazgató, Papp József, soproni ev. 
tanítóképző intézeti igazgató a II. oszt. pol
gári hadi érdemkeresztet. Alexi Lajos ceg
lédi, Fodor Miklós alsószopori, Benedek 
Vince győri ev. tanító a III. oszt. polgári 
hadi érdemkeresztet kapta meg. Dr. Ková- 
csics Sándor, népfelkelő ezredorvos, egyh.- 
felügyelőt, a háború alatt a katonai egész
ségügy körül szerzett kiváló érdemei elis
merésül, a Vöröskereszt hadiékitményes 
II. oszt. díszjelvényével tüntette ki Ferenc 
Salvator főherceg. Kitűnő háborús szol
gálataik elismeréséül dicséretben részesül
tek, katonai parancsnokságuk részéről, Ju-
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rányi Lajos és Véress Jenő, wieni tartalé
kos tábori lelkészek.

Jubileum. Augusztus 26-án múlt kétszáz 
éve, hogy a késmárki híres fatemplomot 
fölszentelték. A nevezetes évfordulót az 
egyház ünnepi istenitisztelettel és díszköz
gyűlés tartásával ünnepelte meg.

A torzsai konfirmandus otthonban 
ezidöszerint 42 árva van, ezek között 10 
hadiárva. Az intézet ez évben a torzsai ev. 
egyház tulajdonába ment át.

Alapítvány. Beniczky Károly, a dunán- 
inneni egyházkerület felügyelője, a kerület 
céljaira 50 ezer koronás alapítványt tett.

Vértesi Zoltán magyarbolyi (Baranya 
m.) lelkész magyar és külön német-magyar 
nyelvű, kiadja Luther 95 tételét. Ára 1 kor. 
körül lesz. Nála kapható ezenkívül magya
rosodó németajkú tanulók és felnőttek szá
mára szerkesztett Kis Énekeskönyve (Klei
nes Liederbuch) amely 125 éneket és dalt 
tartalmaz. Mutatványt 2 K 20 fillérért küld.

A soproni evang. liceumi „Diákott
hon-a lap iró l. Lapunk hasábjain külön
böző összefüggésben már több ízben is 
megemlékeztünk a soproni evang. líceum 
kebelében megindult nemes mozgalomról, 
melynek célja a reformáció négyszázadik 
évfordulójának emlékezetére alapítandó 
„Deákotthon“ létesítésére. A kitűzött cél 
egy olyan nagyobb szabású intézmény 
alapítása, ahol a soproni líceumba járó 
vidéki tanulók lakást, ellátást nyernének 
és gondos, céltudatos nevelésben részesül
nének. Az ügy intézői mellőzni óhajtják 
az u. n. kaszárnya rendszerű internátusok 
szervezetét s e helyett a családias jellegű 
csoport-rendszert kívánják megvalósítani, 
melynek körében kellő irányítás és fel
ügyelet mellett nagyobb szerep ju t az 
ifjúság bizonyos önkormányzatának. Ezt a 
nevelési szempontból igen fontos kérdést 
pedig a „D iákottkon“ tagjainak szövetségi 
szervezkedése utján igyekeznek megoldani, 
ami első sorban is az önművelés és a 
testvériesség ápolása, az önmagán való 
segíteni tudás, észszerű önfegyelmezés és 
a társak támogatására, segítésére irányuló 
készség, hűség erényeinek a kifejlesztésére 
lesz hivatva. Addig is, mig a végső nagy 
cél megvalósítható lesz, abban az esetben, 
ha már a megfelelő összeg rendelkezésre 
áll, napközi otthon létesítésével alkalmas 
foglalkoztató termek berendezésével és 
megfelelő szervezésével igyekeznék szolgálni 
a diákvédelem fontos ügyét.

A szép eszme már a legkülönbözőbb 
körökben eddig is nagy visszhangra talált. 
Az „alapitó ünnepély“ , melyen Főt. és 
Mélt. Kapi Béla püspök is résztvett és 
megnyitó beszédít mondott, 1917. április 
28-ikán nagy közönség részvételével a leg
szebb erkölcsi és anyagi eredménnyel folyt 
le. Azóta az ügy felkarolása egyre tágabb 
körben terjed. Álig néhány hónap pergett 
le a mozgalom megindítása óta és e sorok 
megírásakor már több mint 10.600 K áll 
a jelzett célra rendelkezésre. — Ez az 
összeg jobbára kisebb adományokból jött 
össze, ami világosan mutatja az érdeklődők 
és partfogík nagy tömegének megmozdu
lása esetén a legkisebb adománynak is a 
nagy értékét. De e mellett már egy néhány 
nagyobb adomány, illetve alapítvány is 
érkezett; ilyenek : özv. Poszvék Sándorné 
úrnő (Sopron) alapit ánya 1000 K, a Nagy
cenki cukorgyárak Részvény-Társulatának 
alapítványa lOoO K, Magyar Géza száki 
evang lelkész alapítványa (5 drb. 100 K 
névértékű hadikölcsönkötvényben) 500 K, 
özv. báró Solymosy Ödönné úrnő alapít

ványa 1000 K. — Az adakozók névsorát I 
részletesebben közli a , soproni evang. | 
líceum 1916'17-ik évi . Értesitő“ -je. Meg 
kell még jegyeznünk, amint azt már a 
„Harangszó“ egy jelentékenyebb adomány 
közlésével jelezte is, hogy evang. gazda
közönségünk érdeklődése is megnyilvánul 
már a soproni evang. liceumi „Diákotthon
alap“ ügye iránt.

Mint követésre méltó szép dolgot jegyez
zük fel a csöngei (Vas m.) példát, ahol 
Horváth Ernőné úrnő lelkes kezdeménye
zésére, Varga Gyula esperes buzgó támo
gatásával s az alább jelzetteknek közre
működésével a soproni evang. líceum 
„Diákotthon-alap“ -ja javára f. é. jun. 24-én 
vallásos jellegű ünnepélyt tartottak a köz
ség és a vidék ev. közönségének nagy 
érdeklődése mellett. A műsor a következő 
v o lt: 1. Irásmagyarázat. Tarto tta : Varga 
Gyula vönöczki lelkész és esperes. 2. „A  
gályarab fia “ Irta : Szalay Mihály, szavalta: 
Gerencsér Zsigmond scproni theol akad. 
hallgató. 3. „Thurzó György.“ Irta és fel
olvasta : Mészáros István kemeneshösyészi 
lelkész. 4. „A győzelem.“ Irta : Varga Gyu- 
láné, szavalta : Nagy Miklós soproni theol. 
akad hallgató. 5. Im a; mondotta: Hutter 
Zsigmond csöngei lelkész. Az ünnepély a 
„Diákotthon-alap“ javára 27946 koronát 
jövedelmezett. — Reméljük, hogy a szép 
példa követőkre talál.

Ismételten melegen ajánljuk a nagyon 
szükségesnek bizonyult és áldásosnak Ígér
kező jubileumi alkotást olvasóink becses 
figyelmébe és pártfogásába. Adományok a 
„Diákotthon-alap“ javára a soproni evang. 
líceum igazgatóságához, vagy pedig egye
nesen a dunántúli evang. egyházkerület 
pénztári hivatalához (Sopron) kütdhetők.

I t t h o n r ó l .
A k irá ly  születésnapja. Augusztus 17-én 

az egész országban megünnepelték kirá
lyunk születésnapját. A király számos ki
tüntetést, előléptetést, jutalmazást adott úgy 
katonai, mint polgári téren. Ezenkívül ka
tonai amnesztia-rendeletet bocsátott ki, 
amely úgy szól, hogy fő- és mellékbünte
tésüket, illetve a büntetés hátralevő részét 
elengedi a király azoknak a hat hónapot 
meg nem haladó szabadságvesztés bünte
tésre ítélt egyéneknek, akik a mostani há
borúban 1. legalább 2 évet katonai szol
gálatban tö ltöttek; 2. legalább 2 hónapig 
harctéri szolgálatban voltak, ütközetben 
részt vettek; 3. harctéri szolgálatuk tarta
mára tekintet nélkül, ütközetben tanúsított 
vitézségükért kitüntetésben részesültek, 
vagy megsebesültek, vagy háborús fára
dalmak folytán keresetképtelenné váltak. 
Megjelent ez alkalomból az a rendelet is, 
amely szerint a király kegyelembe részesíti 
azokat a katonákat, akiket az ide augusz
tus 17-ike előtt szabadságvesztésre Ítéltek 
s akiknek büntetését félbeszakitolták, vagy 
elhalasztották, lía az ellenség előtt bátran 
viselkedtek s egyébként is jó magaviseletét 
tanúsítottak. Elengedi a király végül a fe
gyelmi vétségek végrehajtását is Az ár
drágítás és uzsoravétség miatt elitéit kato
nák azonban nem kapnak kegyelmet.

„Könyvet a harctérre  “ A hadsegélyző 
bizottság és a Vöröskereszt-egylet kezde
ményezésére, a múlt év elején mozgalom 
indult meg, „Könyvet a harctérre“ címen, 
könyvek, füzetek stb. küldés :re a katonák 
részére. A mozgalom egy évi jelentése 
most jelent meg s abból kiderül, hogy ado-

I mányokból 50 ezer uj és 120 ezer használt 
I könyv érkezett be, füzet majdnem negyed- 

m illió, folyóirat 330 ezer darab. Vásárlás 
utján 4 ezer darab könyvet szereztek.

Mennyit utazik a király? Királyunk a 
háború kezdete óta, mint trónörökös és 
mint uralkodó, körülbelül 450 napot és éj
szakát töltött vasúti kocsiban és 113.188 
km. utat tett meg. Ez az ut majdnem há
romszorosa a föld egyenlítőjének. — Az 
uralkodó u közben is folyton dolgozik.

Isten áldása. Az 1917. évben egyetlen 
kolerabeteg sem volt Magyarországon.

Vessünk biborherét 1 A földművelés
ügyi miniszter leiratban hívja föl az állat
tartó gazdákat a törvényhatóságok utján, 
hogy a nagy takarmányhiány enyhítésére 
vessenek lehetőleg minél több biborherét. 
A biborhere szeptember közepéig vethető 
s már kora tavasszal sok és jó zöldtakar
mányt ad.

Három év múlva jelentkezett. Még a
háború elején, a kraszniki csatában tűnt el 
Szerencsés József, tarcali lakos. Azóta csak 
egyszer jö tt róla h ir : egy bajtársa irta, 
hogy látta elesni egy éjszakai ütközetben. 
Hozzátartozói, akik régen haló tnak hitték 
Szerencsést, a~. idei junius 3-iki kelettel 
levelezőlapot kaptak tőle, amiben azt Írja, 
hogy Samarkandban hadifogoly és egész
séges.

Nem szabad babkávét árusítani. 1917.
aug. 31-től kezdve babkávé csupán hadi
kávénak földolgozva hozható forgalomba.

Gyümölcsből nem szabad semmiféle 
szeszt főzni. A szőllő nem esik azonban 
ezen tilalom alá Szilvát is csak a központi 
szeszfőzdék használhatnak föl szeszterme
lés céljaira, azonban az átvett szilvameny- 
nyiségnek legalább egynegyed részét köte
lesek izkészitésre és aszalásra fordítani.

Megkezdődik a tanév. A kultuszminisz
ter rendelete értelmében az egész ország
ban megkezdik a tanévet szeptember elején.

Az ötvenévesek szabadságolása. Hir 
szerint szeptemberben, vagy októberben 
királyi rendelet fog megjelenni, amely az 
ötvenéves népfelkelők szabadságolását el
rendeli, kivéve azokat, akik önként jelent
keztek katonai szolgálatra

Egy municiós katonavonat kigyuladt 
aí  ujfehértói állomáson, két kocsi már 
lángban állott, azonban két bátor vonat
vezetőnek sike ült megelőzni a további ve
szedelmet. A vonatvezetők kitüntetést fog
nak kapni bátorságukért.

A király fölszólította az igazságügy
minisztert, hogy a harctéren elesett, vagy 
a harctéren szerzett betegségben elhalt ka
tonák házasságon kívül született gyerme
kének törvényesitése iránt benyújtott kér
vényeket, amennyiben az atyának kimutat- 
hatólag szándéka volt a gyermeket akár a 
gyermek anyjával kötendő házasság utján, 
akár királyi kegyelem kérésével törvénye
síteni, vagy legalább is a törvényes gyer
meket megi lelő sorsban részesíteni, a leg
messzebb menő okok figyelembe vételével, 
minden esetben pártolólag terjessze eléje, 
hacsak súlyos aggodalom nem szól a tör- 
vényesités ellen. Fölhatalmazást adott a 
király, hogy ily  törvényesités esetén, a gyer
mek anyjának kérelmére, pártoló előterjesz
tést lehessen tenni, hogy az anya a meghalt 
atyának nevét úgy viselhesse, mintha fele
sége lett volna. A királynak egy másik 
rendelete szerint a harctéren elesett, vagy 
ott szerzett betegség következtében elhalt 
katona mennyasszonya, ha ezt kéri, épen 
úgy viselheti a meghaltnak nevét, mintha 
a felesége lett volna.
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A széna és szalma maximális árát
Erdélyben métermázsánként 28 koronában 
állapította meg az erdélyi kormánybiztos. 
Kivétel Szeben megye, ahol 21 K, és Foga- 
ras, valamint Szolnok-Doboka megye, ahol 
20 K a széna ára. Takarmányszalma min
denütt 12, alomszalma 8 korona.

A legnagyobb hadijövedelme, amelyre 
hadijövedelmi adót vetnek, a magyar me
gyék közül Bácskának van: 21,351.225 K.

Mit hozhatnak haza a katonák. A 
magyarországi hadseregkörzetböl Magyar- 
országba szabadságra jövő katonák 10 kgr. 
élelmiszert hozhatnak magukkal, minden 
igazolvány nélkül Lengyelországból sza
badságolt katonák 5 kgr. zsírt, 5 kgr füs
tö lt húst, 50 drb tojást, 10 kgr. hüvelyest, 
2 drb. szárnyast és 3 kgr. kenyeret vagy 
süteményt hozhatnak magukkal, azonban 
szabadságlevelükben igazottatniok kell, hol 
szerezték be az élelmicikkeket. Szerbiából 
és Albániából 10 kgr. húst, 10 drb. szár
nyast, 200 drb. tojást, 10 kgr. zsírt, 5 kgr. 
sajtot, 25 kgr. friss gyümölcsöt szábad 
haza hozni, katonai igazolvánnyal. Romániá
ból 23 kgr.-nyi élelmiszert hozhat magával 
a szabadságos katona kézipodgyászként.

Az Idei szőlőtermés. A rendkívül szá
raz időjárás, ha a gabonafélék fejlődésére 
némileg hátrányos volt is a nál többet 
használt a szőlőnek. Az időjárás a szőlőre 
oly kedvezően alakult, hogy ha nagyobb 
esőzések nem lesznek és a kései köd 
fagy, dér elmarad, akkor az eddig nálunk 
elért legnagyobb termésre ötm illió hektárra 
van kilátás. Az idén csak májusban volt 
dér, a mely azonban nem okozott nagyobb 
károkat. Attól eltekintve szépen fejlődtek 
a szőlőültetvények, már azért is, mert az 
őszi és a téli csapadék bőséges volt és a 
földben sok nedvesség raktározódott fel. 
A peronoszpora életfeltételeinek sem ked
vez a mostani forró időjárás, úgy hogy 
mig tavaly ilyenkor harmadszor, negyed
szer permeteztek, az idén sok helyen csak 
egyszer volt erre szükség. Sőt volt olyan 
gazda is, a ki eladta már az állami réz- 
gálicát, mert eddig nem kellett permeztez- 
nie. A szőlőtermés azonban hiába ígérkezik 
bőségesnek, ha nincs elég edény, hordó, 
tartány stb. Ez nagy gondot okoz már most 
a gazdáknak, mert hordót nehezen kapni, 
mivel újat alig gyártanak a gyárak, a régi 
hordókra pedig a katonaságnak van szük
sége. Sürgős szüksé : volna tehát a hordó
forgalom és az árak hatósági ellenőrzésére, 
mert könnyen megtörténhetik, hogy a gazdák 
a rekordtermés elhelyezésére nem tudnak 
majd elég edényt, hordót szerezni.

Szeptemberben, ha igazán beváltja a 
szőlő, a m it sok helyen igér, a fatartányok 
ára helyenként fel fog szökni talán száz 
koronára és feljebb, a mit gazdáink meg 
is fognak adni, csakhogy ne legyenek kény
szerítve kiönteni a draga nedűt. A Tokaj- 
hegyalján már most is kétségbe ejti a 
gazdákat az ijesztően szép termés látása. 
Alig hisszük, hogy a hor Jóválságot megúsz
hatnék erőteljes allami beavatkozás nélkül.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
Gróf Eszterházy Móric miniszterelnök 

helyébe a király Wekerle Sándort nevezte ki. 
Az új miniszterelnök kijelentette, hogy változ
tatni nem fog sem a kabinet összeállításán 
sem elődjének kormányzati programmján 
Wekerle, kinevezése után. azonnal át,ette 
a kormány ügyeinek intézését. A parlamentet 
szeptember közepén ülésre hívják össze, 
amikor az új kormány be fog mutatkozni.

A n a g y v i l á g b ó l .
Viszik a kölni nagy harangot. Német

ország leghíresebb, a kölni dómban levő 
harangját is rekvirálták legutóbb a hadsereg 
céljaira. A nevezetes harangot az 1872. 
évben öntötték abból a 22 ellenséges ágyú
ból, amit a német-francia háborúban a 
németek zsákmányoltak. A harang súlya 
24.100 kgr.

A bolgár király adománya. Ferdinánd 
király egymillió frankot adományozott a 
hadiárvák javára, trónralépésének harmin
cadik évfordulója alkalmából.

A cári családot Szibériába vitték. 
Miklós volt cárt, családjával együtt, eddigi 
fogságukból, Carszkoje-Seloból titokban, 
éjjel, Szibériába szállították, a legszigorúbb 
felügyelet mellett.

Új német találmány. Újabban a néme
tek hírvivő és jelentést leadó lövedékeket 
alkalmaznak. Különösen olyan csapatok 
használják ezeket, amelyek harcba keve
redve, elvesztették az összeköttetést a fő- 
haderővel. Az egyik ilyen lövedék kisebb, 
ezt a rendes gránátvetővel továbbítják, 
ezzel 600 méternyi lehet ellőni a jelentést. 
A nagyobbikat ágyúval lövik s ez 1300 
méternyire továbbítható.

A Pétervár és Moszkva közötti vasúti 
vonalon összeütközött egy személyvonat 
egy tehervonattal. A személyvonat négy 
kocsija darabokra törött. 67 ember meghalt, 
150 megsebesült.

50 ezer olasz katona szökött meg a 
frontról május óta.

Az angolok föliratot intéztek 221,617 
aláírással, a miniszterelnökhöz, amelyben 
a békét követelik.

Az első halottégető Ausztriában.
Ausztriában, a Monstraz hegyen épült kre
matóriumot nemrég adták át rendeltetésének.

Száztizenöt millióval lett kevesebb 
a vágómarha a háború alatt. Az amerikai 
élelmiszer-biztos óva inti a közönséget az 
egész világon várható hushiánytól. A háború 
allatt a vágómarhaállomány az egész vilá
gon 115,000.000 darabbal csökkent. Ez 
okból inkább halfogyaztásra hívja fel a 
közönséget.

Az orosz asszonyregiment. Oroszor
szágban asszonyregiment alakult, akik nem 
régen estek át a tűzkeresztségen a frontoh. 
A nemet katonákkal voltak szemben. Az 
első ütközet alkalmával megsebesült Bocs- 
kareva asszony, az ezred parancsnoka, to
vábbá adjutánsa s még 150 nő az ezred
ből. Húsz halottja is lett az ezrednek s 
nyolcán estek fogságba közülük az első 
csatában.

Olvassuk a b ib l iá t
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb ki neu 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Szept. 9. vasárnap, Lukács 14, 1 -6 .
n 10. hétfő, *» 14, 7 -14 .
n 11. kedd, tt 14, 15—24.
ff 1 2 . szerda, n 14, 25—35.
fi 13. csütört., Zsolt. 92.
V) 14. péntek, ff 15, 1 -7 .
ff 15 szombat, n 15, 8—10.
ff 16. vasárnap, Lukács 15, 11-24.

17. hétfő, ff 15, 25-32.
ff 18. kedd, 16, 1-13.
ff 19 szerda, ff 16, 14-18
ft 20. csütört., 16, 19—31.
ff 21. péntek, Zsoltár :3.
ff 22. szombat, Lukács 17, 1 -4 .

Az evangélikus nyomda
ügyében hozzánk érkezett kérdésekre kü- 
lön-külön válasz helyett együttesen a kö
vetkezőkben felelünk. Több kérdésre, ame
lyek utolsó cikkünk előtt érkeztek, már ez 
a cikk is megadta a feleletet. Abból kitű
nik, hogy itt nem adományokról van szó, 
hanem 50 koronás részvényekről, vagy üz
letrészekről; amelyek a befizetők tulajdonai 
maradnak és rájuk évenként kamatot kap
nak, sőt ha a vállalat jól sikerül, egy-egy 
üzletrész évek múlva kétszer annyit is ér
het s ha valaki kilép, vagy részét eladja, 
többet kaphat tökében is, mint amennyit 
befizetett. Tehát jövedelmezőnek ígérkező 
tőkeelhelyezés ez, mégis jótétemény egész 
egyházunk iránt, mert a nyomda a mi ér
dekeinket akarja szolgálni. Természetesen 
beléphet akárki, tehát más egyházkerület
beli evangélikusok is. Mivel ott nincs a 
lelkészi és tani.ói hivataloknál aláírási iv, 
a bejelentést és az összeg megajánlását 
egy kártyán Varga Gyula ev. espereshez 
lehet küldeni Vönöczkre (Vas m.) De a be
jelentést felelős szerkesztőnk is elfogadja. 
Pénzt ne küldjön senki, mert még csak 
tájékozódás végett kellenek az aláírások. 
Az eddig küldött adományokat jövő évi 
előfizetésül könyveljük el. Nem kérünk ado
mányt senkitől. Egyik derék olvasónk „a 
legnagyobb örömmel és lelkesedéssel“ fo
gadja a nyomda eszméjét, csak „magyar“ 
legyen. Természetesen az lesz. A dunán
túli evang. egyesület, alapítja meg, amely
nek minden tagja magyar egyházi emberünk. 
Jól mondja, hogy „m i magyar evangélikusok 
a sarokba húzódva nézzük szép szerényen, 
hogy mások hogy lobogtatják diadalmas 

i zászlójukat.“ Ennek magunk vagyunk jó
részt az okai. Sarokba szorítanak bennün
ket, mert nem törődünk eléggé a magunk 
ügyeivel. Közönyösekké, kishitüekké, sőt 
már-már hitetlenekké lettünk. Ezért nincs 
semmire erő. k. Nekünk már minden mind
egy. Nekünk minden jól van, ahogyan van. 
Engedjük, hogy félre lökjenek bennünket. 
Ennek nem szabad tovább igy menni. Jó, 
hogy már híveink is kezdik ezt érezni és 
akarnak ebből a lealázó állapotból kiemel- 
.kedni. Ez már az ébred s és a szebb jövő 
jele Mi épen azon dolgozunk, hogy a sa
rokból kilépve megkapjuk méltó helyünket 
és megbecsültetésünket mindenkitől. Be
csüljük magunkat többre magunk, érezzük, 
tudjuk, hogy milyen nagy kincsek birtokosai 
vagyunk, és tudjuk is ezt a világnak éle
tünkkel bebizonyítani, akkor majd mások 
is jobban megbecsülnek bennünket. A mi 
helyünk nem a sarokban van, hanem a vi
lág szellemi vezetésében, lelki kincsekkel 
való gazdagításában a legelső helyen. Majd 
lesz még alkalmunk a történelemből kimu
tatni, hogy egyházunk ebben századokon 
el-:ö is volt, csak mintegy ötven év óta csú
szott lassan az utolsó helyre. Ne engedjük 
tovább sülyedni, segítsük inkább ismét föl
felé. Ezt akarjuk a nyomda utján is. Attól 
függ, akarnak e velünk emelkedni híveink 
is. Az utóbbi időben sok örvendetes jelből 
azt látjuk, akarnak 1 ten hivő, lelkes em
berek által viszi-véghez az ö nagydolgait; 
örömmel látjuk, hogy újabb időben többen 
szegődnek eszközeivé. Lehetetlen, hogy en
nek hatását egyházunk és .majd általa a 
világ is meg ne érezze. Az érdeklődőket 
szívből üdvözöljük és támogatásukat hálá
san köszönjük.
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A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A Harangszó terjesztésére eddig be
folyt 973 45 K. Újabban adakoztak: özv. 
Jakab Ferencné Beled 2-20 K, Ódor Gyu- 
láné Alsópaty 2 K, Stinner Sándor Abda 
1'80 K, Ments Terus Felsőgöd, Vitálisz Ká
roly Szombathely 1'40— 1 40 K, dr. V M. 
Szombathely, V. L. Tatabánya Kovács Sán
dor Sobor, Sztrokay Gyula Baj, özv. Jurina 
Györgyné Pilis 40—40 fillér, Koczor Ferenc 
Wien, Szakács József, Horváth Sándor, Hor
váth Pál Budapest 20—20 fillér. Összesen 
985 05 K.

Erdélyi ev. gyülekezeteknek eddig be
folyt 1167'78 K. Újabban adakoztak: ifj. 
Gyurácz Jánosné Gór 440 K. Összesen 
1172 18 K.

Vak katonáknak eddig befolyt 263'12 
K. Újabban adakoztak : Szalay Sanyi, Kotsis 
Sanyi és Németh Gyurka adom Nagygeresd 
8 K, Takáts István Zaiaistvánd 5 K, Simán 
Vilmos és Simán Sándor Zaiaistvánd 5—5 
K, Tóth Jani Zaiaistvánd 1 K. Összesen 
290-12 K.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ cimen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 3—10

S z e r k e s z tő i  ü z e n e te k :
— N. R. Dv. A körülményeket s lapunk 

iránt való jóindulatát tekintve 10 ingyen 
példányt bocsátunk rendelkezésére Áldást 
kívánunk nehéz, de igen fontos munkájára. 
— A. F. Egész monográfia számára nem 
tudunk helyet adni. M. M A kenyér meg- 
nyulósodását a meleg okozza. A nyúlós 
szálak penészgombáktól származnak. Az 
élesztővel sütött kenyér hamarabb esik 
ebbe a bajba, azért ilyenkor jobb kovász- 
szál sütni Érdeklődő. 1. A szőlővenyigét 
úgy használják fel szarvasmarkák, vagy 
lovak etetésére, hogy szecskának vágják 
meg, vagy külön gépen zúzzák össze és 
korpát kevernek hozzá. Nem kell megvárni, 
mig egészen megszárad, hanem jobb csak 
megvágás előtt lemetszeni a tökéről. A 
szalmánál táplálóbb. 2. A tarlórépa nem 
valami sokat érő takarmány, de pótléknak 
jól felhasználható. A szaga, vagy ize csak 
akkor érezhető a tejen, ha a tejes edény 
sokáig áll az istállóban, vagy nem mossák 
jól le a tehén tőgyét, mert a tej ép úgy, 
mint a bor, minden szagot hamar magához 
vesz. — Valaki. Vázsonyi Vilmos izr. val- 
lásu. A magyar szociálisták stocholmi k i
küldöttei : Kunfi Zsigmond, Bokányi Dezső, 
Garami Ernő, W dtner Jakab és Buchinger 
Manó mind izraelita vallásuaknak szület
tek, de tulajdonképen semmiféle felekezet- 
hez sem tartoznak. Stocholmban kifejtett 
véleményük, hogy ők hogyan kívánják a 
békét és nálunk a nemzetiségi kérdés 
megoldását, itthon általában rossz benyo
mást okozott.

Evang. lelkész keres egy élte- 
sebb nőt, akit háztartásának veze 
tésével bízna meg. Az ajánlkozók 
forduljanak a Harangszó kiadóhi
vatalához, ahol a cim megtudható.

A Luther-Társaság jubiláns , 
____  kiadványai.

Luther*.
Népies életrajz képekkel.
Irta : Dr. M A SZN YIK  ENDRE

a Luther-Társaság alelnöke.

Ára körülbelül I kor. 2 0  fillér Jesz.
■ —

II.

A vittenbergi reformáció.
Költemények gyűjteménye. A reformáció  
4 0 0  éves jubiláris egyház és iskolai ün

nepélyei számára.

K iadja : a LUTHER-TÁRSA SÁG .

Ára körülbelül 5 0  fillér lesz.

Mindkét füzet szeptember 8-kától kezdve 
a könyvpiacon kapható.

A füzetek árát a megrendelések számá
tól teszik függővé. Különösen iskolai ható
ságainkat kérjük, hogy nagyobb számú 
megrendeléseiket mielőbb jelentsék be a 1 
Luther-Társaság főtitkári hivatalánál (Buda
pest X. Ihász u. 5. sz )

Bérbeadó, esetleg eladó birtok.
Győrhöz közel — Börcsön — 128 
hold szántóföld és rét lakóházzal és ■ 
gazdasági épületekkel bérbeadó, eset
leg eladó. Nagy családu evangélikusok 
előnyben részesülnek. Cim megtud
ható a szerkesztőségnél Gyékényesen.

2 -3 .

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, j 
j idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

| S z e n t  l i t v á n  balzsamot, 1
l mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben | 
[ is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyit =

Viszketegség (rüh) és mindennemű börbántalmaknál j 
j legbiztosabb a 1

1 Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“. j
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen [ 

I meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró- j 
j bálja meg a [

1 „wittenbergi tyukszemirtót“. j
:■ Feltétlenül használ. 15—50 E

5 Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál éa biz- E 
i tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az z 
E ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált -

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
= E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója E

1 FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD. j

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla v il amüzemü könyvnyomdájában Szentgdíthárdon.
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Felelős szerkesztő és kiadó Szalay Mihály gyékényes! ev. leik. j
Társszerkesztők: Ozipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek. :
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T A R T A L O M : Horváth Im re : Ki tudja? (Vers.) — Böjtös László: Tábori levél. — Kiss Samu: Bora Katalin. — Fenyves Ede:
A cseretestvérek. — Hudy Ilona: A mi postáinkról. (Vers.) — Apróságok. — A világháború eseményei. — Ország-Világ.

D£i tudja?
ßerus egünh pajjen mi&er derül?
Ye'ge mifier lesz ítinlerhes napefinah? 
Epeclf ajhárél irüzdö magyaréinak 
Addig meg hány bús sóhajtás repül?

Remény, kegyelten sorscsapás alatt 
^ány büszke lélek roppan össze még? 
M iller mondja a óén Raszás: Elég! ? 
Bősek oérébel hány oirág fahad ?

Ipány fájó sebbel oérzih még a szír ? 
l^ány szemből §ull még patakban a Rennj ? 
Ri lud ja?. . . Yálasz sehonnan se jő ,. 
győzelmes kürtszó uj csatákra hio.

Imára Rulcselédik a kezünk:
„Tiéd az ország és a fatalem, 
gályánk hányódik tjarages habon,
0§, szánj meg minket, Urunk, Istenünk 1" 

lj>erpálh Imre. I

Tábori levél.
Szeszélyes délután van. Esőt jelentő 

csípős szél kavarja a port a karszti 
kemény utakon. Kergeti a fellegeket 
a nagy messzeségben, száguldanak a 
sötét égalj alatt őrült gyorsasággal, 
szinte szeretnénk versenyre kelni 
azokkal, amelyek hazánk felé veszik 
útjukat. De nemcsak fent a légben 
kelnek tusára a természeti erők, lent 
a földön is harcra készülnek az em
berek, akiket a lövészárokban tart 
még most is honfiúi kötelesség. Fegy
verére tapad minden harcos keze; 
szivükben lelkesedéstől remegő érze
lem. S amikor odafent azok a szá
guldó fellegek nagy, fekete tömeggé 
sűrűsödnek s dörgések, villámlások 
között hullatják esőcseppjeiket, ugyan
akkor idelent is megindul a fergeteg, 
amit emberek készítettek elő. Eget
verő kiáltásokkal rohannak egymás
nak égő boszuvággyal Istennek gyer
mekei ; haláltosztogató fegyverrel tör
nek egymásra, akiknek a szeretetben 
kellene átölelniük egymást.

Nem sokáig tartott az emberi vak 
szenvedély, indulat és gyűlölet bor- 

1 zalmas játéka. Mégis olyan nagyon

megváltoztatta az előbbi képet. A 
hangos csatakiáltásokat néma csend 
váltotta fel Csendes nyöszörgések, 
lágy sóhajok hallhatók csupán a szer
teszórt kövek között. A hardos most 
is szorítja fegyverét, görcsösebben 
tán, mint amikor a cikkázó villámok 
bevilágítottak szemébe, de a széttépett 
mundér alatt pirosló vér festi meg 
az aláhulló esőcseppeket, Kitárja élet
telen karjait a másik, mintha reszkető 
kezéből kihullott fegyvere helyett sze
retteit akarná magához ölelni utoljára 
— örökre.

Láttatok már jégverte tájakat buza- 
érés idején, amikor az aranykalászok 
derékben kettétörnek s fejük aláha- 
nyatlott a földre ? Láttatok már szép, 
Virágos kertet pusztító vihar után, 
amikor a virágok, amelyek lelkünket 
verőfénybe öltöztették, — ott hever
nek szirmaiktól megfosztottan a föld 
porában ? Ugy-e mennyire átjárja szi
vünket a fájdalom, a szomorúság? 
Isten adományát, a természet szép
ségét, emberek örömét, verejtékes 
munkáját gyümölcsét, amikor tönkre
teszi az élet szeszélye. Hát amikor 
ember-virágok sápadt levelei szórják 
be mindenütt a földet? Fellázadunk
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s kifakadunk a sors ellen és alig ta
lálunk magyarázatot háborgó lel
künkre, amikor összeszedik ezeket az 
elhullott virágokat, a nemzet testéről 
letört hajtásokat, hogy idegen földbe 
ültessük át. Elgondolkozunk, amikor 
kötözőhelyünkre behozzák ezeket a 
hősi halottakat, hogy a hősök teme
tőjébe elhantoljuk hősi küzdelemben 
elvérzett testüket... Hazagondolunk... 
Azokra a zsalugáteres ablakokra, 
amelyekben a nyugtalanságtól, aggo
dalomtól kipirult arcok lesik a póstát, 
hogy megkérdezzék: jött-e levél va
lakitől a messze távolból? S egy
szer csak, egy sohasem várt napon 
megérkezik levelezőlapunk. Rózsa
színű ez is, de nem simít el nehéz 
aggodalmakat, hanem feketébe öltöz
teti a házat, ahová ajtót nyit. Szo
morú, végtelen szomorú kötelességünk 
ez nekünk tábori lelkészeknek. Meg
írni a mit sem sejtőknek, hogy egy 
s z ív  dobogni megszűnt, hogy a fe
lejthetetlen jó fiú, gondos családapa, 
hűséges mátka temetése megtörtént. 
Sokszor kellett megismételnem e szo
morú kötelességet, de hozzászokni 
nem bírtam sohasem. Sirt a lelkem 
mindig ennél e munkánál, mintha 
csak valami titokzatos sejtelem meg
súgta volna, hogy az én számomra 
is csináltak ilyen sötétet, ilyen szo
morút tartalmazó rózsaszínű levelező
lapot.

B ora Katalin.
Luther családi élete.

Ir ta : KISS SAMU.

I.
Menekülés a zárdából.

Bora Katalin Luthernek, a nagy 
reformátornak a felesége. Hosszú 
évszázadok után az első papné. 
1499. január 29-én született a B it
terfeld (Meiszen) melletti Kleinlaus- 
sigbau. Családja a kisebb nemesi 
osztályhoz tartozott Édesatyját Bora 
Jánosnak h ív tá k ; anyja pedig Hau- 
bitz, vagy mások szerint Haugwitz 
Anna volt.

Korán árvaságra ju to tt s a roko
nok az elszegényedett szülők gyer
mekének jövőjét nem tudván más
ként biztosítani, beadták a ciszter
citák nimptscheni zárdájába, amely 
kizárólag nemes-származássi nők 
számára vo lt alapítva. Itt  élte le 
fiatal, if jú  éveit a kis Katalin.

A hősi halottnál lévő sárga réz
tokban zárt fejcédulából tudjuk meg, 
hogy kit értesítsünk a haláleset al
kalmával Amelyiken ez nem olvas
ható, ott, vagy az illetékes elöljáró
ságot, vagy pedig a lelkészi hivatalt 
tudósítjuk. Hőseink közül sokan erre 
a fejcédulára Írják röviden végrendel
kezésüket, utolsó kívánságukat. Sok 
emlékezetes sorokat olvastam ezeken 
a kicsike papirszeletkéken. Sohasem 
felejtem el egy honvéd zászlósnak 
fejcédulájára feleségéhez irt óhaját, 
utolsó üzenetét. »Édes Anyukám! Az 
utolsó gondolatom is a tied. Gyer
mekeimet vallásosan, jó állampolgá
roknak neveld; holttestemet vitesd 
haza. ö le l és csókol szerető Ferid.« 
— Így szólt az irás. — Úgy meg
hatottak, úgy ellágyitottak ezek a 
szomorú, de nemes szavak. Annak
idején feljegyeztem naplómban. S 
most, hogy újra lapoztam jegyzetei
met s reáakadtam, az elsőnél is job
ban megremegtették lelkem húrjait. 
Milyen szép családi élet tárul elénk 
e gyöngysorok olvasása nyomán. Ott 
ülnek a meghitt szoba tiszta levegő
jében a szülők s tisztogatják, nyerse- 
getik családi kertjük kicsike hajtásait, 
hogyha megerősödnek, felnőnek majd 
tiszták és erősek legyenek. Egy rém- 
séges vihar azonban szerteszórja a 
boldogságban együtt levőket. A há
ború elszólitja a családapát meleg

Azokat az éveket, amelyek tele 
vannak színes ábránddal, ragyogó 
képzelettel s ezer meg ezer vágy- 
gyal az élet vidám örömei és a 
leányság apró gyönyörűségei, ár
tatlan szórakozásai után. Mennyire 
ellentétben állott mindezzel ama 
komor zárdái hangulat, mely sötét 
árnyékként borult a csapongó, 
gyermekded lélek kedélyvilágára. 
Természetes, hogy nem érezhette 
jó l magát e fojtó s reá nézve tel
jesen idegen légkörben. Maga mon
dotta- el később, hogy egyáltalán 
nem vallási rajongás vitte a kolos
torba: mert mig a rendszabályok 
külső betartására szigorúan vigyá
zott, addig azoknak szellemi tartal
ma sohasem foglalkoztatta lelkét 
komolyan. Olyan vo lt az a lélek, 
m int a kalitkába zárt madár; röpült 
volna k i a szabadba, a friss levegőre, 
a zöld mezőre, virágot szedni, nap
sugárban fü rödn i; de nem lehetett, 
nem tudott. Útját állta a zárda'fala.

Majd csodálatos dolgok történtek. 
Wittenbergben hajnalodni kezdett. 
A  fölkelő nap világossága behatolt 
a nimptscheni zárda sötét falai közé

fészkéből s a hadak utján bolyong 
halálos veszedelmek között. S amikor 
látja, tudja, hogy milyen keveset ér 
itt az emberi élet s hogy mily bi
zonytalan, felvonul lelki szeme előtt 
kis családjának távoli képe, elgon
dolja, hogy a következő óra úgy le
het keresztül vágja útját hazafelé, — 
leül azért földalatti lakásában s re
megő kezekkel arra a sárga réztokba 
zárt kis papirszeletkére irja hagya
tékát, utolsó üzenetét. Kincseit, akik
nek csiszolását, gondozását félbe kel
lett hagynia, arra bízza, akié utolsó 
gondolata. Kéri utolsó kívánságaként, 
hogy gyermekeit Istennek nevelje, aki
nek láthatatlan lelke ott lebeg felette s 
majdan adja őket a hazának, amelyért 
küzd ő is s érte, ha kell vérét is kiontja.

Üzenet ez nektek is családapák, 
családanyák, — magyar testvéreim — 
mindnyájatoknak 1 Hassa át lelketeket 
gyermekeitek szeretetel Azé a népé 
lesz a végső diadal, amelyik a gyer
mekekből megalkotja Istenfiainak 
győzhetetlen seregét! Vezessétek a 
gyermekeket, a jövendő zálogát, az 
Ür lábai elé s ne fosszátok meg fo
gékony lelkűket az éltető levegőtől 1 
Gyümölcsöt érleltek vele — higyjé- 
tek el — a haza számára is, mert 
az Istenfélő lélekben ég csak oltha- 
tatlan tűzzel a honszerelem!

Olaszharctér. B o jtos  László
honv. ev. táb. lelkész.

is. S az ú jkor egészséges szellemi 
légáramlata felüdité a dohos kolos
to ri levegőt.

Hatása alatt az apácák közül 
kilencen — köztük Bora Katalin — 
mindjárt el is határozták, hogy 
leteszik a fátyolt. írnak haza szüle
iknek, rokonaiknak, hogy vegyék 
k i őket a zárdából, mert ők apácák 
lenni nem akarnak tovább. De hiába 
vo lt minden kérés és könyörgés: 
senkisem jö tt hazulról szabadítá- 
sukra. K i tudná leírn i ezeknek a 
jobbára fiatál apácáknak szánalmas 
helyzetét, akik a kegyesség álarca 
alatt olyan eszmének voltak kény
telenek feláldozni magukat, ami 
ellenkezik az emberi rendeltetéssel 
s amit Krisztus sohasem hirdetett. 
K i volna képes szavakba önteni 
azt az epesztő vágyakozást és só
várgást a szabadság után, mely 
m int az erőszakkal elfojtott s 
lassan-lassan kihamvadó szikra ott 
szunnyadt mindig e szerencsétlen 
teremtések szivében s amelyet amaz 
ú jkori friss légáramlat most teljes 
erejével felszított. Olyan érzés lehe
tett az, m int m ikor a szomjúságtól
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R  cseretestvérek.
(Háborús eset két képben).

Irta : Fenyves Ede.

2. kép.
Folytatás.

Szibériában az Ob folyó partján 
orosz falu széles utcája. Egy fából 
épült jó külsejű parasztház, előtte 
szép fenyőcsoport. A ház előtt vas
tag fenyőtörzs rajta öreg, szakállas 
orosz parasztok és öregasszonyok 
üldögélnek. A fenyőcsoport alatt a 
fiatalság harmonika hangja mellett 
mulatozik. Oldalt magyar foglyok 
csoportja; ajkukon bánatosan szól a 
bús magyar nóta. Az oroszok szinte 
templomi áhítattal hallgatják. Vasár
nap delesti idő van, a nap alkony 
felé hanyatlik. A csendes, tiszta lé
gen át, elhaló hangon messze száll, 
hogy: Megbünhödte már e nép a 
múltat s jövendőt! A magyarok cso
portja nemsokára szétoszlik, az egyik 
fogoly a ház felé tart. Még oda sem 
ér, mikor egy mankóra támaszkodó, 
féllábu orosz eléje biceg és egy la
pot nyújt feléje.

Nikolaj Karcsmarov: Itt van La
jos, levél Magyarországból, a posta 
épen most hozta.

Mohos Lajos (nézi forgatja a la
pot, nem érti rajta az írást, mert né
metül van): De hát ki olvasná el

agyongyötört, k i már-már megadja 
magát a szomjan-halás iszonyú 
gondolatának, egyszerre csak üdítő' 
vizet p illant meg s nem olthatja 
vele mégsem szomjúságát. Ők is 
szomjaztak az élet örömei, a bol
dogság után; s m ikor már-már 
beletörődtek abba a gondolatba, 
hogy számukra az életben virág 
többé nem fakad s madárdal nem 
hangzik, — egyszerre csak mintha 
valami balzsamos tavaszi szellő 
legyintené meg arcukat, mintha 
édes, örömöt hirdető hangok ütnék 
meg fü le iket: szívük megdobban 
a vágytól, keblük reménnyel telik 
meg, hogy az ő szabadságukat, az 
ő boldogságukat je lenti az. De ja j 
e reményük is megtörik hozzátar
tozóiknak makacsságán és ósdi 
felfogásán.

Csoda-e, ha ily  körülmények után 
nem riadnak vissza attól sem, hogy 
önmaguk tegyék meg a döntő lépést. 
Luthernek Írnak. Fö lfe jtik  ellőtte 
siralmas állapotukat, elpanaszolják, 
hogy akaratuk ellenére tartják őket 
kolostorban s kényszerítik azokra 
a vallási ájtatossági gyakorlatokra,

nekem, volna-e itt valaki, aki néme
tül ért?

N ikolaj: Máj elolvassa Jusszupov, 
a tatár kereskedő, Sokáig szolgált a 
Volga mentén egy német uraságnál, 
jól megtanult ott németül.

Katerina (Nikolaj felesége): Men
jünk, siessünk Lajos, én is veled me
gyek, keressük fel Jusszupovot a sa
ját házánál. (Sietve elindulnak.) De 
úgy látom, Jusszupov maga is épen 
erre felé tart és milyen gyors iram
ban közeledik. (Megállnak és bevár
ják Jusszupovot, aki lelkendezve jön 
és egy ujságlapot lobogtat magasan 
kezében).

Jusszupov (kiabálva): Emberek,
emberek! Nagy újság, csudálatos, 
meglepő h ir! Cár atyuska nincsen, 
atyuska nem uralkodik többé! Saját 
katonái kényszeritették lemondásra s 
ő vonakodás nélkül elhagyta a trónt 
és most őrizet alatt van, mint a rabi

(A szinte megriadt nép mind Jus
szupov körül seregük; a múló, cso
dálkozó arcokkal várják a további
akat. A fiatalság vigadozása is el
hallgat. Öregek, ifjak mind szájtátva 
hallgatják, amint Jusszupov az újság 
híreit hangosan olvassa.)

Nikolaj (miután Jusszupov az ol
vasással végzett): Rósz hir, végzetes 
esemény. Nagy baj lesz még ebből. 
Atyuska nagy és hatalmas, keze hosz- 
szu, messzire elér. Ki kormányozza

amelyektől testük-lelkük irtózik. 
Segítségért könyörögnek, különben 
elpusztulnak a zárda nyomasztó 
levegőjében.

Lutherhez pedig nem hiába fo r
dultak. Azonnal értesítette őket, 
hogy kész ra jtuk segíteni. S meg
bízta egyik barátját és buzgó kö
vetőjét Koppe Lénárdot, hogy 
szabadítsa k i a megváltás után 
áhítozó apácákat.

Koppe néhányad magával 1523. 
ápr. 4-én, husvét előestéjén, meg
jelent a zárda falai előtt. Az apácák 
már várták őket. Adott je lre Bora 
Katalin cellájának északi ablakán át 
lejutottak az udvarra, majd Koppe 
és társai segítségével átmásztak a 
kőfalakon. Am ikor tehát a keresz
tyén világ a Krisztus halottaiból 
való feltámadásának megünneplé
sére készült, ugyanakkor kilenc élve 
eltemetett nemes kisasszony a saját 
feltámadásán munkálkodott. S ami
kor másnáp, husvét reggelén, a 
harangok ércnyelve és a hívők 
szívből fakadó éneke fenszárnyaló 
hangon hirdette: feltámadott; ugyan
akkor kilenc fiatal leány halk,

most a nagy és szent birodalmat? 
Mi lesz mivelünk? Ki vigyáz ezen
túl a szegény jobbágyak életére? Ki 
ád kenyeret, ha megszükül a termés 
és barmot, ha a ragály mind elvitte? 
Oh Atyuska jó és könyörülő az ő 
népe iránt.

Jusszupov: Nem kell búsulni em
berek, atyuska helyett van már uj 
kormány. Nem gőgös lelketlen urak
ból ; kik most a kormányon vannak, 
mind egytől egyig a népnek igaz ba
rátai. Kenyeret is, földet is adnak a 
szegénynek. Szót is engednek min
denkinek az ország kormányzásában 
és mindenek előtt békét teremtenek 
az ország és a nép boldogságára.

Mind : Oh béke, béke 1 Ez kell im
már a szegény népnek!

Nikolaj: Békét is csak cár Atyuska 
adhat. Lám a japáni háború után is 
felzendült a nép. Mi szívesen harcol
tunk akkor is Atyuskáért, én is ott 
hagytam féllábamat. Most fiam har
colt érte és szenved fogságot a mesz- 
sze Magyarországban. Atyuska elűzte 
akkor hűtlen generálisait és azután 
békét parancsolt; úgy lesz az most is

Jusszupov: Most béke lesz a nép 
akaratából. Oroszország elég nagy, 
nem kell neki hódítás. Béke kell az 
országnak, hogy fejlődjék, művelőd
jék és áldás legyen a verejtékező nép 
keze munkáján.

sóhajszerü imája vegyült bele a ha
rangok zúgásába és a hívők ünnepi 
zsolozsmájába: feltámadtunk.

De a zárdán kívü l még nem érez
ték magukat egész biztonságban, 
még nem voltak mentek minden 
veszedelemttől és aggodalomtól. Az 
a nem-könnyü kérdés állt előttük, 
hogy a túlbuzgó katholikus György 
herceg birtokán hogyan juthatná
nak mihamarabb és a felismertetés 
veszélye nélkül keresztül. Koppe 
leleményessége olyan formán ol
dotta meg a kérdést, hogy üres 
hordókkal megrakott szekérre ü l
tette őket, mindenik hordóba egy- 
egy apácát rejtve. így értek a mene
külők harmadnapra nagy rettegés 
és sok hányattatás után Torgaun 
keresztül Wittenbergbe, ahol Luther 
a már akkor üres Agostonrendüek 
zárdájába helyezte el őket ideig
lenesen.

Itt most már megkönnyebbülten 
lélekzettek fe l: szabadoknak érezték 
magukat. De hátra vo lt még a 
nagyobbik feladat: a jövő. A  kétes, 
a bizonytalan jövő. Ennek a megala
pozását Luther vállalta magára.
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Mind bólogatva és hangosan he
lyeselve : Béke kell a szenvedő és 
vérét hullató népnek! Három éve 
vérzlink, itt az ideje, hogy magunk 
teremtsünk békét!

(A nép hangos zúgolódással szét*- 
oszlik. A fiatalság még összesereglik 
a fenyők alatt s mélabus dallal kö
szönti a búcsúzó alkonyt, mintha csak 
e dal a cári uralom temetési zsolozs
mája volna).

Nikolaj (Jusszupovhoz lemondólag): 
Mint senki más, én is kívánom a 
békét, ha meg lesz azután majd be
szélhetünk az ország egyébb dolgai
r ó l . ..  De nézd, itt e magyar fogoly
nak egy levele van, olvasd el, váj
jon mi van benne.

(Lajos átadja Jusszupovnak a lapot.)
Jusszupov (olvassa): Kedves fér

jem ! Kívánom, hogy soraim a leg
jobb egészségben találjanak. Miattunk 
ne aggódjál, egészségben vagyunk; 
a gazdálkodásban sincs fennakadás, 
a termés is türhetőnek Ígérkezik, 
apám uram és magam is igyekezet
tel fáradozunk. A gyermekek miatt 
is nyugodt lehetsz, anyai szeretettel 
viselem gondjukat. Van egy hűséges 
fiatal orosz foglyunk, Karcsmarov 
Iván, ki akárcsak családunk tagja 
volna, becsületes szorgalmatossággal 
segédkezik minden teendőnkben. Ne
hezen várjuk a viszontlátás édes órá
ját. Addig is vezéreljen a mindenható

Először is ir t érdekükben az ud
vari prédikátornak, Spalatinnak: 
„Egy sereg szegény apáca jö tt hoz
zám fáradtan, éhesen, akiket tisztes 
polgárok kisértek idáig, úgyhogy 
jó  hírnevükhöz semmi kétség nem 
fér, hogy segítsek ra jtuk. Én meg
szántam őket s elhatároztam, hogy 
megmentem szegényeket. Ön kér
dezi tőlem, hogy m it csinálok velük ? 
Előbb Írn i fogok a szüleiknek és 
rokonaiknak, hogy fogadják vissza 
őket a családi kötelékbe. Ha pedig 
nem fogadnák vissza, akkor egye
seknél fogom őket elhelyezni. Már 
sokan megígérték támogatásukat. 
Némelyeket még k i is házasítok. 
Kétségtelen, hogy nagy szükségük 
van a segedelemre és ez által csak 
Istennek tetsző dolgot cselekszünk. 
Azért kérem ön t is, hogy tegyen 
valamit az érdekükben. Kolduljon 
össze egy kis pénzt a gazdag isme
rősei, különösen az udvari emberek 
között, hogy élelemmel elláthassam 
a szegény leányokat addig is, mig 
őket vagy családjaik körébe ju tta 
tom, vagy azokhoz, akik szívesen 
fölveszik gondjaikat.“

HARANQSZÖ

Isten az ő. atyai kegyelmével, igaz 
szeretettel ölelünk és csókolunk vala
mennyien, hűséges hitvesed mind a 
sirig: Mohosné Eszter.

(Lajos megérti hitvestársa gondo
latait s a jó tanító ur írását s arcán 
meglátszik a megnyugvás érzése. A 
nehézfejü orosz azonban még egy 
kis ideig tűnődik, mig végre megérti, 
hogy fia, Iván akárcsak mint valami 
cseregyermek Mohoséknál talált ba
rátságos otthont).

Nikolaj (kitörő örömmel): Iván, a 
mi Ivánunk hála Isten jó helyen van! 
Isten maradjon minden jó emberekkel!

(Ha fél lába megengedné, Nikolaj 
még táncra is perdülne nagy örö
mében, Katerina asszony meg nem 
fogy ki a becéző édes szóból, mivel 
Lajosnak kedveskedik.)

Közben egészen bealkonyodik. Csi
lingelő, bégető juhsereg érkezik a 
kapu elé. Lajos kaput nyit előtte. Ko
pogó mankójával Nikolaj és utána 
a többiek is a házba térnek.

Messze, messze Szibériában édes, 
boldog álom borult ez éjszaka egy 
szegény magyar fogolyra és Nikolaj 
egész házanépére. (Vége.)

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N Q S ZÓ R A . 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.

Azután a leányok szüleinek is 
ir t Luther s felszólította őket, hogy 
ne kényszerítsék gyermekeiket isten 
és maguk akarata ellenére a zárdái 
életre. Voltak, akik engedtek a f i
gyelmeztetésnek és leányaikat visz- 
szafogadták; de voltak olyanok is, 
akik kérlelhetetlenek maradtak. Mig 
a megszökött apácák egy része tehát 
igy ismét nyájas és szerető otthonra 
talált, addig mások előtt örökre be
csukódott a szülői és rokon szivek
kel együtt a családi hajlék is. El 
lehet képszelni, m it érezhették e 
szegény, kitagadott teremtések, akik 
a szeretet melegére vágytak s akik
től akkor vonták meg vallási rajon
gásban szenvedő hozzátartozóik e 
szeretetet, m ikor leginkább szük
ségük lett volna arra. Pedig összes 
bűnük csak az volt, hogy Istennek 
akartak engedni inkább, mintsem az 
embereknek; vagy is : Istennek az 
ember termé szetébe beoltott helyes 
és józan törvényét akarták inkább 
követni, mintsem hogy az emberek 
találmányának, a kolostori életnek 
örökös rabszolgáivá, fonnyadó v i
rágaivá legyenek.

A mi postánkról.
„Jó reggelt kívánok, kisasszonyka lel-

[kem !
Irt-e már a fiam, az egyetlen szentem ? 
Éjjelem, nappalom gyötrelem, aggódás, 
Tessék csak megnézni, van e tőle Írás?“

Előttem sok levél, rózsaszínű kártya. 
Keresem, melyik Is a János irása.
Itt van, ni, vegye csak, jó nénike tőlem, 
— Boldogság tündökllk az anya szemében

Szivéhez szoritja a fia levelét.
A leikébe zárja minden kis betűjét, 
Majd sóhajtva mondja: hála neked Isten, 
Csakhogy él s azt Írja, semmi baja nin-

[csen. 
HUDY ILONA.

1917 szeptember 23.

Apróságok.
Egy japán prédikációból.

A japánok, mint a keleti népek általá
ban, igen szeretik a képies beszédet s 
mindenféle hasonlatot természetesnek 
találnak. Egy sajátságos hasonlatot 
olvásunk egy japán prédikációban a 
következőkben : »Tegnap az ablaknál 
nézdelődtem és két vizimadarat, p il
lantottam meg; az egyik állandóan a 
v íz  alá bukdácsolt, hogy ott magának 
a sáros fenéken eledelt szerezzen, a 
másik nyugodtan úszkált a víznek 
tiszta tükörén. A bukdácsoló gyakran 
merült a viz alá s többször sokáig

II.

Hogy lett Bora Katalin 
Luther hitvese.

Luther közbenjárására egyes w it
tenbergi polgárok készséggel ny i
tották meg házaikat a szülőik és 
rokonaik részéről megtagadott apá
cák előtt. Maga Bora Katalin a 
wittenbergi polgármester, Reichen
bach Fülöp házához került. Ebben 
a tisztes családi körben élt Katalin 
két évig. Boldog volt, hogy meg
szabadulhatott a zárda testkínzó és 
lélekhervasztó nyűgétől. Itt ismer
kedett meg vele egy gazdag és 
előkelő nürnbergi családnak a fia, 
bizonyos Baumgärtner Jeremiás, 
aki Lutherrel és Melanchtonnal is 
benső viszonyban volt. Ez nagyon 
megszerette az üde és vig kedélyű 
leányt. Úgy látszott, hogy Katalin 
sem idegenkedett az ifjútól. Luther 
is egymásnak szánta őket. Azonban 
m ikor a fiatal ember tanulmányai
nak a befejeztével elkerült W itten- 
bergből, a már szövődni kezdett 
ismeretség kettészakadt.
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lenn maradt és a szárnyai még sem 
voltak vizesek. A teremtőnek böl- 
csesége gondoskodott róla : az a termé
szetes kenőcs, mely zsírtartalmú 
tolláiból válik ki lepergeti magáról a 
vizet s a madár a milyen szárazon, 
tisztán lebukott, olyan szárazon, tisz
tán kerül a viz helszinére.

Mi keresztyének egy gonosz világ
ban élünk, melynek érintésétől nem 
tudjuk távoltartani magunkat; de ha 
az isteni kegyelemnek drága kenete, 
fogott be minket, akkor nyugodtan 
mehetünk akárhova, ha a kötelesség 
szólít, mink is a legmélyebb iszap
ból is olyan tisztán jövünk ki, mint 
a hogy odakerültünk.

A világháború eseményei.
Ellenfeleink kezdettől fogva ránk

szerették volna bizonyítani, hogy a 
világháborút mi idéztük fel, ennek 
következtében minden körülmények 
között nekünk kell elviselnünk a 
következményeket másszóval nekünk 
kell majd a rövidebbet huznunk. A 
»Harangszó c legutóbbi számában 
megemlékeztünk arról, hogy a volt 
orosz hadügyminiszter Szuchomlinov 
tábornok bünpörének tárgyalásánál 
kitűnt, hogy a háborút Oroszország 
kezdte el. Most meg Belgrádban ál
talunk talált fontos szerb külügyi

iratok újból kézzel foghatóan igazolják 
az antánt államok vezérférfiainak 
rémségesen bűnös voltát a rettenetes 
világégés felidézésében.

Hogy a központi hatalmak csak
ugyan a nép szabadság biztosításának, 
föltámasztásának a szolgálatban ál
lanak erre nézve fényes tanúbizony
ságul szolgál az a pátens, amely 
szeptember 12-iki kelettel jelent meg 
a lublini és varsói hivatalos lapokban. 
Nemcsak körvonalaiban, de értékes 
és fontos szerveiben lép immár elénk 
a lengyel államiság. A pátens szerint 
addig is, a mig a lengyel királyság 
legfőbb állami hatalmát király vagy 
régens átveheti, háromtagú kormány
tanácsot neveznek ki a megszálló 
hatalmak uralkodói. A tanács kor
mányzati intézkedéseit felelős minisz
terelnök ellenjegyző

Oroszország belső viszonyai a vi
lágháború egyéb eseményei között is 
mindinkább előtérbe lépnek. Kerenszki 
és Kornilov vetélykedése a hatalom
ért polgárháborúra vezetett. E küz
delem kimenetele ma még nagyon 
bizonytalan. Annyi azonban már most 
is bizonyos, hogy ez a belviszály az 
orosz hadseregre jó hatással semmi
esetre sincsen. Azért mondja aztán 
Loyd George a világháború rende
zője: Tény, hogy Oroszországban a 
gépezet összeomlott.

A béke hullámai mind nagyobb

mérveket kezdenek ölteni. Wilson 
utolsó nyilatkozatai már sokkal ba
rátságosabbak a németekkel szemben, 
mint az előzők.

Franciaországban a volt miniszteri- 
elnök Ribot állása éppen az erős 
békeáramlat miatt ingott meg. Nem 
kevésbé keresik már komolyan a bé
kés megegyezés alapjait Angliában.

Befejezést nyert a 11-dik olasz of- 
fenziva. 23 napig tartott a csata. Az 
50 klm.-es fronton az olasz hadsereg 
többr mint 3A-de, 48 hadosztály, va
gyis 750.000 ember, kbl. 6000 ágyú 
és 250 repülőgép állott. A vezérkar 
jelentése szerint az olaszok vesztesége 
legkevesebb 250,000 ember. Egyetlen 
eredményük, hogy arcvonalunkat a 
bainsazzai fensikon 15 kim. széles
ségben 2—7 kim.-re szorították visz- 
sza, de ez is oly helyen történt, mely 
az offenziva céljától, Trieszttől mesz- 
sze esik.

A németek nagy rigai offenzivája 
befejeződött. Riga a németeké, mon
dotta a német császár, amikor hatal
mas beszédében a Rigát felszabadító 
hadsereget üdvözölni elment Rigába.

Nyugaton az antánt nagy általános 
offenzivája, mely szeptember 8-án 
feléledt, ismét ellanyhult. Talán azért, 
mert belátták, hogy sikertelen egyen
lőre minden erőlködés.

Majd meg dr. Glatz Gáspár orla- 
mündi lelkész kérette meg Amsdorf 
Miklós, Luther barátja és lelkész
társa által. De Bora Katalin a maga 
gyermekies nyiltszivüségével k ije 
lentette neki, hogy nem akar Glatz 
doktornak a felesége lenni; azonban 
ha Luther vagy (s ezt bizonyára 
csupa udváriasságból tette hozzá) 
Amsdorf kérnék meg, egy pillanatig 
sem habozna s örömmel mondana 
igent. És tényleg Katalin hallani 
sem akart ezentúl másról, mint 
Lutherről. Ő, vagy senk i!

Luthert Katalin eleinte kevéssé 
érdekelte. Ő maga bevallotta ké
sőbb, hogy neki a szintén Katalinnal 
megszökött Schönfeld Éva jobban 
tetszett. Csodás szépségénél és apá
catársnőit messze felülhaladó mű
veltségénél fogva őt szerette volna 
inkább feleségnek. „Kata lin t — 
mondotta — akkoriban nem szeret
tem, mert azt gyanítottam, hogy 
büszke és nagyravágyó.“ A  szép 
Schönfeld Éva aztán férjhez ment 
egy orvosnövendékhez, anélkül, 
hogy csak sejtette is volna, hogy 
a nagy reformátor iránta valaha

gyöngéd érzelmeket táplált és ko
moly szándékkal viseltetett.

Luther pedig hihetőleg tudomást 
nyervén barátja által Katalinnak 
naivságában elárult érzelmeiről, 
apjától is folyton biztatva a házas
ságra, gyors elhatározás kelt szi
vében s 1525. jun. 13-án megkérette 
Bora Katalint. A  leány azt hitte 
először, hogy csak á lm odik; e leg
forróbb vágyának a teljesülését 
nem akarta, nem merte elhinni. 
Hogy ő, az apátlan-anyátlan szegény 
leány, annak a szellemóriásnak a 
felesége lehessen, akire bámulattal 
tekint föl egész Németország s aki
nek nevét máris szárnyaira vette 
a h ir és röpíti a szélrózsa minden 
irányába, az ország határain is t ú l ! 
Nem, ez nem lehet v a ló ! Csupán 
álom, szép, bűvös álom. Vagy pedig 
tréfa, szomorú és fájdalmas tréfa. 
Csak m ikor Luther maga is egész 
komolyan és ünnepélyesen meg
kérte, akkor mondott igent.

M indjárt az eljegyzést követő 
másnapon megkötötték csendben a 
házasságot. Az esketési szertartást 
Bugenhagen végezte. Luther ekkor

42, Katalin pedig 27 éves volt. Az 
esküvő után két hét múlva tartották 
meg csak a tulajdonképeni lako
dalmat. Jelen voltak e fényes ün
nepélyen Luthernek a szülei, roko
nai és igen sok barátja. De egész 
Wittenberg, a külömböző egyletek 
és céhek is részt vettek benne. 
Hogy milyen szeretettel emlékeztek 
meg róluk, mutatja az a sok értékes 
ajándék, mellyel elhalmozták őket. 
A  városi tanács tizenkét akó külön
féle legfinomabb borokkal és három 
hordó sörrel lepte meg a násznépet; 
sőt pénzt is küldtek az új párnak. 
Az egyetem egy nagy és pompás, 
k ivü l-belü l gazdagon aranyozott 
ezüst serleggel kedveskedett nekik. 
Azonkívül újévkor a fiatal menyecs
kének egy csomó vásznat vett a 
tanács.

III.« \
A jó feleség, az áldott 

édes anya.
Katalin tehát Lutherné lett. Vágya 

teljesült, reménye valóra vált.
Boldog volt, hogy magáénak 

mondhatta azt a férfiút, akit talán
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A z e g y h á z  köréből .
Kitüntetés Böjtös László tábori lelkészt, 

lapunk munkatársát az ellenség előtt tanú
sított bátor magatartásáért Ő Felsége a 
Signum Laudissal tüntette ki a kardokkal. 
Hónapokkal ezelőtt pedig megkapta a Vö
röskereszt II. osztályú díszjelvényét a hadi 
ékítménnyel.

Választások. A dunántúli egyházkerületi 
gyámintézet Pálmai Lajos, győri lelkészt 
választotta meg gyáminté éti elnökké. — 
A pozsonyi theol. akadémai, megüresedett 
igazgatói állásra, Kovács Sándor, pozsonyi 
theol. akad. tanárt választotta meg. — A 
soproni tanitóképezdében Lenk Jenő, sel- 
meczbányai tanárt választották rendes ta
nárrá. — A kőszegi leányiskolához Kovács 
Margit és Mikó Vilma helyettes tanári, úgy
szintén Kiss István, segédlelkész, ezen in
tézethez a latin nyelvi tanszékre nyert meg
hívást.

Segédlelkészek elhelyezése. Szabó 
Gábor, dunántúli egyházkerületi segédlel
kész Czelldömölkre, Novák Rezső Czell- 
dömölkröl Dombóvárra adminisztrátornak, 
Godina István, Dombóvárról Battyándra, 
Baráth József, Pécsről Nagyalásonyra, Ko
vács István Pécsre, Kéri János Paksra, 
Ráth György Lajoskomáromba nyert el
helyezést.

A tábori lelkészek köréből. A hadve
zetőség Schum Vilmos, tábori lelkészt Bu
dapestről Mostárba, Horváth Lajost Buda
pestről az olasz harctérre helyezte át.- Buda
pestre Danielisz Róbert, nagyszalóki segéd- 
lelkészt hívta be, úgyszintén Flachbart Ká

roly, óbecsei lelkészt és Síkos Kálmán, 
tótkereszturi segédlelkészt is behívta a had^ 
vezetőség, tábori lelkészi szolgálatra. — 
Krafta Ferdinánd, tábori lelkészt fölmen
tette, Kirnbauer Gyula, ménhárdi lelkészt 
pedig szabadságolta a hadvezetőség. Gre- 
guss Gyula, tábori fölelkész, a Ferenc Jó
zsef rend lovagkeresztjét kapta a hadiérem 
szalagon kitüntetésül.

Alapítvány. Néhai Szinicz Lajos ales- 
peres emlékére, ötezer koronás alapítványt 
tett a bodóhegyi gyülekezetnél, az elhunyt
nak fia, Szinicz Lajos, az eszéki gyüleke
zet felügyelője.

Másodlelkész kinevezés. Kapi Béla, 
dunántúli püspök, Horváth Lajos, jelenleg 
tábori lelkészt, nevezte ki püspöki másod
lelkésznek.

Lelkészbeiktatás. Augusztus 26-án ik
tatták be Liptai Lajos, sárosi esperes lel
készi állásába az eperjesi egyház uj lel
készét, Fábry Viktort. Isten áldása legyen 
munkáján !

Halálozások. Margócsy József, Pest- 
vármegye kiérd, főesperese, a losonczi 
egyház nyug lelkésze, életének 80, lelkész- 
kédésének 62. évében Losonczon elhunyt. 
— Magához szólította az Ur Kovácsovics 
Mihály, vágujhelyi kántortanitót is, életének 
79. évében. Az elhunyt 52 évig szolgálta 
az egyházat és annak iskoláját. — Rátkai 
Lajos az alsómaráczi gyülekezet 30 éven 
át volt tanítója 60 éves korában elhunyt. 
Legyen emlékük áldott.

Várpalotáról irja az ottani lelkész: „A 
„Harangszó“ -ban a közelmúltban megjelent 
lelkes felhívás, úgy látszik, nem hangzott 
el hiába. Híveink kezdik megérteni, miként 
állíthatnak a háborúban elhalt szeretteik
nek márványkőnél maradandóbb emléket. 
A várpalotai evang. gyülekezetben is még
értette azt a felhívást egy vallásos és igen 
megpróbált család: Bánki János és neje

Nagy Juliánná, két hősi halált halt fiuknak: 
Bánki Imrének és Bánki Pálnak emlékére 
a gyülekezet fenntartási alapjára 300 korona 
alapítványt tettek. Ez az emlék maradan
dóbb lesz mint a legdrágább márványból 
készült emlékkő, állni és élni fog, amig áll 
az a gyülekezet, melynek a hősi halált hal
tak is buzgó tagjai voltak. A fiukat vesz
tett szülőket vigasztalja meg a jó Isten.“

Egy régi család utolsó sarja halt hősi 
halált Királyföldi Király Ferencben, aki 
Beregtompaházán lakó özv. anyjának egyet
len fia volt. A fiát és benne a régi nemes 
család férfiágának kihaltát gyászoló anya 
fia emlékére a nagygeresdi templom alap 
javára 600, a pórládonyi iskola javára 200, 
a honvédsirokra 10, a Harangszó terjesz
tésére 10 koronát adományozott.

Luther-mellszobor. A reformáció négy- 
százados jubileuma alkalmából Baldauf 
Gusztáv, pécsi lelkész, elkészíttette dr. 
Luther Márton mellszobrát, kétféle nagy
ságban. A mellszobor Nagy Mihálynak, a 
pécsi Zsolnay-gyár kiváló szobrászművé
szének az alkotása. A természetes nagy
ságú mellszobor körülbelül 65 cm., a kisebb 
körülbelül 24 cm. magas, mindkét nagy
ságban kétféle kivitelben kapható: vagy 
márványfényezett, vagy bronzirozott gipsz
öntvényben A márványfényezett nagy mell
szobor ára 50 K, a bronzirozott nagy mell
szoboré 65 K, a márványfényezett kis mell
szobor ára 12 K, a bronzirozott kis mell
szoboré pedig 15 K. Szállítás és csoma
golás költségeit a megrendelő viseli. A nagy 
mellszobornál 8 K, a kisebbiknél 4 kor. 
kerül a csomagolás. A szállítás vagy után
vétel, vagy a pénz előzetes beküldése mel
lett eszközöltetik. Miután a szobor sokszo-

már találkozásuk első percében 
megszeretett s akinek képét édes — 
kinos epekedések közt már régóta 
szivében hordozá. De boldognak 
érezte magát Luther is, mert Katá
jában megvoltak mindazok a tulaj
donságok, amelyek a nyugodt és 
megelégedett családi életnek alapját 
képezik. Férjéhez minden tekintet
ben méltó és jó  feleség volt. Egy
szerű és türelmes, szelíd és enge
delmes, de azért határozott jellem : 
értelmes fő, vallásos és nemes lélek. 
Amellett kiváló gazdaasszony, aki 
a főzőkanállal és tűvel is ügyesen 
tudott bánn i; valamint a háztartás 
egyéb apró — cseprő dolgaihoz is 
értett. Mindenek felett pedig férjén 
rajongó szeretettel csüngött; amit 
ő mondott, azt ellenmondás és ké
telkedés nélkül fogadta. Részt vett 
annak minden munkájában; híven 
megosztott vele örömöt s bánatot 
egyaránt. A  családi kört valóságos 
szentéllyé varázsolta, amely fölött 
a szeretet és békesség angyala ter
jesztő k i áldó és védő szárnyait.

Hát niég mekkora lett boldog
ságuk,'m ikor már a gólya is kele-

pelgetni kezdett a ház tetején. Hat 
gyermekük született: János, Erzsé
bet, Magda, Márton. Pál és Margit. 
Szóval:

„Bőven volt az istenáldás,
Jobra balra a sok gyermek, 
Játszottak és enyelegtek.
S gondjaiért az anyának 
Sok bajt, örömöt adának“ .

Eleinte különösen örömöt. Mert 
Kata lin ' egészen új életet élt, a 
boldogságnak egy új forrása nyí[t 
meg számára, hogy gyermekei szü
lettek. Am ilyen hü és jó feleség 
volt, olyan szerető édesanya vált 
belőle. Szeretetét hogy megoszt
hatta férje és gyermekei között, 
nemcsak hogy kisebbedett azáltal, 
hanem inkább fokozódott. Hiszen 
a szeretetnek az a sajátsága, hogy 
megosztva csak nagyobbodik. Férje 
oldalán, gyerinekai körében érezte 
csak Katalin igazán megelégedet- 
nek és boldognak magát. Nem 
cserélte volna el azt a meleg ott
hont egy koronával. Pedig a világ 
bálványozása, hercegek és fejedel
mek hódolata férjével szemben 
m ily  könnyen tehették volna rá

nézve unalmassá, terhessé a családi 
fészket; sok asszony mint kívánt 
volna az ő helyében sütkérezni 
férjének dicsőségében, tündökölni 
mások előtt, csodáitatni és bámul- 
tatni a nagy világtól. Ő nem. Meg
maradt egyszerű, házias nőnek, 
gyöngéd feleségnek és gondos 
anyának.

Meg is vo lt ám vele Luther elé
gedve. Egyik barátjához küldött 
levélben ily  áradózó szavakkal ir t 
ró la : „Üdvözöl Katica, az én — 
oldalbordám. Hála Istennek, jó l érzi 
magát. Készséges hozzám és m in
denben engedelmes. Több, m int 
amennyit vártam. Nem is cserél
ném föl szegénységemet még'Krő- 
zus kincsével sem. Ha fiatal ember 
volnék és Katámat elveszítve, akár 
egy kirá lynőt kínálnának, mégse 
veném e l: nem nősülnék meg töb
bé. Ritka és drága kincs ő nekem, 
akit csak szeretni és becsülni tu
dok. Többre tartom mint a francia 
királyságot, vagy a velencei ura l
mat. Bizony nem lehetJ drágább 
kincs a földön a megszentelt házas
életnél. Istennek kétségkívül leg-
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rositása csak megrendelésre történik, aján
latos az érdeklődőknek a megrendelést 
mielőbb megtenni. Megrendelések Baldauf 
Gusztáv ev. lelkész címére, Pécs (Baranya 
megye) küldendők. Reméljük egy evangéli
kus házból sem fog ezután hiányozni Lut
her mellszobra.

Legszebb emlék. Vönöczkön Nagy Ká
roly (felső) elhalt szülei Nagy János és 
Farkas Terézia emlékére templomfentartási 
alapra 300 kor. adott. így marad fen áldás
ban, ércnél, kőnél értékesebben az igazak 
emléke.

A „Bethánia“ nevű egyesület (Buda
pest V ili. Gyulai P.-utca 9.) a reformáció 
négyszázados jubileuma emlékére az apos
toli hitvallás második részének Luthertől 
való magyarázatát szép kivitelű fali mon
dásban adta ki, amely dísze lehet a szo
bának s az ott lakókat mindig figyelmezteti, 
hogy mit kell hinnünk Krisztusról. Ára 30 
fillér, Tömeges rendelésnél 25°/o engedmény. 
Megrendelhető a Bethániánál.

I t t h o n r ó l .
Véget ért a nyári időszámítás szept. 

17-én ezen a napon ugyanis hajnali 3 órakor 
hivatalosan vissza igazították a vasúti ál
lomásokon is az előretolt órát és ezzel 
helyre áll a normális időszámítás.

A gyufa ára legyközelebb ismét emel
kedik, a gyárosok ezt az anyag hiánya és a 
nyersanyag drágulásával indokolják.

A must szállítása. A kereskedelemügyi 
miniszter utasította a vasutakat, hogy a 
szürethez szükséges hordókat gyorsan szál
lítsák és kíméletesen kezeljék. A must pedig

becsesebb adománya egy jó feleség, 
akivel békességben élhetsz, akire 
rábízhatod minden vagyonodat, só't 
még testedet, lelkedet is. Igaz, 
hogy az én állásom meg is kívánja, 
hogy a feleségem házias, jámbor, 
vallásos és istenfélő legyen. De az 
is. S mondhatom, jobban szeretem, 
m int magamat és azt kívánom, 
hogy én haljak meg előbb, mint ő 
vagy a gyermekek.“

Ilyen szerető és ilyen kiváló női 
erényekkel ékeskedő feleség melett 
k i is ne találná fel a legnagyobb 
és legédesebb boldogságot! Hisz 
az a családi kör, melynek ilyen 
asszony az éltető lelke, már egy 
kész fö ld i paradicsom. Nem csoda, 
ha Luther is vágyva vágyott e 
nyájas enyhelybe. Nem csoda, ha 
küzdelmeiben kifáradva ide tért 
csak megpiheni, felüdülni. Itt a 
gyöngéd hitves mellett, vig  gyer
meksereg hangos zsivaja közben el
feledte a kü lv ilág zaját, az élet ut
ja in  bőven termő szúró töviseket. 
Valahányszor csak e szentélybe lé
pett, mindig úgy érezte a kö ltőve l: 

„ I t t  enyelgő kis családom 
Közt van az én boldogságom;
Künn borong bár a magasban,
I t t  örökké csillagos van.“

a soronkivül szállítandó küldemények sze
rint kezeltessék.

Hadifoglyainknak Oroszországba
ezentúl lehet olyan könyveket is küldeni, 
amik az 1913. év után jelentek meg, ha 
azok különben megfelelnek a cenzúra köve
telményeinek. — Itt említjük meg azt is, 
hogy a Hadifoglyokat Gyám. és Tud. Hivatal 
megbízásából nemrég utazott Pétervárra, 
Oroszországba, Huszár Andorine, vörös- 
keresztesnövér, alapítványi hölgy és ott 
fog maradni a dán követségnél a háború 
végéig, azért, hogy közreműködjék a leve
lezés megkönnyítése dolgában Oroszország
ban hadifogságban levő katonáinkkal, mivel 
általános a panasz, hogy onnét is nagyon 
lassan, vagy egyáltalán nem jönnek levelek 
s tőlünk sem oda. Az orosz kormány is 
hozzájárult Huszár Andoriné ott tartózko
dásához, mi pedig tevékenységétől jó ered
ményt várunk, mivel eddigi oroszországi 
utjai alkalmával is fáradhatatlan buzgalmat 
és ügyességet tanúsított ez a nemesszivü 
hölgy.

Az ungmegyei faluk fölépítése. Ung- 
megyében nagyrészben elkészültek már az 
orosz betörés által földult községekben az 
uj lakóházak. Uzsokon 18 uj házat kaptak 
a rutén lakosok, Fenyvesvölgy, Határhegy, 
Kiesvölgy, Hajasd és Havasköz községben 
36 lakóházat melléképületekkel kaptak a 
lakosak. Patakófalun 22, Patakujfalun pedig 
18 lakóház fog e hó végére fölépülni.

A burgonya rekvirálása. Hivatalosan 
elrendelték az idei burgonyatermés zár alá 
vételét. A termelő házi és gazdasági szük
ségletére, külön rendeletben meghatáro
zandó mennyiséget visszatarthat a többivel 
azonban nem rendelkezhetik szabadon, 
kivéve, ha olyan vevő jelentkezik, akinek 
a hatóság vásárlási jogot adott. A nem 
termelő a községi elöljáróság által kiállított 
igazolvánnyal bármely községben vásárol
hat annyi burgonyát, amennyire ki van 
állítva az engedélye. A burgonya maximális 
ára, étkezési burgonyánál, sár-és földmentes 
állapotban, legalább tyúktojás nagyságú 
métermázsánként 22 kor., a nem étkezési 
burgonyáé 20 k o r, ebbe az összegbe bele 
van értve a termelőhelytől a rakodóállo
másig való szállítás és a vasúti kocsiba 
való berakás költsége is, ezen árak nov. 
30-ig érvényesek. A burgonyakészletek fö
löslegét közszükségleti célokra igénybe 
veszi községekben a járási főszolgabíró, 
városokban a polgármester. Burgonyát csak 
szállítási igazolványai leltet szállítani. A 
re adelet megszegése 6 hónapi elzárással 
büntethető.

A kit két évig halottnak hittek. Idősb 
Tremmel Gottlib városi börtönmestert még 
1915-ben hivatalosan értesítették, hogy a 
76. gyalogezredben szolgált hasonló nevű 
fia Sztari-Tuziczénél hősi halált, halt. Az 
ezredparancsnokságtól érkezett jelentést a 
Vöröskereszt is megerősitette. Ifjabb Trem
mel Gottlibot elsiratták és vagyonát köz
jegyzőileg testvérei nevére íratták. Most 
azután augusztus 24-iki kelettel id. Trem
mel a Vöröskereszttől azt az értesítést 
kapta, hogy fia Petropavlovszk Akmolinszk- 
ban van hadifogságban és egészséges.

Az o r s z á g  do l gá r ó l .
A képviselőház szept. 12-én tartott 

ülésén mutatkozott be a Wekerle kormány. 
Wekerle miniszterelnök programbeszédében 
kijelentette, hogy az uj kormány teljes 
egészében átvette az Eszterházy kormány 
programját és ennek a programnak főpontja

a választójog, mely az egész kormány lét
a lap ja . Teljes igyekezettel fog munkálkodni 
a kormány az ország demokratikus átala
kításán. Az uralkodó eszme a demokrácia 
és mivel a demokrácia nem csupán a vá
lasztói jogban nyilatkozik meg, minden 
közintézményünket közelebb kell hoznunk 
a nép leikéhez. — Nagyon fontosnak tartja 
a kormány a rokkantak, özvegyek, árvák 
ellátását, a hadisegélyek rendezését, a köz- 
alkalmazottak háborús segélyének föleme
lését, az anya- és csecsemövédelem, a köz- 
egészségügy, betegsegélyezés, balesetbizto- 
sitás és munkásvédelem fölkarolását. — 
Különös súlyt helyez a kormány — mondja 
Wekerle — a népoktatás és birtokpolitika 
kérdésére. A birtokpolitika terén oda kell 
törekedni, hogy a föld saját kezünkön 
maradjon, mert akié a föld, azé az ország. 
— Pénzügyi helyzetünket olyan bevételi 
forrásokkal kell javítani, amelyek, ha a 
kiadásokat nem is, de a folyton emelkedő 
kamatterheket fedezik. — Kijelentette a 
miniszterelnök azt is, hogy magunk fogjuk 
egész szénszükségletünket fedezni, szén- 
termelésünk fokozásával. — Végül megem
líti Wekerle, hogy szövetségeseinkkel hü, 
megértő együttműködésben harcoljuk végig 
ezt a ránk kényszeritett háborút és egyek 
leszünk a tisztességes béke megkötésében is.

A miniszterelnök után a harctérről haza
érkezett gróf Tisza István beszélt. Örömé
nek adott kifejezést, hogy külügyi kérdé
sekben a miniszterelnökkel egyetért. Béke 
akkor lesz — mondja gróf Tisza — ha 
ellenségeink belátják, hogy hiába való 
minden erőfeszítés. Áki ma békét akar, 
összeszoritott fogakkal verekedjék az utolsó 
csepp vérig és igyekezzék meggyőzni az 
ellenséget, hogy a magyarnemzetet legyőzni 
nem lehet

Itt említjük még meg, hogy a hadise
gély, fölemelésének dolgában folynak az 
előkészítő munkálatok. A kormánynak az 
a szándéka, hogy a pénzügyminiszternek a 
hadisegélyre vonatkozó tervezetét szakfér- 
fiakbó! alakítandó bizottság elé terjeszti. 
A hadisegély fölemelésére vonatkozó intéz
kedés valószínűleg nem mint törvényjavas
lat, hanem mint kormányrendé et fog meg
jelenni.

A n a g y v i l á g b ó l .
Meghalt a bolgár királyné. A nemes 

szivéről világszerte nagy népszerűségnek 
örvendő bolgár király felesége hosszas be
tegség után meghalt. Az elhalt királyné 
Ferdinánd bolgár király második felesége 
volt. Népének szerető édes anyja.

A németek Hindenburg tábornagynak 
70. születésnapjára nagyösszegii adományt 
fog átnyújtani azzal, hogy ezen Hindenburg- 
alap kamatainak hovaforditása dolgát ő 
határozza meg.

A német császár Rigába utazott leg
utóbb, ahol a katonaság és a lakosság 
örömujongással üdvözölte, a zászlókkal 
és virágokkal földiszitett utcákon. A csá
szár beszédett intézett a katonákhoz, ki
emelte érdemeiket, méltatta kiváló teljesít
ményeiket. — Riga város tanácsának a 
császár százezer márkát küldött a szegény 
lakosság fölsegité-ére.

Vilmos császár unokája. Cecília, né
met trónörökösnének Potsdamban kisleánya 
született. Az újszülött hatodik gyermeke a 
trónörököspárnak.

A király megkegyelmezett dr. Adler
Frigyesnek, aki a múlt őszei gróf Stürgh 
osztrák miniszterelnököt Bécsben agyonlőtte.
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Adler Frigyest halálra Ítélték, a király azon
ban kegyelni! utón elengedte a halálbünte
tést. Adlert most a legfőbb törvényszék 
18 évi súlyos börtönre Ítélte.

Török nők az egészségügy szolgála
tában. Konstantinápolyban, az egészség- 
ügyi szolgálat vezérigazgatójának engedel- 
mével, ezentúl mohamedán nőket is képez
nek ki orvosi szolgálatra. Ez lesz az első 
eset, amikor török nő szabad pályára léphet.

Női hivatalnokok Oroszországban. 
Az állami szolgálat minden ágát megnyi
totta az ideiglenes orosz kormány a nők 
előtt. Ugyanolyan föltételekkel fognak a 
nők is dolgozni, mint a férfiak.

Olaszországban a vasúti forgalmat 
október közepétől kezdve annyira korlá
tozni fogják, hogy az éjjeli személyvona
tokat teljesen beszüntetik mindenütt.

A semleges hadikutya. Egy sebesült 
angol katona annak a hadikutyának köszön
heti az életét, amelyet a német katonák 
„semlegesnek“ neveztek el, mert örökösen 
az angol és német lövészárkok között fut- 
kozott s egyszer a németeknek, s máskor 
az angoloknak '.ett hasznos szolgálatot. 
Egy nagy ütközet után egy angol katona 
súlyos sebével fekve maradt az ellenséges 
lövészárok közelében, fájdalmas segély
kiáltásai azonban az angolok lövészárkaiba 
is elhangzottak. Erre az angol parancsnok 
egy kis papirszeletet akasztott a „semleges“ 
kutya nyakába, amire ezt irta : „Engedjétek 
meg, hogy a sebesültet elvihessük, külön
ben elpusztul “ A kutya rohant a cédulával 
egyenesen a németek lövészárkába, ahon
nét hozta vissza a választ az angoloknak: 
„Legyen 1 Öt percnyi időt adunk!“ Az an
golok négy perc alatt biztonságba helyez
ték sebesült társukat a németek előzékeny
ségére.

Meghalt a volt orosz miniszterelnök,
Stürmer Vladimirovic , 77 éves korában. 
Stürmer 1916 februárban lett miniszterel
nök, később pedig külügyminiszter, 1916

végén azonban már vissza kellett lépnie. 
Az oroszországi forradalom kitörésekor 
Stürmert letartóztatták és a Péter-Pál 
erődbe zárták, mivel azonban súlyosan 
megbetegedett, haza eresztették a fogságból 
az utóbbi időben.

A fűtés és világítás korlátozása. Bécs- 
ben az idén a politikai hatóságok fogják 
a lakosságot szénnel ellátni, szénjegyek 
alapján. Az osztrák közmunkaügyi minisz
ter szigorú rendelete értelmében a magán
lakásokban legföljebb 3 szobában és a 
konyhában szabad fűteni és világítani. Ven
déglők, kávéházak, különféle mulatóhelyek 
is kötelesek este korán, egy meghatározott 
órában zárni.

M ié rt fize te k  elő a H aran g szó ra  ?
mert épít, 

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

Olvassuk a bibl iát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Szept. 23. vasárnap, Lukács 17, 5— 10.
» 24. hétfő, „ 17, 11-19.
» 25. kedd, „ 17, 10-19.
V 26. szerda, „ 17, 30-37.
n 27. csütört., „ 18, 1 -8 .
V 28. péntek, „ 18, 9 -1 4 .
n 29 szombat, „ 18, 18-27.
V 30. vasárnap, Zsolt. 145, 15-21.

Okt. 1. hétfő, Máthé. 14, 22—33.
n 2. kedd, 15, 1—9.
n 3. szerda, „ 15, 10-20.

4. csütört., „ 15, 21-28.
„ 5. péntek, „ . 20, 1-16.
n 6. szombat, „ 21, 28-32.

idősebb
evang. szerényigényü urinő keres 
gazd. asszonyi, házvezetőnői állást 
10 éves kis leánykájával, vagy esetleg 
nélküle is, kisebb háztartáshoz.

Ajánlatok a Harangszó kiadóhiva
talába Szentgotthárd (Vas m.) külden
dők. i_ 2

Bérbeadó, esetleg eladó birtok.
Győrhöz közel — Börcsön — 128 
hold szántóföld és rét lakóházzal és 
gazdasági épületekkel bérbeadó, eset
leg eladó. Nagy családu evangélikusok 
előnyben részesülnek. Cim megtud
ható a szerkesztőségnél Gyékényesen.

2 - 3

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ cimen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
egy korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 4—10

Evang. lelkész keres egy élte- 
sebb nőt, akit háztartásának veze
tésével bízna meg. Az ajánlkozók 
forduljanak a Harangszó kiadóhi
vatalához, ahol a cim megtudható.

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

Szent István balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel'gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál • 
legbiztosabb a

Friedrich féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró- 
j  bálja meg a

| „wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 16—50

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz- 
5 tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
: ne rosteíje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “ .
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

I FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

• *
Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és T s a
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Ősszel születtem...
Ősszel születtem én ; tavasz íeend 
Mikor reám esteledik!
Sárgult falomb állott bölcsőm felett, 
Koporsóm’ majd rózsák fedik!
Ah, a mikor jövék: örömtelen 
5 hideg tél halvány arca vára I 
5 búcsúznom akkor kell, midőn jön a 
Tavasz virága s íangy sugáral

Ah, most is ilyen az én -élelem I 
Vágyam hajt,'kerget untaían ;
Mi boldog tudnék lenni Istenem I 
5 ki vagyok most? Boldogtalan! 
Akkor jőnek elkésett örörriim, 
ha majd keblem kihűlt, kiégett... 
Addig jertek, mig k ^ ő  nem fenne, 
Siessetek, kedves vendégek!

Ősszel születtem hervadt lomb alatt: 
Rózsák között múlok ki majd ;
Derülj, vigasztalódjál szenvedő,
Fojts el könyüket és sóhajt!
A gyermek boldog —- hervadt lombbal 
Eljátszik, elmulat kedvére ; [is
S boldog, kinek pirosló rózsa jut 
Az élei halvány estveíére I

TOMPA MIHÁLY.

Üdvös szenvedés.
— Luther iratából. —

Láthatod, hogy a keresztyének kö
zött a siralom és szenvedés nem 
olyan ritkaság számba menő kereszt, 
mintha Isten köteles volna szolgáinak 
külsőleg jó napokat szerezni. Homlok- 
egyenest ellenkezőleg történik." Jutal
mul azért, hogy még ellenségeik és 
a gazfickók iránt is jó cselekedetek
kel teljesek, a világ a keresztyéneket 
háborgatja és szidalmazza. Minden 
oldalról szidják, káromolják, hogy az 
evangéliom békétlenséget, perpatvart 
és rendetlenséget csinál, mindent 
rosszabbá tesz,- mint vo lt; úgy hogy 
a leggonoszabb fickóknak kell őket 
tartani, mint magát Krisztust s az 
róluk a vélemény, hogy minden jónak 
ellenségei.

Azért nosza légy csak keresztyén, 
akkor tanulod majd meg igazában, 
hogy mit jelent szomorkodni és szen
vedni. Ha több nem telik tőled, végy 
feleséget, élj hitben és Isten igéjének 
szeretetében s cselekedd azt, ami 
hivatalod szerint parancsolva van: 
szomszédaid s a magad házadnépe

is majd gondoskodnak róla, hogy 
hamarosan megtapasztald, hogy sem
mi sem úgy megy, ahogyan te szeret
néd s mindenki beléd akad és hát
ráltat; úgy hogy eleget kijut a szen
vedésből s elég olyan dolgot látsz, 
ami fáj a szivednek.

Légy erre elkészülve, nehogy azu
tán megijedj, vagy elcsüggedj, vagy 
türelmetlenkedj. Inkább légy vidám 
és nyugodt abban a tudatban, hogy 
nem állasz rosszul, ha igy megy 
sorod. Mert magának Krisztusnak és 
a szenteknek is mindnek ez volt a 
sorsa s aki keresztyén akar lenni, 
itt az alkalom, tanulja meg, hogyan 
kell a szivet felülemelni a világ minden 
szenvedésén, minden értelmén és 
minden bölcseségén s nem a szerint 
ítélkezni, ahogyan érez, hanem ilyen
formán okoskodni: szegénységem
mellett sem vagyok szegény ; külsőleg, 
test szerint, igaz, szegény vagyok, 
de Isten szemében gazdag; ha nyo
morúságban és szívfájdalomban van 
részem, boldog vagyok.

Boldogok, akik háborúságot szen
vednek az igazságért, mint a próféták 
valamenyien. övék a mennyeknek 
országa.
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Ez az ige naggyá teszi szivemet, 
nagyobbá mint az ég s föld. Ha 
pedig azt kiáltozzák, hogy az evan- 
géliom sok perpatvart csinál és semmi 
sem megy már simán, csendesen, 
jó barátságban,, hát erre ezeknek a 
szájukat jártató nyafogóknak azt 
adom feleletül: nem lehet és nem is 
szabad a dolgoknak szép simán és 
csendesen fo lyn i! Ameddig az ördög 
kormányozza a világot, békességet 
és nyugodalmas életet ne remélj! 
És jaj annak a jósorsnak és kénye
lemnek, ami ezelőtt volt, s amit 
most óhajtanak és visszakivánnak! 
Biztos jele ez annak, hogy az egészet 
az ördög kormányozza erőszakkal s 
Krisztus nincs jelen.

Te meg láss utána, hogy valami 
igaz, istenes ügyed legyen, amelyért 
háborgatást kell szenvedned, hogy 
ebben az ügyedben bizonyos légy, 
hogy lelkiismereted megállhasson 
mellette, még ha az egész világ el
lened támad is. Akkor azután légy 
vidám és nyugodt; vesd meg dacosan 
lármájukat s nevess rajta isten nevé
ben. Hadd dühöngjenek és feneked- 
jenek az ő istenüknek, az ördögnek 
nevében, hogy önmagukat tépjék szét 
s veszett fájdalmat okozzon nekik 
mérges, telhetetlen gyűlöletük és 
irigységük. Nem lesz olyan kemény 
koponyájuk, hogy a mienk még 
keményebb ne lenne.

1 5 1 7  —  1 9 1 7 .

^ ^ = nggTir g  : =

Bora Katalin.
Luther családi élete.

Irta : KISS SAMU.

IV.
Gyász, gond, aggodalom.

Luther Mártonnak szép családi 
életében az a csillagos ég mégis 
elhomályosult. Egyik ragyogó csil
laga nem sokára lefutott. A *kis 
Erzsébet ugyanis születése után 
hamarosan meghalt. Ez volt az első 
tőrszúrás, mely szivüket érte; az 
első fájdalmas seb, mely oly nehe
zen akart behegedni. E lborult egükre 
reményt adó szivárványt csak a 
kis Magda születése hozott. Őbenne 
keresett és talált sajgó sebére 
enyhítő balzsamot az édesanya. 
Igazi szeme-fénye vo lt a szülőknek : 
kedves, okos és ártatlan. De jaj, 
ismét újabb fellegek tornyosultak 
fö löttük; egy haragos villám ciká
zott keresztül egükön s lecsapott

Ez szent és üdvös szenvedés.
Fordította N. K.

Emlékezés Tompa Mihályra.
Szeptember huszonnyolcadikén 

századszor tért vissza hozzánk a 
népmondák, népregék, virágregék, 
A gólyához és A madár fiaihoz gyön
géd lelkű költőjének Tompa M ihály
nak, a költő papnak születés napja, 
k it a magyar nemzet szenvedése 
s a maga fájdalma emelt a halha
tatlanok sorába. M int a nép egy
szerű gyermekét, a költészet mú
zsája bölcsőjénél merengő szemmel 
köszöntő: „lelkedbe tüzet adott Isten, 
de ezt a tüzet sokszor el kell foly- 
tanod, szivedet megtöltő szinültig 
szeretettel, de vigyázz, ez a s z ív  
fog téged megölni. . Szeretni fog
nak sokan, mert szeretet nélkül 
nem tudnál élni . . Eredj, taníts 
másokat is szeretni, tanulj meg szen
vedni s ebből a szenvedésből fa
kadnak majd költészeted legszebb 
virágai, azokból fonnak homlokodra 
koszorút!“

És a költészet múzsája nem ha
zudtolta meg Tompa Mihályt. M int 
kis gyermeket, m indjárt születése
kor mostoha sors várja. Elveszti 
édes anyját, idegenek szeretetére, 
támogatására szorul. Az arany ifjú

a szülők aggódó, rettegő keblére. 
14 éves korában a kis Magda nagy 
beteg lett s rövid szenvedés után 
ő is meghalt.

K i tudná leírni az édesanyának 
fajdalmát, midőn szive szeretett 
magzatától kell búcsút vennie. K i 
volna képes festeni azt a marcan
goló fájdalmat, amit Katalin érez
hetett, midőn a temetőben járva 
két picike sirdomb integetett szo
morúan feléje. Az a két kis kereszt 
úgy tűnt föl az édesanya szemében, 
mintha alattuk szunnyadó, felejt
hetetlen gyermekei ölelésre tárnák 
ki feléje karjaikat. Óh mint roskadt 
le azokra a kisded halmokra, 
melyek elzárták tőle szeretett leány
ká it; mint öntözte patakzó köny- 
nyeivel a v irágokat; s mint ölelte 
át szeretettel, forrón azokat a kicsi 
fejfákat abban a hitben talán, hogy 
az alattuk álmodok a hideg sírban 
is megérzik annak az ölelésnek 
melegét! . .

A többi négy gyermekük mind 
A életben maradt. Bizony csak ezek
nek is a fölnevelése nem csekély 
anyagi gondot okozot a szülőknek.

kor évei Tompa Mihályra nézve a 
szegénység, a nyomorúság keserű 
évei voltak. Azért aztánjmindjobban 
és jobban keserűséggel telik meg 
szive, s a keserűség csak fokozó
dik lelkében nap-nap után, amint 
mindjobban és jobban saját belső 
értékének tudatára ébred. Mint 
sárospataki diákot rajongással ve
szik körül diáktársai, de ezeknek 
szeretete, tisztelete sem képes le l
kében kitörö ln i „azt a sötét pontot, 
mely a költő szivében már ekkor 
rejtve fészkelt.“ A lig  hogy Sáros
patakról illetőleg Eperjesről fe lköl
tözik Pestre, — ekkor már m int ne
ves költő, népmondáit, népregéit 
szinte néhány hét alatt elhordták 
ahol megismerkedik Petőfivel — 
csakhamar kinos betegség veri le 
lábáról s a Rókus kórházba kerü l: 
szomorú hangon zendiil meg itt 
lantja, ahogy Szemere Miklósnak 
í r ja :
Kórágyon fekszem én kínok tövisében 
Ez a szalma olyan kemény, olyan h ideg ! 
Vájjon puhább e az, melyet ősi telken 
Vetettek, arattak atyafias kezek ?
Vájjon jön-e azon a betegre álom ? 
Egyetlen egy kincse az egész világon . . .

Nem, el. innen ! A városi élet, 
nem az ő otthona, nem az ő ha
zája ! oda vágyik ő csak, hol vet
nek és aratnak, sokszor a csűrbe 
könnyes szemmel takarnak. Oda a 
csobogó csermely közelébe, a virá-

| Különösen, ha tekintetbe vesszük.
I hogy Luther rendes évi fizetése 

mindössze kétszáz, majd később 
háromszáz forin t volt, amit legfel
jebb esetleges ajándékokkal föld
iák meg a hívek, vagy a fejedelmek. 
A 16. század pénzviszonyai ha 
mások voltak is, m int manapság; 
de még az akkori időben is meg
lehetősen szerény jövödelem volt 
ez egy hat tagból álló család szá
mára.

Ehhez já ru lt, hogy maga Luther 
nagyon is adakozó volt s a pénzzel 
egyáltalán nem tudott bánni. Aki 
o ly rendkívüli és gazdag szellemi 
kincsekkel rendelkezett, hogy is 
tulajdonított volna az értéket a 
földi, múló vagyonnak! Túlságos 
jószívűségében szétosztotta volna 
a szegények közt mindenét. Hogy 
másokon segíthessen, nem egyszer 
zálogosította el ajándékba kapott 
ezüst tárgyait. így egy alkalommal 
egy kéregető diák jött hozzá, ak i
nek nem volt semmije. Luther 
minden habozás nélkül kivette egyik 
ezüst serlegét a szekrényből s hiába 
igyekezett őt visszatartani felesége
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gos rétre, hol a zöld mező felett, 
a fellegtelen kék ég alatt dalolva 
száll tova a fecske és a pacsirta. 

Szent természet, dajkáló anyám, 
Szerétlek én kimondhatatlanul.

Magamat m indig boldognak érzem 
A fenséges természethez közel.
És álma, vágya teljesedésbe 

megy. A bejei hívek meghívják 
papnak. Kimondhatatlanul boldog
nak érzi magát: „szép az én pályám 
ámbár nem ragyog, az egyszerit 
nép őre vagyok.“ Dicsekedve zengi 
a lelkészi hivatal elfoglalása után 
alig néhány hónappal később, hogy 
„Lant és biblia, e két hű barát 
karján ringatja boldogan magát.“ 

Együtt ébred a dalos madárral, 
járja  a virágos rétet. Majd otthon 
kis kertjében, virágokat ültet, öntöz, 
plántál.

Virágimat kéjjel szemlélgetem,
A haláltól mert megónom nem lehet: 
„Virágregék“ he dallom éltöket.
Majd elmondom mint járt a liliom,
S a múló. kecsü pipacs-egykoron, 
Kimondom a vadrózsa esetét,
S hogy mi érte csapodár kedvesét;
A hajnalkának mikép lön halál 
Szerelme a hő nap sugarinál ?
A tündérhölgy mért lön elátkozott,
S vizi liljommá miként változott.
A gyászos rozmarinnak mi baja'?
Mért búvik fűbe a kis ibolya . . .
Mely virágregék az elmúlt század . 

50-eS éveiben oly népszerűek vol
tak, hogy minden magyar kislány

is, meg a diák is, egy perc alatt 
összetörte s e szavakkal adta át 
a d iáknak: „Nekem ezüst-serlegre 
nincs szükségem; itt van. vidd az 
aranyműveshez és az árát tartsd 
meg.“ Éppen igy ajándékozta el 
munkáit is minden díj nélkül a 
könyvkiadóknak s kereken visz- 
szautasitotta ajánlatukat, midőn évi 
négyszáz forintot kínáltak fel neki 
azokért. ,, Isten kegyeltnél — úgy
mond — nem akarom eladni. 
Megelégedett vagyok igy is.“ Felol
vasásaiért sem fogadott el soha 
semmit. M ikor egy jó barátja kétszáz 
forintot adományozott neki, a sze
gény diákok közt osztotta azt szét. 
Egy ízben Katalin gyermekágyban 
feküdt, ekkor jö tt hozzájuk egy 
szegény ember, akinek nagy szük
sége lett volna egy kis segítségre. 
Luther rögtön fogta a keresztapa 
által az újszülöttnek ajándékozott 
pénzt és odaadta neki. M ikor fele
sége ezt később megtudta, zsörtö
lődött is miatta, Luther azonban 
azzal nyugtatta meg: „De édes 
Katicám ! Isten gazdag, majd ád 
másikat,“

ezek mellett szőtte az álmok és 
ábrándok szertefoszló v ilágát. ..

A haldokló természet, a sárguló, 
hulló falevelek, a bágyadt őszi 
napsugár a legnemeseb visszhangra 
találnak az ő lelkében.

Miként a tó csendes vizében,
A sárgult fák hű rajzban állnak. 
Borongó lelkem, tüköré 
A haldokló ősz fájdalmának.

Szivem, ti hervatag virágok, levelek 
Úgy fáj, úgy vérzik értetek!
Azonban kedves virágai között, 

az egyszerű nép körében is nyitott 
szemmel, figyelemmel kiséri a ma
gyar nemzeti társas élet ferdeségeit. 
Fáj lelkének a nemzeti műveltség 
elhanyagolása, a nők ferde neve
lése, a divatkórság. „A  hivságos 
testi szépség nem ad bájt a nőnek, 
a lélekből és szívből kell annak 
kisugárzania.“
Ki dúsan nyerte e baljós ajándékot,
K it a sors csábító tündérnek alkotott,
Ha nincsen a szivén értékesebb vagyon, 
Elvész, m int súlytalan hajó hab s zátonyon,

Az egyetlen hely, m it a sors néktek ada, 
Nagy s tisztelt lenni, m int nő, hitves, anya.

A családi tűzhely boldogságát, 
melegségét egyetlen költő sem éne
kelte meg szebben, mint Tompa 
Mihály.

Bejéről Kelemérre hívják meg 
Tompát papnak. Itt alapit családot, 
feleségül veszi a gömörmegyei

Rumányban lakó Zsoldos Emíliát. 
Boldogsága leírhatatlan.
Házi itszköm melegítő lángja mellett, 
Keblemen a szomoni fagy ügy felenged 
Csordultig van az én szívem, annyit érzek.

Hát amikor a gólya is ellátogatott 
az egyszerű papiakba, csak akkor 
kap igazán szárnyra Tompa da
los lelke, ö t gyönyörű dalban száll 
fölfelé, az ég felé s magával ragad 
mindenkit, kinek szive, lelke van. 
Szerény hajlékomnak kedves kis vendége ? 
Jer, jer hadd tegyelek anyád kebelére! 

Együtt hadd lássalak . .  .
Úgy szeret ő téged . . .
Pedig m int szenvedett:
Az Isten tudja csak]!

Együtt hadd lássalak, jó szelíd anyáddal, 
Mintha rózsát látnék kisded bim bójával; 
Én meg felettetek Lehajtó sötét lomb, 

Mely a zivatalnál Hiven megvédjetek.
Egy szép élő bokor vagyunk igy mi hárman 
E bokrot az élet csendes pagonyában. 

Zivatar ne é rje !
Hanem rakjon fészket kis csacsogó madár, 

Az öröm beléje.
A másodiknak örömhangjábH 

azonban belecsendül már az elnyo
matás korszakában a hazáját utolsó 
csepp vérig szerető honfi szívnek 
szent siralma.
Örökséged fiam nincs egy gombostünyi,
És mégis én neked úgy tudtam örülni I 
Szülessetek sokan.. .  Mert annyinak vége — 
S e szegény nemzetnek olyan sok híja van.

Hasonló tartalmú az ötödik kö l
temény is, telve mélységes fájda
lommal, hazaszeretettel.

Ezek után elképzelhető, hogy 
Katalin asszonynak m ily gazdaságos 
beosztással kellett vezetnie a ház
tartást. Ha nem lett volna oly szá
mító, körültekintő és takarékos, 
sokszor talán még betevő falatjuk 
sem akadt volna. De hát az ő 
figyelme és gondoskodása kiterjedt 
mindenre. A gyermeknevelés ügyes
bajos dolgai és a háztartás anyagi 
gondjai mellett arra is, hogy még 
a távolba is utasításokat küldjön 
férjének : mikép öltözködjék, mihez 
tartsa magát, hogy valami baja 
ne legyen.

Övéin való túlságos aggságos- 
kodásai fölött leveleiben gyakorta 
kedélyesen tréfálkozik is vele Lut
her. így Eisenlebenből egy alka
lommal azt Írja neki. „Az én kedves 
háziasszonyomnok, önmártiromnak 
Wittenbergben, az én kegyelmes 
asszonyomnak kezeibe és lábaihoz. 
— Kegyelem és békesség az Ur
ban ! Olvasd csak édes Katám Já
nost és a kis kátét, amelyről egyszer 
azt mondtad, hogy az egyenesen 
neked szól. Mert te Isten helyett is 
gondoskodni akarsz, mintha ő nem

1 is volna mindenható, aki tiz Márton 
doktort teremthet, ha az az egyetlen 

j öreg a Saalba fulladna, vagy a 
j kályhalyukba, vagy a farkasve

rembe.“ Majd ismét egy másik 
levelében, amelyet a maga „szent, 
gondos asszonyának, legkegyelme
sebb úrnőjének“ címez, azt m ondja: 
„Legszentebb doktorné asszonyom! 
A legszívesebben köszönjük fellet- 
tébb nagy gondoskodásodat, amely 
miatt még aludni sem tudsz. Mert 
ha te nem gondoskodtál volna 
rólunk, bizony megemésztett volna 
bennünket a tűz házunkban és a 
te gondoskodásod nélkül tegnap 
minden kétségen kívül valami kő
szikla zuhant volna a fejünkre és 
szétlapitott volna, m int az egérfogó. 
Tartok tőle, hogyha te megszűnsz 
aggódni és vigyázni, még a föld 
nyel el és minden elemek ránk 
zúdulnak.“

Pedig hát nem volt egészen ok 
nélküli Katalinnak a gondoskodása 
és aggodalma. Az ő gyöngéd szive 
megérezte, hogy férjének, akivel 
folyton egy egész ellenséges világ 
állott szemben, szüksége van arra,
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Miért is nem jö tt elébb születésed napja ? 
A szabad nemzetnek, hogy csak egy percig is 

Lettél volna tagja.

De a k in  lelke annyi szeretettel, 
melegséggel csüngött, annak szemét 
egy váratlan napon lezárta a 
halál. A csapást férfiasán viseli. 
Megvigasztalódik, mert néhány év 
múlva ismét egy kis angyallal aján
dékozta meg hitvese. De amikor 
ezt is elragadja tőle a keserű halál, 
felja jdul ugyan, de „nem dacol 
és nem pöröl a végzettel, szilaj 
kétségbeesésének sem adja át ma
gát, csak arca vonaglik, csak erős 
teste és testénél is erősebb lelke 
remeg a visszafojtott fájdalomtól.“
Járván a temetőn tanutlan éjeken,
Egy kisded s ir felett törnek meg térdeim : 
S felháborult elmém ugyan hányom-vetem 
Az élet és halál örök kérdéseim 
Mért is végződtek oly kevéssel évei ?
Mig kérdezem : fanyar leckén tanít az ész. . .  
Születtünk, meghalunk!
Ezt könnyű érteni,
Azon megnyugodni nehéz, igen nehéz.

De ő mégis megnyugszik.
Az én lelkemre is szálljon le béke, csend. 
Hogy a sir híis gyepén nyugtatva homlokom, 
lligy jek reméljek, s ezt lehessen mondanom: 
Ha elvesztettem itt, feltalálom ott, 
legyen meg hát Uram a te szent akaratod.

Második fiát, Gézát már a han- 
vai temetőben hántolták el, ahová 
közben 1851-ben Kelemérről ez 
elsőrendű egyházba meghívták 
papnak, hogy haláláig hirdesse itt

az Urnák nagyságos dolgait és á l
dozzon a múzsák oltárán. Haláláig 
szerető hitvese marad ezután egye
dül az ő kincse „hozzá fonódik a költő 
beteg lelke m int a fo lyondár!“ Fe
leségéről többek között ezeket Írja : 
„Nem tudta a világ, hogy élsz. Nem 
mutatsz semmit. . Kavicsnak lát
szol s gyém ántvagy. Egyszerűség, 
tisztaság. A s z ív  veréséhez hason
lítasz. Asszony, ki este-reggel, imád
kozni szokott.“ Sírja szélén álló 
költő utolsó versei az ő ritka  je l
lemű feleségéhez szólnak. Neki 
ajánlja „O lajág“ cimü imádságos 
könyvét, k i amikor férje hét éven át 
á legrettenetesebb szívbajjal küzdött, 
kínlódott, vergődött, volt ahhoz elég 
testi, le lki ereje, szeretete, hogy j 
visszatartsa, megtartsa őt a mély- j 
ség szélén.

Nagy és halhatatlan nevet biz
tosított magának Tompa Mihály, 
m int a családi érzés költője, de a 
magyar nemzet egén, mint soha 
le nem tűnő csillag fog fényleni, 
a legnagyobbak között is az első 
marad az ő hazafias költeményei 
révén. Valóságos isteni elhivatást 
teljesített a 48/49-diki szabadság- 
harcra következő szomorú években 
Az ő prófétai leikéhez szólott az Is
ten le lke : Vigasztaljátok, vigasz
taljátok az én népemet. Oroszlán- 
része van abban, hogy a magyart

hogy figyelmeztető szeretettel és | 
féltő gonddal őrködjék valaki mel- j 
lette. Hiszen ellenei egy percre sem 
hagytak fel az áskálódással és i 
alattomos cselvetéssel. Sőt annyira j 
mentek, hogy 1535-ben egyenesen 
életére törtek egyes vakbuzgó, 
sötét lelkű nemesek, amit Katalin 

\  megtudván, szivének egész félel
mével azon volt. hogy férje lega
lább egy időre rejtekhelyre vonul
jon. így aztán azt sem engedte 
meg neki. hogy elmenjen egyik 

Ibarátjának, Spalatinnak az eskü- 
ívőjére. Később meg betegen fekvő 
I édes-apját sem látogathatta meg,
/ mert ellenségei észrevehetően szö- 
f vetkeztek ellene. 1540-ben egy zsidó 
I  orvost vesztegettek meg kétezer 
j forinttal, hogy mérgezze meg Lut- 
i b é rt; a következő évben egy wit- 
I tenbergi züllött alak sütötte rá 

kabátja alatt elrejtett puskáját. Élete 
tehát folytonos veszedemben for
gott. Valóban, mintha csak önma
gáról irta volna fenséges himnu
szában azokat a szavakat:

„Az ős ellenség 
Most is üldöz még,

Nagy a serege,
Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.“ 

Mennyi aggodalmat, mennyi ret
tegést és kínt állhatott k i ily  körü l
mények között férjéért az a sze
gény asszony!

Hozzá még Luthert betegség is 
gyötörte állandóan. Az idegfeszítő 
és gyakran túlcsigázott szellemi 
munka, valamint a sok szorongat- 
tatás, támadtatás és küzdés, amiből 
oly bőven kiju tott a reformáció hő
sének, nagyon megviselte szerve
zetét. Már 1527-ben oly súlyos be
tegség támadta meg, hogy hozzá
tartozói halálától tartottak. Elgon
dolható Katalin fájdalma, amidőn 
egyik gyermekével karján, a má
sikkal meg szíve alatt ott állott 
nagybeteg urának ágyánál. És mé
gis erős lélekkel uralkodva magán 
s visszafojtva előtörni akaró köny- 
nyeit, ö vigasztalgatta még a rfeje 
és kicsiny gyermekei jövője felett 
aggódó férjé t: „Kedves doktorom, 
miattam s a gyermekek miatt ne 
remegjen a te szíved. Az özvegyek 
és árvák atyja nem hagy el ben-

egyedüli jó barátja a reménység 
is el nem hagyta. A gólyához, Le
vél egy kibujdosott barátom után, 
A madár fiaihoz, Heródes stb. igaz 
gyöngyei a magyar irodalomnak. 
Az ő költeményei révén a megpró
báltatás nehéz napjaiban forptl 
eggyé a nemzet.

* **
Egy egész világégés rettenetes 

lángjai között tért vissza hozzánk 
a költő születésének 100 éves év
fordulója. Az országos megemlé
kezés külső kereteit illetőleg szűk 
térre szorult. ,
Oh mert k i ütne zajt,
Midőn halottja van a szegény hazának,
S m illió  kebel sóhajt.

De a belső, a szivbeli lélek sze
rin ti megemlékezésre soha alkal- 
matosabb idő nem volt. Nem volt 
még idő, mely alkalmatosabb lett 
volna arra, hogy a hanvai teme
tőben díszes gránit oszlop alatt 
nyugvó költőt felébresszük csendes 
álmából, kinek éltető, reményt adó 
lelke itt já rt eddig is közöttünk. Óh 
mert hiszen hányán vannak, kik ma 
kórágyon fekszenek kínok tövisé
ben. Kiknek az a szalma olyan 
kemény, olyan hideg, k ik  a költő
vel puhábbnak találják azt. melyet 
ősi telken vetettek, arattak atyafias 
kezek.

Iliinket. Sőt hegyeiméből és irga l
mából remélem, hogy téged is 
meggyógyít számunkra.“

A reménység pedig nem szégye- 
nít meg. Katalin nagy hite és bizo
dalma elvette ju ta lm át: férje csak
ugyan felépült.

A következő évben azonban me
gint elővette nehéz betegsége s ettől 
kezdve éveken keresztül kínozta. 
Azonkívül a gyermekek közt is nem 
egy ízben ütötte fel fejét valami 
betegség, úgy hogy Katalin élete 
nem volt egyéb örökös rettegésnél. 
Ehhez járu lt, hogy Luthernek sokat 
kellett utaznia. Munkája, »köteles
ségei kiszólították még betegen is 
a hű nő ápoló karja i közül. így 
aztán a távol levő beteg iránt csak 
nőttön nőt a szegény asszony aggo
dalma.

Ilyen utazásai alkalmával 1537- 
ben Schmalkaldenben régi vesebaja 
ismét kiú ju lt. Különösen egy va
sárnap a prédikálás annyira megvi
selte, hogy a szószéken összeesett 
s nagybetegen vitték idegenben levő 
szállására. Képzelhetni Katalin ije
delmét, midőn nyolc napi nehéz
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Hányán vannak, kik. mint a költő, 
megállnak ina „a kedves sírjánál.“ 
Hányán, k ik  így t'elsóhajtanak:

A  kidőlt fában őrlő szú lakik 
A honfi honfira vádaskodik . . .

Czipott Géza.

Tudjuk-e, mennyi áldást köszön
hetünk a reformációnak és mivel kell 
ezért kimutatni hálánkat ?

Tovább megyünk. . .
A sugár kialszik, a virág elvirit,
E lhalkul a szivünk, rövid az élet itt,
Csak azt keressük fűit, hogy boldogok le

jgyünk.
Úgyis tovább megyünk — úgyis tovább 

/megyünk . . ■

Elillan a tavasz, elszál az ifjúság,
Sárguló levelet hullat a lombos ág,
S ha mégis itt-o lt tán nyílt még virág né

lkülük;
Szedjük le gondosan — úgyis tovább me-

lgyünk . . .

fogadjuk melegen — az élet jó t ha ád : 
Ha kezet nyut felénk rokon, testvér, barát, 
Megnyugszik a szivünk ha . jókkal — jók

lleszünk :
Szeressünk lelkesen — úgyis tovább me-

lgyünk . . .

Szivünk megérzi már, hogy véget ér a nyár, 
S bár meg-meg f i i  rüszt még egy vissza tért

[sugár,
t la j ’, de az a sugár csak játszik már ve-

Ilü n k !
Közéig az alkonyat — aztán tovább me-

fgyünk . . .
Tóthné MUNKÁCSY ELEONÓRA.

betegség után Luther kívánságára, 
hogy szállítsák haza, mert övéi 
közt szeretne meghalni: a választó- 
fejedelem kiadta a wittenbergi vár- 
parancsnoknak a rendeletet, hogy 
Lnthernét értesítse a szoluorú eset
rő l s készítse elő a legrosszabra.

Katalin a lesújtó h ir vétele után 
azonnal eléje sietett férjének. Haza
érve pedig a legnagyobb gonddal 
és szeretettel ápolta. Éjt-napot ágyá
nál töltött. S a nagy szeretet, az 
önfeláldozó és hű ápolás meg is 
hozta gyümölcsét: Luther fölgyó
gyult. De a fáradhatatlan léleknek 
megint nem volt otthonmaradása. 
Talán, mert maga is érezte, hogy 
kevés idő ál! már rendelkezésére 

. s azért akarta minden idejét annak 
a szent ügynek szentelni, amelyre 
Istentől elhivatott. Felesége marasz
talta ; gyöngéd zsémbeléssel igye- 

'  kezett tartóztatni; kérte,'hogy óvja 
egészségét, kímélje magát. Mind 
hiába.

Nehéz napok emlékeiből.
In a : B iró László.

A messze kékeié havasok ormán 
már leesett az első hó.

Lent a völgyben még virítottak a 
mosolygó őszi virágok, bár reggelen
ként már könnyű köd ülte meg a ré
tet s a fűszálakon, mint ezernyi apró 
ezüst szemecskék úgy csillogott a 
reggeli harmat.

Szeptember vége felé járt már az 
idő. Szomorú, néma elhagyatottság 
borult a kis csángó falura. Az utcá
kon alig lehetett látni egy-két öreg 
embert, vagy asszonyt, mert a fiata- 
labbja mind elmenekült azon a szo
morú augusztusi éjszakán, amikor hí
rül jött, hogy a Tömösi szoroson be
törtek az oláh hordák, akik már két 
év óta ijjeszgették folyton a szegény 
falusi magyarokat ingatag magatar
tásukkal. Istenem, milyen rettenetes 
éjszaka is volt az, még reágondolni 
is nehéz, mint egy nyomasztó, kínos, 
rossz álomra. Az emberek nyugodtan 
aludtak ágyaikban, talán éppen arról 
álmodtak gyönyörűségesen szép ál
mokat, hogy elmúlt a vérzivatar, ha
zajöttek a két év előtt elment katona- 
sipkás, fölbokrctázott fiúk apák és 
testvérek. A méla hold is olyan ked
vesen mosolygott fönn az égen. mint 
egy kis nevetős gyermekarc. Csak a 
Nagykőhavas volt bánatos és szo
morú. Komoran, egyhangúan nézett 
alá a völgyben elterülő szép kis ma
gyar községekre, mintha csak mon
dotta volna : meneküljetek ti szegény 
megfáradt, megterhelt emberek, vi
gyétek el innen legalább megkínzott 
életeteket oda, ahol még boldogabb 
a vidék, mert a ti határaitokon már 
leskelődrek a martalócok, ott már 
villog a gyilkos oláh szurony, hogy 
elvegyék az ősi földet, ezt a szép 
magyar földet, amelyet már annyi
szor öntözött a ti apáitoknak piros, 
meleg vére. Meneküljetek há t! Óh 
bizonyára igy szólott volna az em
berekhez az öreg Nagykőhavas, ha 
ajkai nem lettek volna némák és csu- 
kottak, ha nem lettek volna szótlan
ságra teremtve.

S abban a másnap reggeli rémes 
zűrzavarban, hogy kapkodott mindenki, 
mintha csak minden ember elvesztette 
volna a fejét. A tiszteletes úr is alig 
tudta a megfélemlett lelkekben a bá
torságot fenlartani. Pedig milyen szé
pen beszélt azon a reggelen a tem
plomban, hogy bátorította a népeket, 
hogy ne féljenek, mert ha most itt 
is kell hagyni az ősi földet, ahová

annyi sok szép emlék, annyi sok szép 
álom fűz bennünket: A Seregeknek 
Ura velünk van, Jákóbnak Istene a 
mi várunk ! ö  szállítja lé a hadakat 
mind a földnek határáig; eltöri az 
ívet és elrontja a kopját és a szeke
reket tűzzel emészti meg ez mondván : 
Szűnjetek meg és ismerjétek meg, 
hogy én vagyok az Isten, ki felma- 
gasztaltatom a pogán-yok között és 
felmagasztaltatom az egész földön. 
Bátorította az embereket, hogy hős 
katonáink majd visszaszerzik ezeket 
a kedves falvakat nekünk újra Bs a 
sok száz és száz ember ajkáról mi
lyen sírva szállt akkor az ének a 
templomban utoljára az egek Urához:

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és paj/.Mink ;
Ha ő velünk, ki ellenünk ?
Az Úr a mi oltalmunk.
Az ös el enség 
Most is üldöz még,
Nagy a serege,
Csalárdság fegyvere.
Nincs ilyen több a földön.

Az volt az utolsó istentisztelet. 
Azóta üres, árva. elhagyatott a tem
plom. Nem jár már oda egv lélek 

i sem, nincs aki vigasztaljon Nincsen 
! itthon, aki olyan sokszor hirdette 
j  ott az Isten igéjét. Az oláh katonák 
! is egészen kirabolták. Elvitték a szép 
i arany poharakat, amelyekből pedig 
! még nem is olyan régen, olyan áj- 
; tatosan vette a falu népe új kenyérre 
! az Úr szent vacsoráját. . . 
j Ezekről a szomorú dolgokról gon- 
i dolkozik özv. Istók Borcsa Andrasné 
j egyszerű, szegényes, de tiszta, rendes 

kis szobájában. Az ő utcájában csak 
j ő maradt egyedül itthon. A többiek 
i mind elmenekültek. De neki már nin- 
i csen mit féltenie. Két szép derék fia 

több mint egy éve már, hogy ott ve
szett Qaliciánák szomorú földjén 
Meghalt mindakettő nagyurasan, ran
gosán a királyért és a hazáért, mint 
ahogy a jó magyar huszárokhoz illik. 
Ö egyedül, minden támasz nélkül 
maradt, mint a megtépett öreg fa, 
de azért nem panaszkodik, nem zú
golódik, hiszen az Úr adta őket, az 
Úr vette el is, az ő neve pedig le
gyen mindig áldott. Ezerszer meg- 
könyezte, ezerszer megsiratta már 
őket, de zúgolódásra még sohasem 
nyitotta ajkát.

Most is az fáj leginkább néki, hogy 
nem mehet el még az Úr házába sem 
dicsérni őt a véghetetlent. az örökké 
jót, mert az oláh katonák még azt is 
megtiltották. Az este magányos csönd
jét tehát arra használja fel, hogy elő
veszi otthon a vigasztalások könyvét, 
az aranyszegélyes kopott bibliát és



azt olvasgatja. Olvasgatja ott, ahol 
tegnap félbenliagyta, mert olyan szép 
dolgok vannak abban elbeszélve a 
sareptai özvegy asszonyról, meg Illés
ről az üldözött prófétáról. Milyen 
szépen hangzanak a szavak: Menj 
el immár te, és menj napkelet felé, 
és rejtessél el a Kérith patakja mel
letti. mely a Jordán vizének ellené
ben vagyon És a patakból lészen 
néked italod : a hollóknak pedig meg
parancsoltam, hogy ott tápláljanak 
téged. Elméne azért és az Úrnak be
széde szerint cselekedék; elméne mon
dom, és leüle a Kérith patakja mel
lett, mely a Jordán vizének ellenében 
vala. És a hollók visznek vala néki 
kenyeret és húst, mind reggel, mind 
este és iszik vala a patakból. És lön 
néhány nap múlva, hogy megszá
radna a patak : mert nem lészen vala f 
eső a földre. Lón azért az Úrnak 
beszéde ő hozzá, mondván : Kelj fel, 
menj el Sareptába, mely Sidonhoz 
tartozó, és légy ott; imé megparan
csoltam egy özvegyasszonynak, hogy 
tápláljon téged. KJ felkelvén elméne 
Sareptába, és juta a város kapujá
hoz. Imé pedig vala ott egy özvegy
asszony ki fát szedeget, előszólítván 
azt monda néki: hozz kérlek egy ke
vés vizet nékem válami edényben, 
hogy igyam. Mely elméne, hogy hozna. 1 
Visszaszólítván pedig öt monda néki: 
hozz kérlek egy falat kenyeret is né
kem. Az pedig monda : Él a te Urad 
Istened, hogy nincsen nékem sült ke
nyerem, hanem egy teljes marék liszt- 
tecském vagyon a vékámban, és egy 
kevés olajam a korsómban ; és imé 
valami fát szedegetek, hogy elmen
jek és megkészitsem azt magamnak, 
és az én fiamnak, hogy megegyük, 
és azután meghaljunk

Monda pedig néki Illés: Ne félj, 
menj el s cselekedjél a Te beszéded 
szerint: de mindazáltat nékem süss 
abból először egy kis pogácsát és 
hozd ide magamnak, — neked pedig 
és a Te fiadnak süss azután. Mert 
azt mondja az Izrael Ura és Istene, 
hogy sem a vékabeli liszt, sem a 
korsóbeli olaj el nem fogy addig, míg 
az Úr esőt ád a földnek szivére. Él- 
méne azért és Illés beszéde, szerint 
cselekedék, és evék mind ő, mind 
házanépe naponként. A vékabeli liszt 
el nem fog.ya, sem pedig a korsóbeli 
olaj, az Úrnak beszéde szerint, me
lyet szólott vala Illés által. (Kir. I. 
17, 3— 16.)

Amikor a történet olvasásában 
idáig jutott özv. Istók Borcsa An- 
drásné a szemei megteltek könnyek- 
ke‘1, mert arra gondolt, hogy vájjon
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az ő fiai, amig éltek nem bujdostak-e 
így egvkor, amikor kint járták a har
cok mezejét s nem egyszer az üldöző 
ellenség járt nyomukban. Istenem, 
vájjon ők akadtak-e vagy egyszer 
ilyen jószivü asszonyra ott a messze 
idegenben, — aki az utolsó marék 
lisztecskéjét is megsütötte számukra 
Vájjon akadnak-e még a mai rom
lott világban sareptai özvegy asszo
nyok ? Ilyen meleg gondolatok és 
érzések töltötték meg özv. Istók Bor
csa Andrásné lelkét, mígnem az öreg 
biblia mellett egészen elszunnyadt. . .

Álmodom
Almából halk zörej ébresztette fel. 

A kaput verte valaki csöndesen. Özv. 
Istók Borcsa Andrásné kiszólott:

— Ki az ? !
— Szegény üldözött, aki mene

déket kekes, — felelte egy szomorú 
hang. — Ne féljen néném 1

A kapuban egy katona állott. Le
rongyolódott ruhájú magyar katona, 
néni lehetett több harminc évesnél.

Özv. Istók Borcsa Andrásné a 
katonát bevezetti tiszta szobájába, 
azután megvendégelte.

A katona lassanként fölmelegedett. 
Kibeszélte, hogy egy ütközetben a 
románok elfogták, azután elhurcolták 
Jossiba, de nagyon rosszul bántak 
vele. igy hát megszökött. Nagyon 
sok nyomorúságon ment keresztü', 
még idáig is eljutott. De most már 
bízik. Erős a bizalma, a hite, hogy 
szerencsésen átszökhetik a magyar 
csapatokhoz.
- — Segítse a jó Isten, — mondotta 
özv. Istók Borcsa Andrásné könnybe- 
lábadt szemekkel.

Másnap korán reggel, amikor a 
havasok felett a rózsaszínű hajnal 
még psak szárnyait bontogatta, özv. 
Istók Borcsa Andrásné útnak indította 
a szegény rongyos magyar katonát, 
aki megszökött az oláhok fogságából, 
mert lelke nem bírta azt az idegen 
nyomasztó levegőt és hazavágyódott. 
Haza, — erre a szomorúan szép 
magyar földre.

Az öregasszony tarisznyáját meg
töltötte szép frissen sült ropogós 
pogácsákkal, mint ahogy a sareptai 
özvegy tette egykor Illéssel, az üldö
zött prófétával.

Elvezette egészen az apácai útig 
ott elbúcsúzott tőle. Ellátta jó tanács
csal. Menjen csak arra egyenest, ■
— mutatott kelet felé, — ott ér el 
leghamarabb a magyar csapatokhoz.

S a katona elindult.
Özv. Istók Borcsa Andrásné pedig, 

hosszasan, szomorúan nézett utána.

1917. október 7.

I A szeme lassanként megtelt köny- 
nyekkel.

Majd megfordult és elindult haza 
felé Útközben felsóhajtott:

Szegény fiú !
Éppen olyan volt, mint az én 

kisebbik fiam, a Péter . .

A világháború eseményei.
Az utóbbi napokban különösen 

két beszéd elé tekintett nagy vára
kozással, meleg érdeklődéssel a 
világ. Mind a két beszéd el is 
hangzott. De sem a volt angol 
miniszterelnöknek, sem a német 
birodalmi kancellárnak beszédje 
nem vitte egy lépéssel sem közelebb 
az emberiséget a békéhez.

A pápai békejegyzékre k irá lyunk 
elküldötte, a választ. A válasz 
majdnem teljesen azonos a német 
birodalmi kancellár által megküldött 
válaszjegyzékkel.

A. válasz rövid tartalma : csatla
kozunk a pápa indítványához, hogy 
a hadviselő telek tanácskozást tart
sanak. A szárazföldi és vizi fegy
verkezés csökkentésében is bele
mennek s készek arról tárgyalni, 
hogyan lehetne egyesek uralmától 
fölszabadítani a népeket.

A bolgár cár is elfogadta a pápa 
indítványát azzal, miszerint reméli, 
hogy Bulgária egységesitése ke
resztül vihető lesz.

Az ellenséges államok ez ideig 
még nem feleltek. Painlevé, az uj 
francia miniszterelnök — inár ne
gyedik a háború alatt — elfoglalta 
állását, elmondta a programbeszé
dét, melynek az a mondata, hogy 
az orosz front kínos csalódást oko
zok a szövetségeseknek — nagyon 
lehangolólag halott. Valóban.Orosz
ország már nagyon közeli á ll. a 
teljes összeomláshoz. Csernov, a 
volt földmivelésügyi miniszter Ke- 
revszki ellen fordult, kinek külön
ben az ellenforradalom uj vezérével 
Kaledin-nel is meggyűlt a baja. A 
lapok híradása szerint a nagy for
radalom kitörése óta Pétervárott 
nem volt olyan izgatott a hangulat, 
mint most. Mindenfelé merénylettől 
tartanak. Nagy az elkeseredés az 
angolok miatt. Jakobstadt már el
esett ; most pedig az észak felé 
irányuló nyomás alatt Pétervár 
elestétől félnek és már készítik elő 
kiürítését. — Olaszországban is 
egyre terjed a forradalmi láz. M i
lanóban már napok óta zavargások 
vannak, amelyeknek elfojtására ka-
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tonaságot és géppuskát kellett k i
rendelni. Hasonló jelentések érkez
nek Túrjaiból, Génuából és Velen
céből. Egy távirat 500 fpre teszi a 
turin i zendülésben elesettek számát.
A határt mindenfelől elzárták: Nagy j 
az elkeseredés, mivel a nép tudja, | 
hogy á 11 rendbeli isonzói támadás j 
nem hozott Olaszországra annyi j 
hasznot, amennyit békés tisztesség- | 
gél megkaphatott volna tő lünk; | 
ellenben a harctér rémségei iszonyú j 
veszteséggel jártak az olasz nem
zetben vérben és értékben. — Az 
angolok a flandriai harctéren újabb 
támadást kezdtek, de a német front 
ezúttal sem bizonyult sehol sem 
gyöngének. Az utóbbi napokban 
német repülők sikeresen bombáz
ták Londont, mi nagy riadalmat 
okozott. Az augusztusban elsülyesz- 
tett hajók tonnatartalma 830.000 
volt. E fegyverünk szeptemberben 
is sikeresen küzdött az antant ki- 
éheztetési politikája ellen.

Öriilsz-e egyházad jubilálásün ? I 
Örülhet-e egyházad atejabilálásodon ?

Háborús apróságok.
Az apa csoda dolgokat cselekedett 

a háborúban, meséli a kis fiú az A 
társainak. Az apa volt a legnagyobb 
hős az ezredben.

— Nos és mi volt legnagyobb hős
tette ?

— Az, amikor egyedül elfogott egy 
szakasz muszkát,

— És hogy lehet az ?
— Könnyen.
— Mégis egy ember egy egész 

szakaszt? Hogy csinálta azt?
— Hát körülkerítette őket.

A szorzás titkait magyarázza a ta
nító. Felírja a táblára: 6X? és meg
kérdezi :

— Mi ez ?
— Szorzás.
— A 6-os számjegynek mi a neve?
— ' Szorzandó.
— A 7-esnek?
— Szorzó
— Most elvégzi a tanító a szor

zás műveletét és a táblára ez van 
írva 6X 7  42.

— Hát a 42-ös micsoda.
— Az egy nagy ágya — felelik 

büszkén a gyermekek.
•ír

Rucáról mesél a tanító az iskolá
ban. Tetőtől-talpig leírja, hogy milyen

is a ruca. Végül hozzá teszi még, 
i hogy a vízben hol alámerül, hol meg 

felbukik.
— No, ki tudja már most meg

mondani a nevet, kérdi a tanító.
— A gyermekek kórusban kiálltják: 

Tengeralattjáró.

© r s - i á o ^ i l á ao

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
Tisztelettel kérjük a dunántúli kerü

let lelkészeit és tanítóit, szíveskedjenek 
azonnal Szentgotthárdra jelenteni, hogy 
szórványaik részére hova és hány pél
dányt küldjünk a ref. jubileumi számból.

Uj belmunkatárs. Tótliné Munkácsy 
Eleonóra a vidéki hirlapirás egyik büsz
kesége a „Harangszó“ munkatársai köze 
belépett. Meleg szeretettel üdvözöljük.

Kitüntetés. Jeszenszky Károly tábori 
lelkészt, érdemei elismeréséül a Vöröske
reszt II. oszt. érdemrendjével, a hadiékit- 
ménnyel tüntette ki a király.

Lelkészbeiktatás. A nemescsói gyüle
kezet uj lelkészét, Saródy Gyulát, szept. 
16-án iktatta be lelkészi állásába az esperes 
megbízásából, Zongor Béla körmendi lel
kész. A szép ünnepen jelen volt Kapi Béla, 
dunántúli püspök is

Választások. A pesti magyar egyház- 
község Marcsek János ujcsanálosi lelkészt 
és Rapos Viktor, budapesti fasori segéd
lelkészt vallástanárokká választotta.

1,462.000 korona kárt okozott a román 
betörés az erdélyi szász evang. lelkészek
nek és tanítóknak.

Az első nölelkész Németországban.
Heidelbergben evang kórházi lelkésszé 
nevezték ki Oberback kisasszonyt, aki jeles 
eredménnyel tette le a lelkészi vizsgát.

A dunántúli egyházkerület ez évi jub i
láns közgyűlését szept. 25 -27  napjaiban 
Sopronban tartotta. A közgyűlést megelőző 
este., gyámintézeti ünnepély volt, melyen 
Pröhle Károly tanár és Pálmai Lajos tar
tottak előadásokat. A közgyűlés napján 
Kapi Béla püspök a reformációt méltató 
hatalmas beszédet mondott, Berzsenyi Jenő 
felügyelő pedig a magyar reformátusokkal 
való unió szükségességére mutatott rá. Este 
a történelmi nevezetességű Eggenberg ház 
udvarán a kőből faragott szószékről Payr 
Sándor theol. tanár hirdette nagy ékesszó- 
ással az Urnák csodálatos dolgait.

Uj egyházmegyei elnökség. A győri 
egyházmegye Pálmai Lajos, győri lelkészt 
az esperesi, hegyeshalmi dr. Fischer Gyula 
győri egyházközségi felügyelőt pedig az 
egyhm. felügyelői állásra választotta meg.

Jubileumi alapítvány A győri egyház- 
község ref. jubil. emlékül 40 ezer koronás 
alapítványt létesít s annak kamatait a 
mindenkori rendes lelkészek stóladijának 
megváltására fogja fordítani.

Adomány. Huber István és neje Gruber 
Mária, soproni lakosok, a soproni gyám
intézetnek 500 koronát adományoztak.

Halálozás Philippi Árpád, kaposszekeöi 
másodtanító, tart. hadnagy, Székesfehér
várott elhunyt. Szülőföldjén, Slrázsán, he
lyezték örök nyugalomra. Legyen áldott 
emléke 1
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If jú  évek címmel Algőver Andor buda
pesti vallástanár szerkesztésében október 
1-én újból megjelent a középikolai tanulókra 
nézve nélkülözhetetlen ifjúsági lap, mely a 
fájdalmas emlékű oláh betörés következtében 
egy évig szünetelt. A lap előfizetési ára 5 
korona. Mutatvány számokat készséggel 
küld a kiadósivatal : Budapest V ili. Kis
faludy-u. 19.

A magunk részéről a feltámadt ifjúsági 
lapot a legmelegebben üdvözöljük s kíván
juk, hegy a lelkes szerkesztőség fárad >z.ását 
minden tekintetben siker koronázza.

I t t h o n r ó l .
A király jó szíve. Királyunk elrendelte, 

hogy az olyan családok egyetlen megmaradt 
fia, amely családból már két vagy több fut 
elesett, vagy a háborús szenvedések folytán 
szerzett betegségben meghalt, továbbá a 
hat vagy ennél több el nem látott gyermekek 
atyja, akinek a gyermekek eltartásáról 
gondoskodnia kell, amennyiben az ilyenek 
nem a hivatásos katonaállományhoz tartoz
nak. a hadseregnél oly szolgálati helyen 
alkalmaztassanak, ahol ni* cseriek kitéve az 
állandó ellenséges behatásnak.

A 49—50 éves katonaság legénysége, 
hadügyminiszteri rendeletre, ezentúl csakis 
mögöttes országrészben alkalmazható, k i
cserélik t i. őket fiatalabb arcvonalszolgá- 
latra alkalmas, őrszolgálatos legénységgel

Vilmos császár Budapesten. Szept. 
19-én Budapesten utazott át a német csá
szár s cgv órát ott töltött. Automobilon 
bejárta a fővárost. A perronon várakozó 
uraknak megjegyezte a császár, hogy 
Budapest impozánsan fejlődött, mióta hu
szonegy évvel ezelőtt utoljára látta

A fűtés és v ilágítás a télen. Nálunk 
is életbelépett az a rendelet, hogy magán
lakásokban legfeljebb 3 szobát és a kony
hát szabad fűteni világítani.

Fölmentések meghosszabbítása. A 
honvédelmi miniszter elrendelte, hogy 
mindazok a katonai fölmentések, amelyeket 
szeptember 30-ig és október 31-ig engedé
lyeztek, október 31 -ig, illetve nov 30-ig 
meghosszabbittassanak, ha az illetők mező- 
és erdőgazdasági érdekből lettek fölmentve.

A n a g y v i l á g b ó l .
Eleonóra bolgár királyné temetésén

királyunk, a német császár, a bajor király 
s a török szultán megbízottakkal képvisel
tette magát. A királynét a Bojana nemi falu 
ősrégi templomának kriptájába temették. 
A fekete posztóval bevont koporsó mögött 
ment a bolgár király és négy gyermeke. A 
gyászleplet bojtjainál fogva a miniszterelnök, 
a képviselőház elnöke, a hadseregföpa- 
rancsnok, a közoktatásügyiminiszter, a 
hadügyminiszter és a polgármester vitte A 
temetés ideje alatt egész Bulgáriában zúg
tak a harangok. Rengeteg gyászoló közön
ség kisérte a menetet; a királynéért való 
gyász igazán megható Bulgáriában. A te
metés evangélikus szertartás szerint ment 
végbe.

A rekvirált harangok helyett Német
országban vasúti sindarabra ültetik a to
ronyórát Ha jól van fölakasztva a sin, 
szép tiszta, csengő hangot ad és nem is 
kerül sokba.

Nagy robbanás Londonban. London 
egyik nagy gyárában tűz ütött ki, amelytől 
a fölhalmozott vegyiszerek fölrobbantak.
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Az egész gyár, amely pedig igen nagy 
területen fekszik, elpusztult teljesen, Á 
szomszédos gyárak és lakóházak is meg
semmisültek. Emberélet nem esett áldozatul.

Érdekes eset. Egy németországi Rint 
István nevű 22 éves katona 1915-ben a 
nyugati harctéren, gránáttól megsebesült s 
az ijedtség következtében akkor teljesen 
elveszítette bes/.élőképességét és hallását, 
azóta, mint hadirokkant, kórházban volt A 
siketnéma rokkant nemrégiben álmából 
fölriadt és két évi hallgatás után egysz rre 
elkezdett kiabálni és beszélni. Elmohdfi*, 
hogy rémes álma volt, amitől í gy megijedt, 
hogy elkezdett reszketni és kiabálni.

E lhunyt hősök holttestét ok óber 1 - töl 
kezdve ismét lehet hazaszállítani.

Olvassuk a bibliát
liol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincn 
Tanyát a sátán ütőit ott,
1 l(! ís'.en nem lel hajlótmi

Okt. 7. vasárnap, Márk 10, 1.3—10.
8. hétfő, János 6 1 15.
9 kedd, „ 6, 16-22.

10. szerda, „ 6, 23—29.
I I . csütört., „ 6, 30—40.
12. péntek, 6, 41-47.

n 13 szombat, „ 1, 48 -  59.
14. vasárnap, „ fi, 60-65.
15. hétfő, „ 6, (ifi—71.
10. kedd. 7, 1 -9 .
17. szerda, „ 7, 10-20
18. csütört., „ 7, 21-29.
19. péntek, 7, 30—36

,, 20. szombat, Zsitl. lev 2, 10—18

A HARANGSZO perselyébe be
folyó pénzen ingyen példányokat kül
dünk táborba. kórházakba. Adakozzunk 
néhány fillért erre a célra!

%
Már m e g j e l e n t !

Férfiak és hősök.
A schweizi reformátió és annak áldásai.
Levéltári adatok alapján igen érde
kesen megirott története a schweizi 
reformátiónak és a reformátió jelen
tőségének mélyreható méltatása. — 
Két utolsó, összefoglaló fejezetét 
emlekbeszédek és ünnepi egyházi 
beszédek készítésénél pompásan fal 

lehet használni.
Csak egyedül ez.;n ünnepi kiadás jelent 
meg Schw.izban. A schweizi református 

egyház megbízásából szerkesztette 
Dr. Hadorn Vilmos tanár. 

Egyedül engedélyezett hiteles fordítás. 
24 képpel.

Fordította és jegyzetekkel ellátta : 
Jánosi Zo'tán debreceni ref lelkész. 
ARA: fűzve K 3 — (bolti ar K 3 50) 

kötve K 4 50 (bolti ár K 5 '—)
Minden 10 példányra 1 tiszteletpéldány. 

A pénz előleges beküldése esetén bér
mentve küldjük.

HOFFMANN ÉS KR0N0VITZ
könyvnyomdája én kü iiyvk iiidó liira tn la

1—3 Debrecen Piac-utca 49.

M ié rt fize te k  elő a  H ara n g s zó ra  ?
meri épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is e lb írja .

T cl ő  ss e  í> t>
evang. szerényigérlyü urinő keres 
gazd. asszonyi, házvezetőnői állást 
10 éves kis leánykájával, vagy eset'eg 
nélküle is, kisebb háztartáshoz.

Ajánlatok a Harangszó kiadóhiva
talába Szentgotthárd (Vas ni.) külden
dők. 2—3

Evangélikus ember szobájá- 
bán legszebb disz

Luther-m ell szobra.
Megrendelhető Pé c s e t t  a 

lelkészi hivatalnál.

Szerető o tthonra  találhat tiszte- 
letdij mellett a téli hónapokban egy 
gyermektelen, özvegy lelkészné vagy 
tanitóné, ki a házvezetőnői leendők 
ellátására vállalkozik Az érdeklődők 
forduljanak a >HARANGSZÚ »-hoz 
Szentgottkárdra (Vas m ).

Bérbeadó, esetleg eladó b irtok.
Győrhöz közel — Börcsön — 128 
hold szántóföld, és rét lakóházzal és 
gazdasági épületekkel bérbeadó, eset
leg eladó. Nagy családu evangélikusok 
előnyben részesülnek. Cim megtud
ható a szerkesztőségnél Gyékényesen.

3 -4

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

s z é l i t  I s t v á n  balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség jriih) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a^kenöcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 17—51

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlal ásít n A1 és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne rostéi jo megrendelni a már évek éta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “.
K kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

E » l

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

17—51

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és T s a
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Társszerkesztök: Czipott Géza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek.
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É n e  k  * )

Dallam : Mennynek, földnek teremtője.

Borús az ég, csupa felleg, 
Szomorú most a világ,
Itt is, ott is árva lelkek 
Keseregnek bús im át;
Zápor módra hull a köny,
Jó ideje nincs öröm.

De ma mintha megszűnt volna 
Pillanatra a bánat,
És az égre fény hatolna, 
Szivünkben öröm támad,
S szemünk újból kiragyog, 
Akárcsak a csillagok.

Az ige áll, az eszme él,
Szivünk örömtől dobog, .
Legyen bár kivül hideg tél,

LA lékünk mégis boldog,
— Ha hallunk is csatazajt, 
Feledjük a földi bajt.

*) Mutatvány a ref. 400 éves jubileuma 
. alkalmából Scholtz Testvérek által kiadott 
* „Hálaadó Énekek“ -ből. Ara 40 f i i I .I

Erős Isten, hála Néked,
Hogy megértük e napot! 
Négyszáz év vihara tépett, 
Most se látjuk a napot,
De hitünk rendületlen :
Ki segitne, ha Te nem !?

Szent nevedben ünnepelünk 
Jubileum-ünnepet,
Esdve kérünk: legyél velünk, 
Tekintsd meg 3  híveket!
Ki eddig velünk valál,
Segíts, mig jön a ha lá l!

IMRÉK SÁM UEL.

Jubileum i számunk kétszeres te r je 
delemmel, gazdag tarta lom m al már a 
szétküldést várja . E lőfizetőinknek, ka
toná inknak, dunántúli szórványbeli h í
veinknek nagy tömegben d íjta lanu l kü ld 
jü k . Másoknak csoportos küldéssel ez 
a szám 20 f i l lé r .  A kívánt példányok 
számát ké rjük  Szentgotthárdra azonnal 
beje lenteni. Okt. 20. után érkező beje
lentéseket nem vehetünk figyelem be.

Tarsd meg ami nálad van.
Ir ta : Novák Rezső.

Evangélikus népünk nagy naphoz 
közeledik. Az év október 31-én lesz 
négyszáz esztendeje annak, hogy Dr. 
Luther Márton, a wittenbergi vártem
plom ajtajára kiszegezte 95 télelét s 
ezzel új korszakot nyitott az embe
riség lelkiismereti világában. Fellé
pése nem pusztán a világtól elzár
kózott vallásos kedély lelki küzdelme
inek a következménye volt, hanem 
a keresztyén ember örökké egyetemes 
vallási problémáját vetette felszínre 
és adta meg rá a megnyugtató fele
letet A bűn és kegyelem nagy ellen
tétét a Jézus Krisztus áldozati ha
lálában egyenlíti ki, ezért áll hitren- 
szerének középpontjában Krisztus sze
mélye. Evangéliumi egyházunknak 
épen ezért megmásíthatatlan funda
mentuma Jézus beszéde: az evangé
lium. Ezen sajátságából következik, 
hogy csak addig lesz hivatása és lét- 
jogosultsága, amig ezen a régi fun
damentumon áll, amíg hü marad lelki 
Fejedelméhez: a Krisztushoz.

Evangéliumi hitelveinkhez való szi
gorú ragaszkodás, Jézus beszédeinek
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a megtartása volt egyházunknak erős
sége a múltban s biztosan állítjuk: 
csakis a Szentirás szelleméhez való 
hűség, Jézus beszédeinek a megtar
tása képezheti egyházunk jövő fejlő
désének és diadalának a zálogát. Ezt 
bizonyítja egyházunknak négyzázados 
története. Ki ne ismerné az évszá- 
dos küzdelmeket, hitőseink rendíthe
tetlen istenfélelmét, vallásos meggyő
ződését, áldozatkészségét, keresztyéni 
türelmét, alázatosságát, hősi önfel
áldozását, akik azt tartották, hogy: 
»Istennek kell inkább engedni, hogy- 
nem az embernek.« (Ap. Csel. 5, 29.) 
Mert »akik a testet ölik meg, a lel
ket meg nem ölhetik.« (Máté 10, 28.) 
Nekik mind életükben, mind haláluk
ban nyereségük volt a Krisztus. (Filip 
1, 21.) Idézzük emlékezetünkbe a 
wormsi és speyeri birodalmi gyűlé
seket, a reformátio ügyét végromlás
sal fenyegető támadásokat, Luther
nak rendíthetetlen hitét, aki az isten
félő lélek nyugalmával így énekel: 
»E világ minden ördöge, ha elnyelni 
akarna, minket meg nem rémítene, 
mirajtunk nincs hatalm a...« Gon
doljunk a vallásháborúk szomorú tör
ténetére, melyek hitelődeink vagyona 
és élete ellen törtek ; gondoljunk ma
gyarhoni evangélikus egyházunk vi
haros századaira, a gyászos évtized 
elnyomatására, a gályarabok ember- 
feletti szenvedéseire, hithüségére, ak

kor elmondhatjuk, hogy Isten volt a 
mi oltalmunk és erősségünk, igen bi
zonyos segítségünk a nyomorúság 
idején. (46. zsolt. 2. v.)

Kinek a szívét ne töltené el ezen 
tapasztalatok után az Isten iránt való 
mélységes hála, őseink iránt való 
őszinte kegyelet, akik sokszor kin
csüket, életüket, nőjüket, gyermekü
ket veszítették el, de Jézus beszédét 
megtartották és az ő nevét meg nem 
tagadták. K1 merné ezek után bátor 
hittel vallani: az evangéliumhoz való 
rendíthetetlen hűség, a Jézus Krisz
tusban való szilárd h it az a diadal, 
amely meggyőzte és amely meg is 
fog ja  győzni a világot 1

Jelenleg szintén megróbáló időket 
élünk. Nemzeti létünk, egyéni sorsunk, 
boldogságunk, erkölcsi életünk, mind 
mérlegre tétetett, hogy kitűnjék, vál
jon van-e létjogosultságunk, van-e 
történeti hivatottságunk ?

Jubileumi ünneplésünk is e nagy 
világkatasztrófa idejére esik ; a törté
nelem ítélőszéke előtt bizonyíthatjuk 
be, hogy hűek akarunk-e maradni 
hitünk alapelveihez, a Jézus Krisztus 
evangéliumához, akarunk-e és tu- j 
dunk-e az Ő országa diadaláért di
cső elődeink példájához híven tűrni, j 
szenvedni, lemondani, áldozatot hozni, 
hogy lássák az emberek a mi jócse
lekedeteinket és dicsőítsék a mi sze
rető mennyei Atyánkat? Evangéliumi I

hitünk, áldozatkészségünk, alko 
akarásunk, egyházi világküldetésü! 
mind próbára tétetett és ez a prp 
teljes szívet, teljes lelket, teljes aki. 
ratot, egyszóval: teljes embert kövT 
tel tőlünk. Tőlünk függ, hogy súlyosát 
nak, vagy könnyűeknek találtatunk-e1 
, Ha e vérzivataros időkben is Kris* 

tus megmásíthatatlan evangélium,^ 
nak a kősziklájára helyezkedünk, uj 
nincs mitől félnünk, a pokol kap* 
sem vehetnek rajtunk diadalma1 
(Máté 16, 18 )

Ha e történelmi nagy napokba 
apáink erős hitbuzgósága és lelkest 
dése él bennünk, ha nem sajnálna 
érdekeiért semmi áldozatot, ha mej 
tartjuk az Úr béketűrésre intő beszij 
dét, úgy az Úr is nem feledkezik mej 
rólunk Azéit te áldott evangéliki. 
nép : »Tartsd megami nálad van, hog 
senki el ne vegye a te koronádat!,

A reformáció megünneplés; 
a fronton í

A 7. hadsereg evang. lelkes;  ̂
ügyeinek vezetője Taubinger Rudo„ 
tábori főlelkész a hadsereg keretéti 
tartozó összes evang. tábori lelkészet 
nek körlevelet intézett, melynek röv 
tartalma a hövetkező:

»Istennel legyen a mi üdvözlésünk 
az Ur Jézus Krisztustól vigaszta'ásunl;

-------K S S E  =— rcp>
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Bora Katalin.
Luther családi élete.

Irta : KISS SAMU.

1546 elején a Mansfeld grófok 
holmi vagyonjogi kérdések fölött 
viszályba keveredvén, Luthert kér
ték föl pörös ügyüknek a lebonyo
lítására. Január 23-án télvíz idején 
indult el Luther békéltető útjára, Eis- 
lebenbe. Szegény Katalin-nak majd 
a szíve szakadt meg, midőn tél de
rekán útra kelt jó  ura. Mintha csak 
érezte volna, hogy arról az útról 
nem fog többé élve visszatérni!

Luther a pörös ügyben neki szánt 
szerepnek eredményesen megfelelt. 
A békét sikerült helyreállítania a 
viszálykodó testvérek között. Fel
adatát elvégezvén haza készül sze
retteihez. Február 14-ikéről azt írja 
„Kedves Katicájának,“ hogy „még 
ezen a héten haza érkezik, ha Isten 
akarja.“ De már másnap azt mondja: 
„Eislebenben születtem, úgy látszik,

Eislebenben is ke ll meghalnom.“ 
Február 17-én este nagy és heves 
fájdalmakat érez mellében. Tíz óra
kor már a halál sejtelmei borulnak 
lelkére s buzgón imádkozik. Majd 
háromszor egymás után így k iá lt 
fö l: „A tyám  a te kezeidbe ajánlom 
lelkemet. Te megváltottál engem, 
irgalmas Isten.“ Azután elcsönde- 
sült. Csak m ikor Justus Jónás fen- 
hangon így szólt hozzá: „Tiszte
lendő atyánk, kész úgy-e a Krisz
tusban és abban a tudományban, 
amelyet prédikáltál, meghalni? — 
felelt hangos, érthető igennel. Azzal 
mély lélegzetet véve hátrahanyat- 
lott s csöndesen elhunyt 63 éves 
korában. M ikor február 18-ikára 
fe lvirradt a hajnal, a nagy lélek 
már megtért az ő Urához.

Otthon pedig Katalin asszony 
Luthernek február 14-iki levelét 
olvasgatván, csak várja-várja haza 
szeretett férjét. Számlálgatja a na
pokat és órákat, amikorra haza 
kell érnie; ki-kinéz az ablakon, 
jön-e már. Egyszer csak nyílik  az 
ajtó. Levelet hoznak. Idegen a haj
tása, ismeretlen az Írása. Reszketve

bontja föl, a betűk összefutna-, 
szemei e lő tt: Luther halálhíre vau 
benne. . .  ,

Katalin tehát özvegyen marac1 
Alig 47 éves korában. j

Ettől kezdve az élete nem egyt, 
tengődésénél és szánalmas márt, 
romságnál. Mélységes bánatára neij, 
lelt sehol és semmiben vígasztalát: 
Hetek, hónapok múlva is csak szülj, 
télén zokog és kesereg. Elég félj, 
jének egy-egy könyvére vagy ruhíj, 
darabjára tekintenie, hogy patfy 
konként omoljon alá szemeiből j, 
köny. Minden tárgy a megboldi 
gultat ju tta tja  eszébe, minden tárJf' 
az ő elhagyatottságáról, özvegysí; 
géről beszél. Fájdalmának nagysí | 
ságát és mélységét elég híven t i i l i  
rözi vissza az a levél, melyet a t(f 
metés után hat hétre írt testvért}, 
nek, Bora Krisztinának. I

„Hogy te szeretett, ked.ves test 
vérem, őszinte részvéttel vagy iráni 
tam és gyermekeim iránt, szívesei, 
elhiszem. Mert k i ne gyászol«; 
egy olyan drága lényt, m int a n r 
lyen az én szegény jó uram voll) 
aki nemcsak egy városnak vag]e



; evangélikus egyházban üdvössé- 
ink !«
"Kedves lelkésztestvérek ! Isten vég
lse szerint a reformáció négyszázadik 
ijléknapját a világ legréinesebb 
Romjának zivatarában vagyunk 
$iytelenek megülni. Fáj ugyan szi- 
ynknek, hogy ilyen hála- és jubileumi 
niiepély a harci lárma közepette 
.lentőségének megfelőleg nem érvé- 
jesülhet.
Mi, tábori lelkészek, evangélikusok

oz illő hűséggel ragaszkodva trónhoz 
3 hazához, alázattal hajiunk meg 
jennek hatalmas, ujidőket felidéző 
arja alatt.
»Erős vár a mi Istenünk!« A so- 

jsem csüggedő és meg nem rettenő 
italomnak ezen jelszavával lépjünk a 
elormáció jubileumi megünneplésére. 
Luther megszentelt éneke legyen 

ekünk és híveinknek a harcmezőn 
minden nyomorban, mely mostan 
lért« dicshymnusza a vallás-erkölcsi 
röknek, melyek végül is minden, 
jizdelemben egyedül mérvadók. 
Midőn III. Frigyes pfalzi választó 

ijedelmet egyszer megkérdezték, mi
it nem építtet országában várakat, 
szép szavakkal válaszolt: »Erős 

ár a mi Istenünk, jó fegyverünk és 
ajzsunk !«
Ez a mondás a mi időnknek is szól. 
Ha mi Luther utasítása szerint, ki 

lehetnek-e katonák is igaz keresz-

1917. október 21.

rszágnak szolgált, hanem az egész 
ilágnak. Azért vagyok oly végié
in szomorú, hogy ennyire magamra 
agyattam , és nem tudom senki 
in a k  elpanaszolni, hogy mit érzek, 
ogy fájdalmam mekkora. Azt sem 
adom, hogy élek. Sem enni, sem 
ani nem tudok. Még aludni sem.
I ha fejedelemséget, vagy császár- 
ágot vesztettem volna, nem fájna, 
em zokognék miatta annyira, mint- 
iogy a jó  Isten nemcsak tőlem 
ette el, hanem az egész világtól 
zt a kedves, drága embert. Ha 
fre gondolok, a sírástól nem tudok 
em szólni, sem írni, amint ezt te 
edves testvérem, könnyen elgon
dolhatod. Az Isten áldjon meg vi- 
ásztaló szavaidért. Kelt Witten- 
lergben oculi-vasárnap után való 
'étiteken. Katalin, doktor Luther 
tárton hátrahagyott özvegye.“

Szegény, hátrahagyott özvegy!
De nem csak hátrahagyott, ha- 

iem magárahagyott is. Mert bizony 
z.vegysége gyászos napjaiban nem 
íen látogatták meg jó barátai s 
kik férje idejében asztalánál nem 
gyszer ültek, jórészt hátat fordí-

tyének« cimü tábori szózatában meg
mutatta az utat erősítjük híveink 
győzelmi akaratát a táborban és hí
vőket a küzdés, szenvedés és hálódás 
közepette Istennek egyedül üdvözítő 
kegyelmére irányítjuk a Jézus Krisz
tusban, kitől semmi el nem szakíthat, 
mert »kincsünk, életünk, Nőnk és 
gyermekünk, Mind elvehetik, Mit ér 
ez őnekik? Mienk a menny örökre!« 
— akkor oly szolgálatot teljesítünk, 
amely a mai viszonyok között Luther 
szellemének leginkább megfelel.

A mindenható Isten pedig engedje, 
hogy a háború véres vetéséből mi
hamarább a béke aratása váljék, 
országának üdvére idelenn, melynek 
szolgálatában az evangélikus egyház 
mint idáig, úgy történeti fennállásának 
következő századában, sőt időtlen 
időkig a szellem erejével és a szere
tet melegével épitŐleg munkálkodni 
soha meg nem szűnik. Erre sokasitsa 
meg benne Isten az ő szent lelkének 
adományát a Jézus Krisztusért Ámen.

HARANGSZÖ._________

£evél Y . .. re.
Alílie r Írj a leli majd, jjegy menjek hezzálek, 
Am  iker Feléleli a padludak szállnali,
<é eh a §iéparlen -  pires alkonyaiba 
(aágegoa lecsapnak -  az eszi aoarba.

tottak neki, sőt nem egy ellene is 
támadt. Csak Melanchton és Bugen- 
hagen tartottak k i hűségesen mel
lette. De a jó  akaraton k ivü l ők 
is vajm i keveset tehettek az érde
kében, hisz maguk sem valami 
fényes anyagi viszonyok között él
tek. Ilyenformán a szegény asszony 
az özvegyeknek és árváknak aty
jára volt leginkább utalva. Isten
ben való bizodalma és hite nem 
is hagyta el sohasem. Már pedig 

„Ki veszt sokat, mindent, mi drága itt, 
Hitét ha őrzi, őrzi őt a hit;
A panasz elhal, tart az ima még,
Mig a föld ködös, fenn derült az ég.“ 

Katalint is csak a hit őrizte, csak 
az imádság tartotta fenn. Ezeknek 
köszönhette, hogy bár egyik meg
próbáltatás a másik után zúdult rá, 
nem roskadt le mégsem azoknak 
a súlya alatt.

Pedig jöttek ám gyors egymás
utánban a nem-szeretem napok. 
Ama pajzsos férfiú  be-betekintgetett 
az ablakon. Az anyai gondok mind 
súlyosabban nehezültek az özvegy 
vállaira. A k itört schmalkaldeni 
háborúban elvesztette leghatalma-
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laadd merengjek eh el a bús eszi Iájen, 
A  nyár elmúlásán a lelkem hadd fájjon, 
Rönnybe berull szemmel- alkenyedé ágen- 
Ä  szállé felhőket hadd nézzem, mini régen.

Z majd l?egylja elf leszek, akker iudem újra, 
Az én fárad! lelkem oissza száll a mullba. 
Elszáll -  felkeresi szülőföldem lájál,
§  ell -  egy imádságes, nélás szőke lánykái.

Yissza száll a lelkem felkeresni elel,
A k i úgy szerelte a szállé felhőket,
R il úgy megihlelell öszilemb hullása, 
Enyészel, heruadás -  oadludak £uzása.

S amikuren mindent bús heroadás fed be, 
Álmedna belyengell künn az őszi ködbe; 
Yell a lelkében egy bús sejtelem abbéi: 
Reoés ju t neki a ciráges laoaszbél.

Y e ll... csak nell de jé ég heoa is lelt már ma, 
Az az álmedezé nélás szőke lányka!
... Elszálltak az éoek -  felelte is esz leli — 
§  egyenként -  lassanként a kemény zerd élei 
Eloeíl lőle mindent: fényi, tapaszt, dali, álmel 
S nem hagyell más! neki — csak az imád

ságét.. .
Tótliné — Munkácsy Eleonóra.

sabb pártfogóját, a száz választó- 
fejedelmet is. A  Mansfeld grófok 
sem teljesíthették Ígéretüket, mely 
szerint száz forin t évjáradékot aján
lottak neki. így a szegénység rá- 
kényszerítette, hogy a még férje 
életében takarékossága által szer
zett zülsdorfi birtokát is eladja. 
Majd végső szükségében III. Ke- 
resztély dán k irá ly t keresi föl két 
levélben is, melyekben szívhez szó
lóan ecseteli siralmas helyzetét: 

„Legkegyelmesebb K irá ly ! Em
lékezik Felséged bizonyára, hogy 
boldogult kedves uramnak évente 
bizonyos összegű kegy dijat aján
dékozott saját háztartására és gyer
mekei neveltetésére. Alázatosan 
esedezem fenségednek, ne vonja 
meg kegyes ajándékát tőlem se sze
gény, nyomorult özvegy asszonytól, 
akit árván hagyott itt kedves jó 
uram s akit mindenfelől szorongat 
a szükség. Jó barátaim elhagytak, 
sőt azok lettek legnagyobb ellen
ségeim ; a harc megemésztette va
gyonkámat. Ez okból, m ivel m in
denki oly idegen irányomban, alá
zatosan kérem Felségedet, hallgas-
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S y  é r m é k é i  l á g .

Piros o 1 m á k.
Irta ; Csite Károly.

Gergő bácsi udvarán állt egy öreg 
terebélyes almafa, ritka szép piros
sávos boralmák termettek rajta. Az 
utcán játszó gyermekek már ä nyár 
közepén kíváncsian lesegettek be 
Cergő bácsi udvarába, ugyanis akkor 
már érésnek indult az öreg fa gyű- | 
mölcse s nagyot koppanva hullt le a 
fáról egy-egy gyermekszivet csábítgató 
szép piros alma.

Gergő bácsi mosolyogva nézte 
szobája ablakán keresztül a sóvárgó 
gyermekarcokat s aztán nemcsak a 
lehullt almákat osztotta el közöttük, 
hanem a fáról is szedegetett számukra.
S ilyenkép a fa minden termését 
elajándékozta.

Egyik nyári délutáni napon meglátta 
Gergő bácsi, hogy két nagyobbacska 
fiú lesekedik be a deszka hasadékon 
a fa alá.

-— No, próbát teszek a lurkókkal, 
megérdemlik-e, ha kapnak almát? — 
gondolta magában Gergő bácsi mo
solyogva s aztán kiszólt a fiukhoz :

—  Gyerekek melyitek hoz nekem 
a boltból egy pakli dohányt?

Gyuri a fürgébb fiú azonnal szol- | 
gálatra készen ugrott Gergő bácsi 
elé, mig ellenben a lusta természetű 
Ferkó még akkor is a sok Szép piros 
almát bámulta. Hanem mikor azt 
látta, hogy Gyuri iramodik a szövet
kezeti bolt irányába, ő is utána 
rohant, sőt el is kerülte Gyurit s 
elsőbbnek lépett be a boltba.

— Kérek egy pakli dohányt! — 
mondta hangosan hadarva a szavakat.

— Tessék, fiam ! . . S hol az ára? 
— kérdezte a kereskedő.

— Itt hozza, ni, a Bence Gyuri, 
mondta a ravasz Ferkó s iramodott 
vissza a dohánnyal. Mire Gymi utó! 
érte, Gergő bácsi“  már három pirös 
almát nyomott jutalmul Ferkó kezébe, 
hogy osztozzék meg rajtuk Gyurival 
atyafiságosan.

Ferkó önző szivével úgy értelmezte 
az atyafiságos osztozást, hogy három 
alma közül kettőt megtartott magának 
s csakis egyet, a legkisebbiket adta 
Gyurinak.

— Másiknak a fele is nekem jár,
vágd ketté s add ide! -  mondta
Gyuri.

— Hohó, én hoztam ä dohányt, 
tehát nekem több já r! — mondta 
Ferkó.

— be én adtam érte a pénzt. Adj 
csak ide rögtön még fél almát! — 
követelte Gyuri a jogos részét s a

I vitatkozásnak birkózás lett a vége. I

Össze verekedtek a gyermekek. Addig- 
addig hozakodtak, civakodtak, míg
nem mindkettőjük kezéből kihullt az 
alma a földre. Közeliikben az árok
parton tiirkált á Cserék süldője, mely 

! ámint meglátta a földön guruló al
mákat, egymásután mind a hármat 
eltüntette a napvilágról.

A civakodó gyermekek is észre 
| vették az almájuk elvesztél. Nosza 

most eleresztették egymást s a süldőt 
vették ii/.őbe, de csakis Cserék utca- 
ajtójáig üldözhették céltalanul, mert 

j ott már a Cserné asszony nylrág 
seprűje várta őket, rtent is épen 
barátságosan.

Elszontyolodva s némi szégyenke
zéssel mentek vissza a gyermekek 
Gergő bácsi utca kerítéséig, s nem 
mentek hiába, mert Gergő bácsi ismét 
kijött hozzájuk :

— No gyermekek, megosztoztatok 
igazságosan? — kérdezte tőlük rejtett 
mosollyal. Az ablakon át megleste 
ugyanis a gyermekek dvakodását és 
bünhődését.

A fiuk fülig pirultak s Ferkó he
begve mondta:

— Leejtettem az almákat a földre 
s megette őket a Cser néni disznója 1

— Micsoda?! Hát csak úgy tud
tatok vigyázni rá, akárcsak az oktondi, 
veszekedő emberek az örökségükre!?.. . 
No de nem kívánom károtokat, nesz- 
tek ismét három alma. Meglátom

T :.

1

sa meg esedezesemet, segítsen meg 
nehéz állapotomban“ .

Azonban sem ezekre, sem pedig 
Melachtonnak Lutherné érdekében 
1548. szeptember 3-án szintén a dán 
Királyhoz ir t levelére nem jö tt sem
miféle válasz. Így a szegény asz- 
szony kénytelen vo lt kosztos diákok 
tartásával tengetni életét.

1552-ben azonban Vittenbergben 
nagy him lő-járvány ütött ki, amely 
miatt az egyetemet ideiglenesen 
Torgauba helyezték át. Bora Katalin 
is elhatározta, hogy oda költözik, 
mert az egyetem nélküli városban 
— kosztosaitól elesvén — nem tart
hatta volna fen magát. Meg aztán 
gyermekeit is féltette a dühöngő 
betegségtől. De útközben komoly 
baleset történt vele. A  lovak meg
bokrosodtak s a kocsit, melyen 
gyermekeivel utazott, elragadták és 
egy meglehetős mély tó szélére 
sodorták. Katalin, hogy magát és 
gyermekeit megmentse, kiugrott a 
kocsiból, ámde oly szerencsétlenül, 
hogy a vizbe esett s a hullámok 
összecsaptak fölötte. Kimentették 
ugyan, de őszi hideg idő lévén,

annyira attazott, hogy Torgauban 
menten ágynak esett. Folytonos 
láz és gyötrő kínok közt vergődött 
négy hónapon keresztül. Nem is 
kelt fel többé. M int férje, Ő Is ide
genben halt meg 1550. december 
20-án, 54-ik életévében.

Utolsó óráiban sem vesztette el 
hitét és bizodalmát az Úrban ; szün
telen imádkozott s egyre csak férje 
után vágyakozott az örökkévaló
ságba. Végszavai ezek v o lta k : „Úgy 
csüngök az én Uram Jézusomon, 
aki engemet megváltott, mint a 
bojtorján a ruhán.“

Földi maradványait a torgaui 
főtemplomban helyezték örök nyu
galomra. Temetésére k ivonult az 
egész város, az egyetem minden 
tanárával és hallgatójával, hogy el
kísérjék utolsó útjára Luther özve
gyét s hogy megjelenésükkel k ife
jezzék iránta tiszteletüket. Az egye
tem rektora, Eber Pál, a következő • 
nyomatott falragaszon hívta fel az 
ifjúságot a megjelenésre: „Jelenjék 
meg az ifjúság az elhunytnak Vár
utcai lakásán, hogy a végtisztessé
get megadja neki s ezzel, kifejezze

az özvegy nagy erényei iránti be- 
cstilését, a gyermekek gyászában 
való osztözását s hogy még emlé
kezik a nagy reformátor világot 
átalakító inunkájára. Rebegje el 
egyúttal imáját azért is, hogy az 
az ügy, amelyet Luther megkez
dett, el ne bukjék, hanem inkább 
nyomról-nyomra diadalmaskodjék 
az egész világon.“

S az édesanyjuk halálán kesergő 
gyermekek, fájó jajszavába beleol
vad a résztvevő gyásznép hangos 
zokogása. Ügy hogy alig lehet m i
atta a gyászbeszédet tartó Eber 1 
Pálnak szavait hallani. Magán a 
szónokon is meglátszik az erős iheg- 
indultság. Remeg a hangja s a gyer
mekek fájdalmának és ,a sok-sok 
könnyben úszó, k isírt ^szemeknek 
láttára alig tudja ő is visszatartani 
előtörni akaró könnyeit. Majd száz 
meg száz szívből, ezer meg ezer 
ajakról száll Ég felé a fohász, hogy 
az a szent ügy, melyet a nagy re
formátor megindított s melyhez a ( 
megboldogult oldalán mindenkor új 
erőt és kitartást merített, szálljon 
szent örökség gyanánt nemzedékről
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hogyan tudtok ezekfe Vigyázni s Vaj- 
lük megosztozni ?

Meghatott szívvel vette kezébe 
Perkó a három újabb almát. A leg- 
szebbiket azonnal Gyurinak nyújtotta 
s aztán pedig felnyitotta bicskáját, 
hogy a harmadikat ketté szeli, mikor 
a kis árva Balog BorCsa tipegett 
hozzájuk a fölszeg felől, sővárart 
nézve a gyermek Szemnek és szívnek 
oly kívánatos piros álmát a fiuk 
kezében.

— Ádjtik, Gyűri, azi a harmadik 
almát a kis Borosának, akkor igaz
ságosan osztozunk : mindegyikünknek 
lesz egy almája! mondta Ferkó 
megindult szívvel, lélekkel.

— Jó lesz, Perkó, add azt Borosá
nak ! - mondta Gyuri hasonlókép.

*- No, gyermekek, ez volt a leg
szebb, legigazságosabb oSziozástok! 
— szólt ki Gergő bácsi a pitvarból. 
Ennek örül az én öreg szivem s 
akkor vagyok boldog, ha Ilyent hallok, 
látok ... Jertek Csak be az udvaromba 
mind a hárman ! Jutalmul megrázott! 
számotokra az almafát.

Erre az öreg fáról Gergő bácsi 
jóvoltából, annyi szép érett alma hullt 
le, hogy tele lett mind a Ferkó, mind 
a Gyári kalapja és zsebe, valamint 
a kis árva Borcsa köténykéje is.

Gyermek vagy ? Jubilá lj gyermeki 
hitte l! Felnőtt vagy ? Jubilá lj felnőtt- 
lioz méltó Cselekedettel!

nemzedékre, győzelemről győze
lemre S árasszon Világosságot az 
egész nagy világra. Elhangzik a 
buzgó ima s odafenn a kegyelmes 
és hatalmas Isten mondja re á : 
Ámen! Úgy legyen!

Iliié  Bora Katalin, Lutifer felesége!
Életrajza kiegészítője és sok te

kintetben magyarázója, megértetője 
a nagy reformátor életének és mű
ködésének. S egy fontos adalék a 
reformáció történetéhez. Bzeinélytú 
hél és egyéniségénél fogVa pedig 
ragyogó eszményképe a protestáns 
papnéknak s örök mintaképe protes
táns asszonyoknak. Mert olyan fe
leség volt ő. aki az írások szava
iként engedelmeskedett az ő férjé
nek és büszkesége, dicsősége- volt 
a fé rfiún a k ; mint özvegy és ma
gára hagyatott asszony meg remény
ségét Istenbe veté, foglalatos lévén 
a könyörgésekben és imádságok
ban éjjel és pappal

IgajZ volt, legyen emléke áldott!
— Vége. —

A világháború eseményei.
Gróf Czernin a monarchia külügy

minisztere legutóbb Bpesten mondott 
beszédében vázolta azokat az irány
elveket, melyek őt a külpolitika irá
nyításában vezetik. A beszédnek a 
háborúval és békével kapcsolatos 
része azonban Ugylátszik Németor
szágban egyes számottevő tényezőknél 
nem a legkedvezőbb visszhangra 
talált. Varinak, akik Czernin és az ő 
politikája ellen is erősen protestálnak. 
Bennünket a beszédnek az á része 
érdekel, ahol a küítígyriihíjsztéL ri 
legnagyobb elismeréssel adózott á 
magyar vitézségnek. Czernin szerint 
is, mint ezt mi jól tudjuk, magyar 
vitézség nélkül az elért eredméyekre 
a monarchia képtelen lett Volna. 
Nem de, Szép ez a szóbeli elismerés, 
de csak rie volna egyéb puszta szónál

Hosszas fáradozás után sikerült 
aZ ötüSz diktátornak, Kerenszklriek, a 
polgári pártokkal megegyezésre jtifnia 
és kormányt alakítania. Az tij kor
mánynak azonban nerh tiágy jövőt 
jósolnak. Egyébként Oroszországban 
újabb zavargásokat jelentenek, nielyék 
erősen veszélyeztetik a köztársaság 
létét.

Németországban erősen támadják 
a birodalmi kancellár politikáját. He
lyettese Helfferrieh már ott hagyta 
állását. A kancellár válság abból 
indult ki, Hogy a tengerészeti állarfp 
titkár Capelle a függetieil szociálista 
párt 3 tágját a hadiflotta fellázitásával 
és hazaárulással vádolta meg Par
lamenti körökben Michaelist egyálta
lán nem tartják mát’ alkalmasnak a 
béke megkötésére,

A berlini lelkészek a reformáció 
émtékhőnapjában nyilatkozatot adtak 
a megegyezésen alaptfló békéről. A 
nyilatkozatot a többek közt ezt mondja: 
Mi német protestánsok a közös ér
zések és célok tudatában testvéri 
jobbot nyújtunk az elleriséges álla
mokban levő hitsorsosaínknak Látjuk, 
Hogy a népek becsületes közeledését 
a hazugságok és frázisok uralma 
akadályozza meg s ezért mindenkit, 
aki a békét kívánja, harcra szólítunk 
ezen akadályok eilen.

A külömböző frontokon, eltekintve 
egyes helyi érdekű jelentéktelen ese
ményektől, valamilyes fontosabb dolog 
lapunk zártáig nem történt

A ki nem tud hinni, ne ünnepeljen, 
ne szónokoljon, ne adakozzon, mert 
ami nem hitből történik, az bűn.

@ r s £ á g = fy U c i g ,

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .
A mi hitünk cimen Szimonidesz Lajos 

lelkész 8 az „Evang Lap‘ szerkesztője hét 
elmélkedésben a reformációval foglalkozik 
S nála megszokott erőteljes, határozott han
gon. Lelkészeink és tanult híveink a füze
tet haszonnal fogadhatják s belőle lelki 
indítást nyerhetnek. Megrendelhető Scholtz 
testvéreknél 1 K. 2Ö fillérért.

Lelkészavatás. Szép ünnepély kereté
bén avatta föl a soproni templomban lei- 
készi szolgálatra Napi Béla dunántúli püs
pök; Okát József, Gerencsér' Zsigmondi 
üodova Káróly, Orössfng János. SthíflihefáZ 
Zoltán, Szekeres Sándor, fyedf Emlré, Wpf- 
fel Gyula, Zsupanek Sándor, Ivnfíráth V il
mos és NiUchinger Pál leiké /.jelöltekéi.- 
Áldás kisérje az Ur uj szolgáit minden 
munkájukban!

Lelkészválasztás. A torzsai (Báes m.) 
gyülekezet nyugalomba vonult ÍJkésze he
lyébe egyhangúlag meghívta Heincz Lajos 
segédlelkészt. Áldás legyen munkáján!

Halálozás Borbély Sándor, nyug. dab- 
fö iiy i lelkész, életének 81 évében Pozsony
ban elhunyt. Legyen áldott emléke!

Női theológusök. A budapesti refor- 
riiáltíá theof. akadémiára két női hallgató 
is iratkozott be Magyarországon ez az első 
gsét, hogy hők félkészi pályára készülnek, 
külföldön azonban Már é>. ék óta vannak 
női theelógusok. ...........

A tábori lelkészek köréből. A fcao- 
vezetőség táborilelkészi szolgálatra behívta" 
Tarczay Andor, sörkuti lelkészt Sátoralja
újhelyre, Danielisz Róbert, nagyszáfóki se
gédlelkészt Bécsbe, "furcsán Pál petrÖCzf 
segédlelkészt pedig a budapesti helyőrség 
kórházaihoz. — Beblavy Milos ószombati 
és Endreffy János lajoskomáromi lelkészet 
a táborilelkészi szolgálat alól fölmentette 
a hadvezetóség. — Banezik Aladár tábori 
lelkésznek, kitűnő és önfeláldozó szolgá
latai elismeréséin, á lelkészi érdemkercs/.t 
2. osztályál a fehér-vörös szalagon ado
mányozta a király,

Ökt. 3f-díke ünnepnap a katonáinknál
is. A cs. és kir. hadügyminisztérium 9. 
osztályának 1917 febr, 10-én keltezett 4621 
9 i .  rendelete érteimébeu okt. 31-dike szoi- 
gálalfflentes ünnepnap a protesiáns kato- 
nák részére.

Luther kéziratai közül három nálunk, 
égyetemes cgs házunk levéltárában van. 
Ezek a „110 Zsoltár magyarázata“ , A ke
resztyén ember szabadságáról" szoló irat 
és Luther végrendelete. Ezeknek a saját
kezű ig  irt emlékeknek értéke igen nagy.

I t t h o n r ó l .

A had ifog lyok postájának korlátozása.
A közös központi nyilvántartó iroda hadi
fogoly tudósító osztálya kénytelen a hadi
foglyok hozzátartozóit figyelmeztetni, hogy 
október hónap folyamán csakis olyan tár
gyú leveleket fog továbitani, amelyeket föl- 
tétlenü1 szüks'gesnek talál, például ha va
lamely jogi ügyletről van szó, vagy pedig 
ha a levélhez okmányokat, fotográfiát vagy 
más ha-onlót mellékelnek minden más le
velet visszaküldenek a föladónak, cim hiá
nyában pedig megsemmisítik azokat.
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1916. nov. 25-ről keltezve levelezőlap 
érkezett legutóbb szerkesztöségünhöz, ami
ben Kmétty József káplár, 60. gy., Rád, 
nógrádmegyei lakos, Jánosy Pál, Morvay 
Mihály ugyanotti lakósok és Czizmazia Ist
ván 13. H. Bágyog, arra kérik a szerkesz
tőséget, közöljük hozzátartozóikkal élethen- 
létüket. C i mii két is közlik a lapon, mivel 
azonban az kissé hiányos, beküldőik a la
pot pontos cinimegállapitás végett Buda
pestre, a Hadifoglyok Tudósító Hivatalához. 
Ha a cimre a föntnevezettek hozzátartoz - 
inak szüksége van, forduljanak levélben a 
Harangszó kiadóhivatalához, Körmendre.

Iparosok szabadságolása. A honvé
delmi miniszter szeptember hó 25-én k i
adott rendeletében úgy intézkedett, hogy 
az összes mögöttes országbeli, a kerületi 
parancsnokságok alá rendelt alakulatoknál 
beosztott arcvonalbeli szolgálatra alkalmat
lan szakképzett bognárok, pintérek, kádá
rok és azok alkalmazottai, továbbá ké
ményseprők. nyergesek, bádogosok, bog
nárok közül azok, akik a jelenlegi beosz
tásukban nélkülözhetők, 1917. évi novem
ber 30-ig azonnal felmentendők és a leg
utóbbi munkahelyükre szabadságolandok.

Maximálták a lucernamagot és a ló
herét is. E szerint a nagy arankamentes 
nyers lucernamag ára métermázsánkint 750 
korona lehet, a tisztítható nyers lucerna- 
niag 700 korona, a hivatalosan zárolt aran
kamentes lueernamag 985 korona, tisztított, 
de hivatalosan mint nem teljes arankamen
tes bárcázott lucernemag ára 935 korona. 
Kicsinyben a hivatalosan ólomzárolt lucer
namag maximális ára kilónkint 10 korona 
45 fillér, nem teljesen arankamentes kilója 

\ 9 korona 95 fillé r
A lóhere hivatalosan megállapított ára 

a következő : Nagy arankamentes nyers ló
heremag száz kilónkint 575 korona, nagy- 
arankás tisztítható 535 korona, tisztithat- 
lan 490 korona, hivatalosan bárcázott aran
kamentes 760 korona, hivatalosan bárcá
zott tisztított lóhermag 720 korona. Kicsiny
ben a hivatalosan arankamentesnek bárcá
zott lóhermag kilójáért 8 korona 20 fillér, 
tisztított, de nem teljesen arankamentes 
magért 7 korona 8J fillér kérhető.

Kitüntetés az öreg népfölkelöknek. 
A király elrendelte, hogy az 1865—66. szü
letésű évfolyamhoz tartozók, valamint va- 
lamenyi rangosztálybeli havidíjasok és le
génység állománybeli személyek, akik az 
1917. május 21. és aug. 7-én kiadott pa
rancs alapján szabadságolandok lettek volna, 
hazafias érzésből azonban önként megma
radtak a szolgálatban, kivétel nélkül meg
kapják kitüntetésül a vasérdemkeresztet, 
a vitézségi érem szalagján A havidíjasok, 
a rangosztály nélküli őrmesterek és maga
sabb rendű altisztek a vasérdemkeresztet 
a vitézségi érem szalagján levő koronával 
fogják megkapni.

Húsz hónapig nem tudtak ró la ! Sok
bánkódó szülő és hozzátartozó vigaszta
lására szolgálhat ez az újabb bizonyítók, 
hogy a harctérről eltűntek hosszú hallga
tásából rém szabad mindjárt a legrosz- 
szabbra gondolni. Példa erre egy szom
bathelyi cipészségéd, akiről Przemysl el
este óta megszűnt minden híradás. Leg
utóbb aztán hirt hozott róla a posta, Orosz- 

1 országból, Samarkandból értesítette hozzá- 
. tartozóit, hogy egészséges.

November elsején a Máv. fe lem eli 
díjtételeit. A magyar királyi Államvasutak 
igazgatósága 251 823 917 C I. szám alatt 
hirdetményt tesz közzé, a mely szerint az 
1912 julius hó 1 -töl érvénees helyi személy-,

podgyász-, expresszáru- és kutyaszállitási 
díjszabás helyett 1917 évi november hó 
1-től kezdődően uj díjszabás ép érvénybe, 
amellyel a menetdijak, a bérletjegyek ára, 
valamint a podgyász- és kutyaszállitási 
dijak a változott viszonyoknak megfelelően 
felemeltetnek.

Justh Gyula a képviselőház volt elnöke, 
függetlenségi pártvezér Budapesten hirtelen 
elhalt A Nemzeti múzeum előcsarnokából, 
mint a nemzet halottját temették el.

A magyar hadiárvák száma az Orszá
gos Hadigondozó Hivatal megállapítása 
szerint március végéig 97.972 volt Ezek 
közül anyjánál va 92.307, a többi gyámok, 
rokonok, örökbefogadók, jótékony családok 
és gvermekmenhelyek gondozásaiban van 
elhelyezve. Ebben a számban csak azok 
vannak‘ benn, akiknek apjáról hivatalosan 
megállapították, hogy meghalt, de hiányoz
nak az eltűritek gyermekei

Uj kormányrendeletek. A hivatalos lap 
egész sereg régóta sürgetett kormányrende
letet közöl, melyeknek fontpsabb intézke
déseit alább ismertetjük :

Ezentúl szállítási igazolvány szükséges 
a leölt sertésekre akár egészben, akár fe
lébe vágva, akár kisebb részekre darabolva 
szállíttatnak, továbbá mindennemű sertés- 
termékekre (szalonna, háj, zsir, füstölthus, 
sonka, stb.) Ez a rendelet október 10-én 
lép életbe.

A kormány legújabb rendelefe szerint 
tehéntejből és juhtejböl készült mindennemű 
termékek szállítására szállítási igazolvány 
szükséges Ez a rendelet október 10-én 
lép életbe.

Október 15-től kezdve a teljes, valamint 
a lefölözött tehéntejnek állatetetési céljára 
való mindennemű fe használása tilos.

A malátakávé legriiagasabb gyári eladási 
ára q.-ként dobozban 210 K, zacskóban 180 
K , a nagykereskedőknél 220 K., illetőleg 
190 K., a kiskereskedő 1 kg.-os dobozért 
250 K, zacskóban való eladásnál 2.20 K 
számíthat fel. A legmagasabb árakat a cso
magolásban fel kell tüntetni.

Teljesen kész, félig kész, vagy kiszabott 
állapotban levő ruházati cikkeket, valamint 
ilyenek előállítására alkalmas szövetneniü- 
eket az ország területén kívül csak a ke
reskedelmi miniszter által kiállított szállí
tási igazolvány mellett lehet szállítani.

A termelők hatósági engedély alapján 
ötven darabig hizlalhatnak, azontúl a föld
művelésügyi miniszteradhat engedélyt Nem
termelők részére a földművelésügyi minisz
ter, amennyiben a tengerikészletek engedik, 
a törvényhatóság első tisztviselőjének utalja 
ki a tengerimennviséget elosztás végett. 
Egy jelentkezőnek legfeljebb 25 sertés hiz
lalásához szükséges takarmányt adhat, egy- 
egy drb sertés hizlalására 5 mm. szemes 
takarmányt szabad felhasználni.

A n a g y v i l á g b ó l .
Természetes gyertya, ndiában van egy 

sakupaid nevű növény, amelynek gyümölcse, 
hogyha azt meggyujtják, minden füst és 
szag nélkül fényes lánggal ég. Ezenfelül 
még az a jó tulajdonsága is megvan ennek 
a növénynek, hogy zamatos izénél fogva 
tápláló, üdítő élelmiszerül szolgál.

Tűz, ami soha nem alszik ki. Az orósz 
cárok temetkezési helyén állandóan két 
óriás gyertya ég

Az olasz k irá ly  ka landja . V iktor Erná
iméi király meglátogatta a belga frontot, 
ahol Albert, belga ki.ály fogadta, kivel ket
tesben szemlélték meg a front yperni sza

kaszát. Az uralkodók közelében fölrobbant 
egy nagy német gránát s a légnyomás föld- 
hözvágta a gyenge testalkatú oiasz királyt. 
A király megütötte magát, de egyéb baja 
nem történt.

Nagy robbanás egy angol munició- 
gyárban. Kelet-Anglia egyik municiógyá- 
rában robbanás történt és nagy tűz ütött 
ki. A kár jelentékeny. Sok munkás meg
sebesült.

Hindenburg 70. születésnapja okt. 
2-án volt. A nagy főhadiszáláson már ko
rán reggel megjelent a német császár a 
vezértábornagy üdvözlésére. Megajándé
kozta őt márványból faragott mellszobrával, 
ezenkívül az oldenburgi gyalogezred a la 
suit-jévé nevezte ki. Királyunk sajátkezüleg 
irt üdvözlő levelét küldte el Hindenburg- 
nak, szárnysegéde által. Az üdvözletek 
egész özönével halmozták el ezenkívül 
még a világháború legnagyobb tehetségét. 
Berlint föllobogózták s este a város min
den részében Hindenburg ünnepélyét tar
tottak

Nem fütik Németországban a templo
mokat az idei télén, szénmegtakaritás cél
jából. Az oltáron elhelyezett gyertyákat 
szintén nem szabad meggyujtani.

Borzalmas szélvész. Tokióban, Japán 
fővárosában, nemrégiben olyan óriási tai- 
fun volt, amilyenre nem emlékeznek. Több 
százezer ember hajléktalanná vá lt; néhány 
száz ember meghalt, megsebesült, vagy 
eltűnt

Levelezés az Amerikában élő magya
rokkal. A Hadifoglyokat Gyámoliió és Tu
dósító Hivatal értesíti a közönséget, hogy 
a genfi Vörös Kereszt egylet nemzetközi 
bizottsága hajlandónak nyilatkozott az Ame
rikában élő magyaroknak szóló levélposta 
közvetítésére. Figyelmezteti azonban a hi
vatal az érdekéiteket, hogy igen röviden, 
csak a legszükségesebb személyi híreket 
írják meg és' hogy leveleikhez pórtomente- 
sítés végett egy nemzetközi válasz-szelvényt 
(oupon-répons) mellékeljenek. Ha a levél 
hadifoglyoknak, vagy polgári fogolytáborba 
internáltnak szól, akkor válasz-szelvény 
nem szükséges. Ajánlatos, hogy idő és fe
lesleges munkakimélés céljából az Ameri
kába szóló leveleket kettős borítékban he
lyezzék el. A belső boríték tartalmazza a 
címzett nevét, a külső pedig a következő 
címmel elláttva adandó postára: Comité 
International de la Croix Rouge Agence In
ternationale des Prisonniers de Guerre.

Szerkesztői üzenetek:
Olvasóinknak. A címváltozást Szent- 

gotthárdon (Vas m ) kell bejelenteni, ugyan
csak oda kell fordulni a hiányzó példányok 
pótlásáért is. Másként az elintézés kése
delmet szenved. — H. K. Arról ma még 
szó sincs, hogy a papírpénz értéke elveszne 
Ilyen gazdasági romlás csak akkor érhetne 
bennünket, ha vereséget szenvednénk. Ne
héz gazdasági váltsagban van -ugyan ha
zánk, de ilyen formán van a többi hadvi
selő állam is. Takarékos, okos gazdálko
dással lassanként helyre jön hazánk gaz
dasági ereje Most arra kell törekedni, hogy 
aranyért minél többet adhassunk el kül
földre és minél kevesebbet hozunk be kül
földről Mi denkinek kerülni kell a fényűzést. 
Hogy nagy adók lesznek, az bizonyos, de 
nem lehet máskép. Legnagyobb adó az 
lenne, ha vereséget szenvednénk és a pén
zünk értéke csökkenne. Legbiztosabb és 
legjobb jövedelmi ingatlan most a hadi
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kölcsön kötvény. — P. S. Most az almát 
is érdemes bornak kitörni. E célra kásává 
kell zúzni, aztán 100 liter almakására 25 
liter vízben felolvasztott 8 kiló cukorral 
készült édes levet kell önteni s ezzel né
hányszor jól összekeverni. Pár óra múlva 
ki lehet sajtolni, de . igyáznia kell, hogy 
a prés vasalkatrészeivel ne érintkez
zék. Az alma levet azután hordóban en
gedjük kiforrni, de nem jó igen hűvös pin
cében tartani, mert ott nehezebben forr ki. 
Kiforrás után a seprőről le kell fejteni. — 
H. 1. hadnagy. Szeretettel köszöntlek. — 
B. J. Kővágóőrs. A lapot okt. 1-vel b. 
címére niegin Jitottuk A negyedévi előfize
tést szíveskedjék Körmendre küldeni. Haza 
jön-e az édes apád ? Kidolgozása gyönge. 
Sajnálatunkra nem közölhetjük. A küldött 
adományokat hálásan köszönjük. — Töb
beknek, „A kötelesség útja“ cimü elbeszé
lést szerzője másnemű nagy elfoglaltsága 
miatt nem tudta befejezni Szives belátást 
és elnézést kérünk. — K. I. T-a. Az állam 
csak tizedrészét tudja a szükséges szén- 
kénegnek a szőlősgazdák rendelkezésére 
bocsátani. A szőlőket bizony nagy kár 
fenyegeti, de a háború miatt nem lehet elég 
ként beszerezni és szénkéneget gyártani. 
— S. S>. T . Örülünk, hogy lapunkat más 
kerületből is többen megakaiják rendelni. 
Amint gondolják. A következő évfolyam 
Újévkor kezdődik. December elején meg
kezdjük az uj előfizetők gyűjtését. A jub i
leumi számot külön is megrendelhetik; 
csoportosan küldve 1—1 példány 20 fillér. 
Ha nincs lelkészük, vagy tanítójuk, akárki 
összeírhatja a megrendelőket és az ő címére 
küldjük, csak jelentse be a megrendelők 
számát Szentgotthárdra. Hogy az uj évfo
lyamot hova kell bejelenteni, decemberben 
közöljük.

A H arangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig éa az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten." 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A Harangszó terjesztésére eddig be
fo lyt: 983'65 K Ev. nöegylet adománya 
Csönge 30 K, Kemeneshögyés-niagyargencsi 
gyülekezetek, Gyurátz Ferenc ny. püspök 
Pápa, Katona otthon Eperjes, Csajbók Li- 

j l ik e  és Málcsika, özv. K irályföldi Király 
Ferencné Tompaháza 10— 10 K, Bojtos 
László táb. leik, a harctérről, Téringer 
Mariska Pápa, Hera Erzsébet Czák, Vitá- 
lisz Károlyné Szombathely, Kovács Pálné 
Székesfehérvár 5—5 K, Vitálisz Károlyné 
Szombathely 460 K, Kuzma István léik 
Domonkosfa 4 40 K, N. N Sopronfélegy- 
há a A K, Nemeskéri Kiss Pál a harctérről 
3 K, Balogh Anna Bük, Rajki Ferencné 
Magyargencs 2—2 K, Rátkai Ödön tan. 
Andorhegy P40 K, Páli Antalné Vönöck 
1 K, Soós Sándorné, özv. Demcsák Mí- 
hályné, Pliesovszki Györgyné Nagyszénás 
50—50 f, N. N. Tótkomlós 30 f. Összesen : 
1.112 75 K.

Tanítók árváinak eddig befolyt 31810 
K. Major Samu ev. tan. Feisöszakony 5 K. 
Összesen: 323 10 K

Vak katonáknak eddig befolyt 290 12 
K. Újabban adakoztak: Kapolcsi egyii.
elöljárósága 1P50 K Balogh Anna Bük 10 
K, Kovács Pálné Székesfehérvár 5 K, Giczi 
Pálné Ostffyasszonyfa 2'50 K, Mátis József 
Beled 1 K. Összesen : 320 12 K.

Rokkant katonáknak eddig be fo ly t: 
206 84’ K Újabban adakoztak: Balogh Anna 
Bük 10 K. Összesen: 216'84 K

Hadi árváknak eddig befo lyt: 18570 
K Újabban adakoztak : Giczi Pálné Ostffy
asszonyfa 2'50 K. Összesen : 189 20 K

Hadifoglyoknak eddig befo lyt: 27 K. 
Ujabbban adakozt k : Giczi Gyuláné Ost
ffyasszonyfa 5 K Összesen : 32 K.

Erdélyi ev. gyülekezeteknek eddig be
folyt : 1172 18 K. Újabban adakoztak:
Bárki Sándorné Acsád 10 K Összesen: 
1182-18 K.

O l v a s s u k  a b ib l i á t
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a leyfőbb kincn 
Tanyát a sátán ütött ott,
Do Isten nem lol hajlékot.

Okt 21. vasárnap, János 7, 37—44.
22. héttő, 7, 45-58.

n 23 kedd, „ 8, l — 11.
24. szerda, ff 8, 12—20.

»* 25. csütört., 8, 21—30.
26. péntek, » 8, 31—36.

n 27. szombat, n 8. 37-47.
28. vasárnap, 8, 48-59.

ff 29. hétfő, n 9, 1 — 12.
n 30. kedd, 9, 13-23.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ címen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett Ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
1 korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 5—11

Idősebb
evang. szerényigényü urinő keres 
gazd. asszonyi, házvezetőnői állást 
10 éves kis leánykájával, vagy esetleg 
nélküle is, kisebb háztartáshoz.

Ajánlatok a Harangszó kiadóhiva
talába Szentgotthárd (Vas in.) külden
dők. 3—3

Evangélikus ember szobájá- 
bán legszebb disz

Luther-m ell szobra.
Megrendelhető Pécset t  a 

lelkészi hivatalnak

H i r d e t é s .

Egy uricsalád jobb házból való 
evang. leányt keres 3 és 1 éves gyer
mekei mellé. Cim a kiadóhivatalban 
Körmenden tudható meg.

Hirdetés.
Keresek középkorú szerény igényű 

evang. nőt, ki feltétlenül megbízható 
és erkölcsös és kis háztartást, ahol 
az urinő csak egyedül van, — el
látni tudja.

Rendelje meg
r

Csite Károly: Árva libák
cimii szép könyvét.

Ára 2 korona.

Most jelent meg
A soproni evang. egyház- 

község története.
A reform áció négyszázados jt ib i-  

leumán.
Ir ta : PAYR SÁNDOR 

theol. tanár.
1. kötet. A reformáció kezdetétől az 
1681-ik évi soproni országgyűlésig. 

76 képpel.
A díszes kiállítású terjedelmes kötet kap
ható Piri és Székely könyvnyomdájánál 

Sopron Ferenc Józ ef-tér 5.
Ára 12 kor. Postai szállítással 1 -4  pél

dányig 102 koronával drágább. 1—2

Már m egje lent!

Férfiak és hősök.
Aschweizi reformátió és annak áldásai.
Levéltári adatok alapján igen érde
kesen megirott története a schweizi 
reformátiónak és a reformátió jelen
tőségének mélyreható méltatása. — 
Két utolsó, összefoglaló fejezetét 
emlékbeszédek es ünnepi egyházi 
beszédek készítésénél pompásan fel 

lehet használni.
Csak egyedül ezen ünnepi kiadás jelent 
meg Schweizban/ A schweizi ref; rmátus 

egyház megbízásából szerkesztette 
Dr. Hadorn Vilmos tanár.

Egyedül engedélyezett hiteles fordítás.
24 képpel.

Fordította és jegyzetekkel ellátta : 
Jánosi Zoltán debreceni ref. lelkész. 
ÁRA: fűzve K 3 '—  (bolti ár K 3 50) 

kötve K 4  50 (bolti ár K 5 — )
Minden 10 példányra 1 tisztcletpcldány. 

A pénz előleges beküldése esetén bér
mentve kü'djük.

H0FFMANN ÉS KR0N0VITZ
könyvnyomdája fa köiiyvkltidőlilvatala

2 —3 Debrecen Piac-utca 49.
I
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fl LÜTHER-TARSASÁG
a reformáció 400 éves jubileumára vonatkozó kiadványai.

©
©
©

DE LUTHER MARTON müvei.
Jubiláns kiadás hat kötetben. Egy-egy kötet 

ára 8 korona.

I. kötet tartalma: I. Luther elöljáró beszé
dei. II. Ä 95 tétel. III. A 95 tétel magyarázata.
IV. Az ágostai kihallgatás. V. Béketárgya tások 
Millitz-cel. VI. A lipcsei vita. V il. A római pápa
ságról. V ili.  Jegyzetek.

II. kötet tartalma: I. A német nemzet ke
resztyén nemességéhez. II. Az egyház babyloni 
fogságáról. I l i.  Az uj Eck-féle bullákról és ha
zugságokról. IV. Az Antikrisztus bullája ellen.
V. Levél X. Leó pápához. VI. A keresztyén 
ember szabadságáról, V II. Megújított és megis
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üres cár a mi Istenünk,

<Je fegyperiinR és pajzsunk;

Ipa S. Belünk, k i ellenünk ? 

Az Ur a mi oltalmunk.

Az es ellenség 

Mesl is üldöz még,

Nagy a serege,

Csalárdság fegyoere,

Nincs ilyen több a földen.

f i  p j j&  minden ördöge
•> '-̂1 a, I, «I«

Ipa elnyelni akarna,

M inkéi meg nem rémilene 

M ira jiunk nincs halalma. 

fi oilág ura 

Gyűljön bosszúra:

Nincs ereje már,

Reá ítélet Bár,

Az ige porba dönti.

firenk magában mit sem ér, 

M i csakhamar elesnénk;

De küzd Delünk a hős rezér, 

R it Isten rendelt mellénk*. 

Kérdezed: ki az ? ,, 

fJézüs krisztus az,

Isten szent Pia,

Az ég és fold Ura,

0  a mi diadalmunk.

Az ige kószáiként megáll, 

Megszégyenül, ki bántja ; 
Telünk az Ur táborba száll, 

§zentlelkét ránk bocsátja. 

Kincsünk, életünk,

Nőnk és gyermekünk 

Mind elnefjetik,

M it ér ez e nek ik !

Mienk a menny örökre.
Luther Márton.

Ezt a számot előfizetőinknek, katonáinknak, dunárituli szórványbeli híveinknek díjtalanul küldjük,
másoknak csoportos küldéssel 20 fillér.

J
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Három  korona.
— Egyházi beszéd. —

Kér. testvéreim az Ú rban !
A  Jelenések könyvében (3. r. 

12. v.) azt olvassuk: „A k i győze
delmes lészen, azt művelem, hogy 
az én Istenemnek templomában 
oszlop legyen az. . . és őreá felírom 
az én Istenem városának nevét.“ 
M ikor most, a reformáció négyszá
zados évfordulója alkalmával a nagy 
Isten iránt való mélységes hálaadá
sunkkal együtt a reformáció nagy 
hithősének, Luther Mártonnak is 
leró jjuk kötelező hálánknak az adó
ját, akkor úgy tetszik nekünk, 
mintha a Jelenések könyvének ezek 
az igéi testet öltöttek volna a mi 
minden poklokon diadalmasan ke
resztültörő hősünknek a személyé
ben, akinek a hite meggyőzte a v i
lágot, aki azért az Isten templo
mában, az egyházban egy olyan, 
az idők minden viharában rendít
hetetlenül álló oszloppá lett, amelyre 
föl vannak írva az Isten azon vá
rosának nevei, ahol igazi nagysá
gát a m i hithősünk megmutatta: 
Wittenberg, Worms és Wartburg.

A  Jelenések könyvében (2. r. 
11 v.) azt is olvassuk: „Tartsd meg 
azt, ami nálad vagyop, hogy senki 
el ne vegye a te koronádat!“  Lut-

L u th e r  hárfaja.
Költészetének jellemzése; jelentősége az 

egyház életében.
Irta: Czipott Géza.

Egy rettenetes világégésnek szív
facsaró megpróbáltatásai között, 
amikor már vértől szennyes, könny
től sós, verejtéktől keserű minden, 
amikor nincsen többé hátra — ugy- 
látszik — a népek és nemzetek 
életében, érintkezésében á konok 
gyűlöletnek, az ádáz vérontásnak, 
amikor a szörnyű világzajlásnak 
negyedik esztendejében pattanásig 
feszül az emberiség idege, szaka
dásig az ina, nincs többé egyetlen 
világos pillanata a világőrületnek, 
amikor teljesen elnémult a dal, nem 
szól az ének, de a porban fetrengve 
zokogva sir a tömeglélek, köszönt 
bennünket a reformációnak négy
százéves évfordulója, benne a nagy 
reformátornak, dr. Luther Márton 
énekes ajaka, dalos lelke.

her ott az Isten városaiban minde
nütt egy-egy drága koronát hagyott 
reánk örökségül: Wittenbergben 
Isten kegyelmét, Wormsban a le lk i
ismeretet és Wartburgban a bibliát. 
Ez a három az evangélikus egy
háznak és az evangélikus ember
nek a legértékesebb koronája. Tart
suk meg ezt a drága örökséget, 
ezt a három koronát és akkor egy
házunkon és ra jtunk még a poklok 
kapui sem vehetnek diadalmat!

Wittenbergben vagyunk. Az ágos- 
tonrendi barátok zárdájában az 
egyik cella kövén egy halovány 
arcú fiatal szerzetes térdel és tör
deli kétségbe esve a kezeit. Le lk i
ismerete marcangolja. Tudja, hogy 
mindenjóigyekezete mellett is meny
nyi életében a bűn, érzi, hogy cse
lekedetei elégtelenek ahhoz, hogy 
megszerezzék számára a menny
országot és nem lát sehol egy fény- 
sugárt, amely biztatólag ragyogna 
reája, hanem csak az igazságos 
Isten haragját látja, amely a bű
nösre kárhozatot mond. K itekint 
ablakán: hátha megnyugodnék lelke 
az Isten szép világán, de csak a 
szerzetesek temetőjére esik a te
kintete. Az ő teste is ott fog egy
kor pihenni, de hová, ó hová ke
rü l bűnös lelke ?! Fölnéz a kereszt
fán függő Megváltóra, de csak egy 
pillanatig tud rá fölnézni, mert a

I.
Költői nagysága.

Luther egyéniségének, le lk i nagy
ságának, személye világtörténeti 
jelentőségének tárgyalásánál, mél
tatásánál rendszerint csak a lelké
ben vívódó, bünbocsánatért esdő, 
az üdvözlés után vágyó, majd ké
sőbb a bátor, akadályt nem ismerő, 
szót kimondó, csak az örök igaz
ságnak hódoló, időt, embéreket, 
egyházat reformáló alakja rajzoló
dik meg az őt kereső lélekben, k i
nek ajkát a lelkek lelke ihleté meg, 
kive l szemben minden és mindenki, 
ami és aki e világból való törpe 
marad, aki a miden idők gyerme
kének, a zugó szélnek zendülésével 
kiá ltja  fü lébe : az örök ige győz 
poklon, veszélyen, itt állok, Isten 
engem úgy segéljen: pedig énekes 
ajka, dalos lelke, zengő hárfája is 
a nagy szellem óriások között biz
tosit számára maradandó helyet. 
Egy Gerhardt Pál, egy Göthe, Arany, 
Petőfi, Tompa stb. nagysága ab
ban nyilvánul meg, hogy ők úgy
szólván kizárólag a költészetnek

Szentnek a láttára megint vétkei 
ju tnak az eszébe. Bibliájához nyú l: 
annak minden lapjából is csak ha
lálos ítéletet olvassa k i . . .  És ekkor 
egyszerre csak ráragyog a két
ségbeesett fiatal szerzetes lehanyat
lo tt fejére a hajnalcsillag szelíd 
fénye. Egy szerzetestársa figyel
mezteti : nyugodjék meg lelked, 
hiszen a Hiszekegy-bői naponként 
elimádkozod, hogy hiszed bűneid 
bocsánatát! Majd a hajnalcsillag 
után főikéi a nap is : megismeri 
Luther a Szentirásból, hogy Isten 
igazsága Istennek nem az ítéletét, 
hanem a bűnöshöz való kegyelmét 
jelenti. Az Isten szerető atya, aki 
a Krisztus érdeméért minden iga
zán hívőnek kegyelmesen megbo
csát. Luther előtt megnyílik a pa
radicsom. Egy fényes koronát lát 
ott ragyogni, az Isten kegyelmét, 
amely m int a nap reáragyog mind 
a jókra, mind a gonoszokra. Ezt 
a fényes koronát hagyta nekünk 
Luther a wittenbergi cellában drága 
örökségül , .

. . .Nehéz sebektől borítva fek
szik a harcmezőn egy katona. Érzi, 
hogy számára a földön segítség már 
nincsen. Még egyszer visszagondol 
otthonára és családjára, de azután 
a halál gondolata ragadja meg egész 
lelkét. Ott látja maga mögött éle
tének minden bűnét, ott látja maga

hódoltak, az ő le lk i nagyságuk 
csak a költészetben nyilatkozott 
meg. A  költészet Luthernak nem 
vo lt közvetlen élethivatása. Az 
az 57 költemény és 42 egyházi 
ének, amit tőle bírunk mig egyfe
lő l az ő fenséges művének m int
egy természetes, szükségképeni 
folyománya, másfelöl az ő igazi 
le lk i nagyságának, halhatatlanságá
nak egy másik számottevő önálló 
záloga.

Dalt zengjetek, ujjongva énekel
jetek, énekeljetek az Urnák uj éne
ket, áldjátok az ő nevét, örüljetek 
és örvendezzetek, hangzott minden
felé a lelkesítő uj életre keltő szó
zat, ahogy a világosság sugarai 
szétragyogtak s az igaz hitnek tü- 
zétől megrendült az ég és föld, a 
szent lelkesedés pedig, mint sas az 
égig szállott. S csakugyan daltól, 
énektől lett hangos erdő, mező, 
hegy és róna. „A  hegyek és hal
mok ujjongva énekelnek s a mező 
minden fái tapsolnak.“ De aki eb
ben a megujolt, újjászületett v ilág
ban a legszebben, legtisztábban, 
legmesszebbhalhatón, mindenkit
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előtt a halál borzalmasan tátongó 
kapuját, de elhomályosuló szemei 

p> egyszerre csak ragyogni látják azt 
a fényes koronát is, amelyet Lut
her hagyott nekünk ott Wittenberg- 
ben drága örökségül: az Isten ke
gyelmét, amelyet érdemetlenül is 
lenyerhet a hivő — és a haldokló 
katona Isten kegyelmébe ajánlván 
lelkét, hivő lélekkel csöndesen 
hajtja le fejét az utolsó á lom ra. . .  
Itthon meg hány nélkülöző, aggódó, 
vagy kétségbeesett családra ragyo
gott reá e nehéz időkben a m i ko

ronánknak, az Isten kegyelmének 
'a  fénye, amikor bizalom, megnyug
vás, vígasztalás szállott alá a zak
latott lelkekre az egekből! — Ne 
felejtsétek el, testvéreim, hogy ezt 
a fényes koronát Luther födözte 
föl az Istennek abban a városában, 
amelynek a nevét örökké hirdetni 
fogja egyházunknak ez a kim a
gasló oszlopa és ne felejtsétek el, 
hogy ezt a koronát csak akkor mond
hatjuk a magunkénak, ha olyan 
erős lesz a hitünk, hogy semmi
féle szenvedés és megpróbáltatás 
sem ragadhatja el tőlünk ezt a m i 
koronánkat!

1 Birodalmi gyűlés van Worms 
^városában. Egész Németország fe

szült figyelme odatekint Wormsra, 
! mert ott ke ll eldőlnie, Luther sor- 
i sának, aki olyan hatalmas föltü-

magával ragadóan énekelt, dalolt, 
az a nagy reformátor, dr. Luther 
Márton volt.

II.
Verses müveinek értéke.

Már prózai műveiről azt m ondják: 
a népies beszédformának találó és 
gyakran legnyersebb kifejezése 
mellett mindenütt oly igazi költői 
vonásokat és képeket mutat fel, 
amelyek a legmerészebb és legér- 
zelgőbb líra i költőre vallanak. S ha 
áll ez prózai műveire, mennyivel 
inkább költészetére. Luthernél a 
legszebb és legjobb költői termé
keket költeményeket, énekeket, 
nem a költői kényszer, hanem a 
belső le lk i ostrom szülte. Költészete 
valóban csupa líra. V ilm ár nyila t
kozatával szemben, k i Luther kö l
tészetét úgy jellemzi, hogy dalaiban 
csupa objektivitás ju t kifejezésre, 
találóan jegyzi meg Nelle szerint 
Bartel: Luther legszebb dalainál 
Tündén bizonnyal nem gondolt 

^követőinek, híveinek érzelmi v ilá 
gára. De az ő ügye annyira köz
ügy, a közegyház ügye volt, az ő

nést keltett az ő irataival. Szájról- 
szájra szállt a nagy kérdés: elmegy-e 
Luther Wormsba és visszavonja-e 
ott ira ta it! És elmegy és nem von 
vissza semmit! „ I t t  állok, máskép 
nem tehetek, Isten engem úgy 
segéljen!“ Ezekben a szavakban, 
amelyek szinte fölszakadnak a lei
kéből, benne re jlik  az a másik ko
rona. amelyet Luther nekünk szin
tén örökül hagyo tt: a lelkiismeret, 
amelyet még a börtönnel és mág
lyával való fenyegetés sem tud el
némítani. ..

... Evangélikus gyülekezettől nagy 
távolságban néhány evangélikus 
család él egy falucskában. Ritkán 
van alkalmuk az Isten igéjét hall
gatni, évenként ha egyszer-kétszer 
léphetik át templomuk küszöbét. 
Az egyik család már nem is lépi 
át azt egyszer sem, hanem odajár 
a másik egyház templomába. Miért 
hagytátok el hütlenül a mi tiszta 
vallásunkat? szól hozzájuk a ko
moly, szemrehányó kérdés. — 
„Nem tehettünk másképpen. . .  “ 
Helyzetünk, a körülmények, az 
emberek késztettek bennünket arra, 
amit tettünk, — hangzik a vonakodó 
felelet. Ó ott Wormsban másként 
szóltak az igék! O tt azokban a 
szavakban, hogy „nem tehetek 
máskép“ , az is benne vo lt: „Nem 
akarok máskép tenni, lelkiismeretem

személyével, mások az egyház ügye 
annyira egybe forrt, hogy ha dalai, 
énekei látszólag nélkülözik is a 
szubjektivitást, mégis Luther lelké
nek legegyénibb, legszubjektivebb 
megnyilatkozásai. „Erős várunk“ 
föltétien személyi költemény, mert 
minden versében, nemcsak érezni, 
de látni is lehet Luthert s ez az 
éneke a népek és nemzetek közös 
kincse, mennyei himnusza.

III.
Az alap hang.

Az alap hang, mely Luther hár
fáján, énekeiben, dalaiban vörös 
fonálként végigvonul az, melyet 
legelső énekében 1523-ban pendí
tett m eg: „Jer örvendjünk keresz
tyének, je r énekeljünk vigan. “ (351) 
Ez a hang rezgett a dalos ajkakon 
a XV I-ik századon át. Ezt az alap
hangot, mely oly lelket megraga- 
dóan jutatja kifejezésre az igaz ke
resztyének öröm ét: az ember meg- 
igazul Istennek kegyelméből, Jézus 
Krisztusban való h it által, átvitte 
Nikolai Fülöp 1598-ban az uj szá
zadba is.

kötve van az Isten igéjéhez és nem 
tanácsos, hogy az ember lelkiisme
rete ellen cselekedjék!“ — A  másik 
család, amikor csak teheti, nem 
kerü li el azt a fagerendás templo
mot, amelyhez ősei is hozták vala
m ikor a követ, otthon meg előveszi 
énekeskönyvét és olyan erős lélek
kel zeng i: „E  világ minden ördöge 
ha elnyelni akarna, minket meg 
nem rémítene, m irajtunk nincs 
hatalm a!“ Ebben a családban még 
szentnek tartják a lelkiismeretet. 
És m ikor ti, testvéreim, e család 
tagjainak a becsületes szemébe jó l 
beletekintetek, mintha ragyogni lát-« 
nátok abban egy-egy drágakövet 
abból a fényes koronából, amelyet 
Luther ott az Isten másik városában, 
Wormsban hagyott nekünk drága 
örökségül és mintha azt olvasnátok 
k i e család tagjainak a nyugodt te
kintetéből: m i megtartjuk azt, ami 
nálunk vagyon és tőlünk soha 
senki sem fogja elvenni a mi ko
ronánkat ! . . .

Eisenach közelében erdőkoszo- 
ruzta hegyen emelkedik Wartburg 
vára. Ott tartózkodik a wormsi 
birodalm i gyűlés után Luther, oda 
vitette őt bölcs párfogója, hogy 
ellenségeinek az ádáz dühe elől 
rejtve lehessen. Csak kénytelen
kelletlen törődik bele fogságába a 
bátor hős, de örökké mozgékony

Elmondhatjuk azért bátran, hogy 
Luther vo lt az evangélikus, más
szóval az igaz keresztyén dalnak, 
egyházi éneknek a megteremtője, 
úttörője. De nemcsak úttörője, ha
nem bizonyos mértékben eddig még 
utói nem ért és utol nem érhető 
művelője.

IV.
Luther egyénisége énekeiben.
Kevés költő i termék van, nekünk 

meg még kevesebb egyházi költőnk, 
egyházi énekünk, melyben a költő 
egyénisége oly közvetlenül, oly sa- 
játlagosan, o ly  élesen s oly tiszta, 
mesteri vonásokban domborodnék 
ki, m int ezt Luther énekeiben fel
találjuk. M indjárt legelső énekében 
„Jer örvendjünk keresztyének“ 
megrázó nyíltsággal ecseteli előt
tünk az utat, mely a kolostorba 
lépéstől, egészen a hitbeli megiga- 
zulás által nyert le lk i békességig 
megtett. Belső fejlődésének, átala
kulásának csodálatos tükre ez az 
ének.

Vagy ott van „Mennyből jövök 
most hozzátok“ karácsonyi ének.
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lelke pihenni még a fogságben se 
tud. Levélhullató ó'szi napon és 
zuzmarás téli éjszakán távol a 
nagyvilág zajától a vár toronyszo
bájában irtogatja a nagy reformátor 
azt a karvastagságu gyökérzetet és 
bontogatja azt a sziklás földtömeget, 
amely alá századokkal azelőtt te
mették az evangéliom koronáját: 
megerőltető munkában forditgatja 
az ujtestamentomot, amely a nagy 
reformátortól későbben szintén le
fordított ószövetséggel együtt olyan 
közkincsévé lesz az emberiségnek, 
hogy még ma, évszázadok múlva is 
arról sugárzik a zaklatott és megpró
bált lelkekre a vigasztalás és az erő!

És ti, harcban álló testvéreim, 
akik m ikor egy-két napra elcsön- 
desedik a harcmezőn az ágyuk 
bömbölése, elővehetitek azt a ti 
hicsi ujtestámentomotokat és olvas- 
katjátok abból azt a bátorító igét, 
amely annyi sok, a hitben már-már 
ingadozó katonának a leikébe csö
pögtetek: csöndes megnyugovást: 
„Ne félj, mert én veled vagyok, 
meg ne rettenj, mert én vagyok a 
te Istened!“ — és ti, hitrokonaitok
tól messze távol lakó testvéreim, 
akik m ikor egy-két órára elcsön- 
desedik magános hajlékotokban a 
mindennapi nehéz munka zaja, 
elővehetitek azt a ti öreg bibliátokat 
és olvashatjátok abból azt a hit-

Mindennémü pontos feljegyzések 
mellett sem lett volna soha teljes 
képünk Luthernek és családjának 
szép karácsonyi ünnepélyéről, ha 
nem birnók ezt a szép éneket, mely
ben minden szó, minden fordulat 
maga a nagy Luther. Hasonlókép 
„Mennyből jővén az angyalok“ c. 
nálunk közismert karácsonyi ének, 
annyira egyéni, hogy Luther az 
ének második felében az angyalo
kat szinte Luther módjára beszél
teti : „M it árthat a bűn és halál. 
Melletetek az Isten áll. Maga Krisz
tus küzd értetek, Isten fia van ve
letek. Ő nem hagy el, ne fé lje tek! 
Csak benne bízzék szivetek. Ellen- 
ségtek akármi sok, nem lészen j 
semmi károtok.“ íme lá tjuk a pász- i 
toroknak Luther szavaival kell a | 
h itbeli megigazulást hirdetniök.

Ebben az énekben, már világos 
példáját lá tjuk annak, mikép gon- ! 
dolja Luther a bibliai történetét, ’ 

'a biblia szavát, a b ib lia i igazságot ; 
az egyházi énekben kifejezésre ju t
tatni, megrögziteni. Nem esetleg 
rabszolgai utánzásra, hanem a bib- j 
lia i gondolatoknak szabad kifejté- I

erősítő igét, amely annyi sok, a 
közös h it oltárán már-már alig 
áldozó egyháztagnak a szivét töl
tötte meg az egyházhoz való buzgó 
ragaszkodással: — tudjátok-e ti, 
hogy ezt a csöndes megnyugovást 
és ezt a hitben való megerősödést 
annak a nagy embernek köszön
hetitek, aki kicsi ujtestámentomo
tokat és kopott bibliátokat az egész 
világnak a közkincsévé tette? — 
Ó ezt a nagy kincset, a Wartburg 
várában reánk hagyott drága ko
ronát becsüljétek meg és annak a 
drágaköveit zárjátok szivetekbe 
olyan mélyre, hogy senki el ne 
vehesse a ti koronátokat!

M ikor most, a reformáció négy- 
szásados évfordulója alkalmával a 
nagy Isten iránt való mélységes 
hálaadással együtt annak a nagy 
hithősnek is leró jjuk kötelező há
lánknak adóját, aki ott Wittenberg- 
ben, Wormsban és Wartburgban 
egy-egy drága koronát hagyott 
reánk örökségül, akkor büszke 
örömmel teszünk róla vallomást, 
hogy e három koronának a fényét 
még mindig ott lá tjuk egyházunk 
homlokán és a hívek szivében 
ragyogni és hogy az az oszlop, 
amelyre föl van' Írva Wittenberg, 
Worms és W artburg neve, az idők 
annyi'v iharáva l dacolva még ma 
is rendíthetetlenül á l l ! . .

Betegen feküdt Schmalkalden 
városában Luther. A római követ 
kémei éjjel-nappal figyelték a házát, 
hogy halálhírét minél előbb szét- 
vihessék. A  beteg azonban jobban 
lesz és barátainak egy lovas hírnök 
jelenti az örömhírt. M ikor a hírnök 
a követ háza mellett elhalad, a 
kitörő öröm és biztosság hangján 
k iá ltja : „Luther é l!“ — Mi, akik 
lá tjuk a Wittenbergben, Wormsban 
és Wartburgban reánk hagyott 
koronák fényét egyházunk homlo
kán és a hivek szivében ragyogni, 
ellenfél -és barát előtt legyünk 
hírnökei annak az örvendező bizo
nyosságnak, hogy az az oszlop, 
amelyre föl vannak Írva az Isten 
városának a nevei, ma is szilárdan 
áll, mert Luther ma is é l ! Ámen.

ZONQOR BÉLA.

A hátralékos előfizetési dijak bekül
dését tisztelettel kérjük, hogy a nyom
dával szemben vállalt kötelezettségeink
nek eleget tehessünk. Kérjük egyúttal 
egyetlen magyar evang. néplapunknak 
a hitrokonok között való ismertetését 
és terjesztését. Adja át a lapot mások
nak is elolvasás végett.

A legkisebb is sokat tehet, ha van szi
vében jóakarat. A legnagyobb sem tesz 
semmit, ha ez hiányzik.

sére gondol. Ez aztán még fensé
gesebben, még egyénibben az „Erős 
várunkban“ nyilvánul meg. A k i
indulási pont s az alapgondolat a 
46-ik zsoltárból van véve, egyéb
ként az ének teljesen szabadon 
készült. A  világ kevés nagy szel
lemének, költőjének ju tott osztály
részül legbensőbb érzelmeit, egyé
niségének titkait, jellemének gaz
dag tárházát, oly tisztán, gazdagon, 
kézzel foghatóan kifejezésre juttatni, 
mint sikerült ez Luthernak ebben 
a lelket felemelő énekben. Luthert 
ennél az éneknél találóbban je lle
mezni nem lehet.

V.
Énekeinek népdal jellege.

Luther költői termékeinek száma 
nem nagy. Közelebbről egyházi 
énekeinek száma 42. De ezzel a 
42-ét énekkel majdnem egy teljes 
énekes könyvet lehet összeállítani. 
Énekeiben a legtöbb egyházi évad 
képviselve van. Énekei közvetlenül 
a toliból az éneklő egyházba inén- j 
tek át s az Istentiszteletnek mind- i

já rt elengedhetetlen, nélkülözhetet
len alkatrészeivé váltak. Szájról- 
szájra terjedtek el gyorsan, akár
csak a népdal, közvetlenségüknél 
rövidségüknél fogva. A legtöbbnek 
három, esetleg csak négy verse 
van, de ezek a rövidke versek a 
jó  egyházi ének összes nélkülöz
hetetlen feltételeit magukba zárják: 
a vallomás és bizonyságtételt s a 
magasztalást, dicsőítést. Verssorait 
a rövid, tömör mondatok jellemzik. 
Rendesen minden sor egy-egy mon
dat, de ott is ahol a mondat több 
soron vonul végig, minden sor vé
gén a gondolatnak nyugvó pontja 
van. Stílusa erőteljes, tiszta. Rímek 
helyett sokszor a szóhasonlatossá
got észlelhetjük nála. A belső emel
kedettség, a lélek izzásának, szik
rázásának kifejezésére gyakran 
használja a „ha lle lu ja“ és a „ky ri- 
eleis“ visszatérő rímeit. Igen sokszor 
nem mindig Írja le a maga egé
szében, amit érez. A  gondolatok 
és érzelmek tovább rezgését az 
előadóra, nevezetesen az éneklőre 
bizza.
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Luther imádsága Wormsban.
Óh Úram, Istenem! Te, én Iste

nem, állj mellettem az egész világ 
bölcsességével és eszével szemben. 
Óh tedd meg! Meg ke ll tenned! 
Igen, Néked magadnak meg ke ll 
tenned! Hiszen Tied az ügy, nem 
az enyém ! Nekem magamnak sem
mi dolgom sem volna ezekkel a 
hatalmas földi urakkal. Inkább él
ném napjaimat vcsöndben és itt 
hagynám ezt a háborúságot. De 
Tied, óh Űrani, az ügy és igaz és 

f  örökkévaló. Á llj mellettem, Te igaz 
és örökké való Is ten ! Emberben 
egyben sem bízom. Mindaz, ami 
testből származott és testi, nem 
számit itt semmit. Isten, óh Isten! 
Nem hallasz engem, óh én Istenem? 
Halott vagy? Nem, Te nem hal
hatsz meg; csak elrejted magadat. 
Te választottál k i engem erre a 
munkára ? Kérdezem Tőled, hogyan 
lehetek bizonyos erről, hogy ez a 
Te akaratod; mert magamtól soha 
életemben nem gondoltam volna 
arra, hogy bármit is kezdjek ilyen 
hatalmas urak ellen. Á llj mellettem, 
óh isten, a Te szerelmes Fiad, Jé
zus Krisztus nevéért, aki oltalmam, 
menedékem, sőt erős váram lesz 
nékem a Te Szentlelked ereje és 
hatalma által. Isten, segélj meg en
gem ! Ámen.

Emléksorok.
A reformáció az evangélium fá já 

nak legifjabb erőteljes hajtása. Le
gyen áldott a nagy reformátoroknak 
emléke, akiknek köszönhetjük, hogv 
e hajtásnak gyümölcseit élvezhetjük.

Budapest
D r .  Zsiym ondy Jenő
a bányai kerület felügyelője.

*

Szépek az ünnepélyek, melyekkel 
egyházunk a reformátio emlékét meg
üli, bár egy napig tartanak; szebbek 
azok az alkotások, melyek annak em
lékére létesülnek és századokig tarta
nak; legszebb volna az örökké tartó 
unió református testvéreinkkel. Efezus 
IV. 5.

Kemenessömjén
D r . Berzsenyi Jenő

a dunántúli egyházkerület felügy. 
*

Urunk, Üdvözítőnk Jézus, hirdet
vén, hogy elközelitett az Isten országa, 
mondja vala: térjetek meg, és higyje- 
tek az evangéliumnak (Márk I, 15.). 
Az Ő választott szolgája Luther, a 
midőn a 400 év előtti október 31-én 
a wittenbergi vártemplom kapujára 
kifüggesztette 95 tételét, azok első 
pontjában a fent jelzett szentirási hely
ből indult, tanúbizonyságot tevén Is
ten és emberek elölt az örökké való

evangélium igazsága mellett, szemben 
számos attól eltérő emberi intézmény
nyel. az egyházban, s irányítván a 
híveket, a világ ábrázatától el, a 
Krisztusban megjelent isteni kegye
lemhez a szentirás alapján. M i is, 
a midőn a mostani nehéz háborús 
idők közepette ünnepeljük a mai nap 
négyszázados nagy emlékét, tegyük 
azt templomainkban, iskoláinkban, csa
ládjainkban az idézett vers értelmé
ben, hirdetvén és vallván, térjünk meg 
és higyjünk az evangéliumnak. Ez 
által nyitjuk sziveinket Jézusnak, aki 
zörget szivünk ajtaján (János jelenései 
3, 20.) hogy egyházaink és híveink 
sorából egy se legyen Laodiczeabeli, 
aki sem hideg sem meleg, de boldog
nak érezze magát azon evangélikus 
hitben, hogy Istennek kegyelméből Jé
zus Krisztus érdeméért van bűneink 
bocsánatja.

Balassagyarmat
D r . B a ltik  F rig yes  

a dunáninneni egyházker. püspöke. 
*

A reformátio áldásait sokféle szem
pontból lehet vizsgálat tárgyává tenni. 
Vallási szempontból a helyettes elég
tétel eldurvult, elpogányosodott emberi 
formája helyet (a külső áldozati 
cselekvények üdvszerző hatása, a pap 
mint közbenjáró Isten és ember között, 
a pápa, mint Krisztus helytartója, 
pápai és papi bünbocsánat stb) a

VI.
A tan az egyházi énekben.

A külső forma mellett Luther 
természetesen nagy gondot fordított 
a belső tartalomra s itt főleg arra, 
hogy az egyház tana az énekben 
a forrásvíz átlátszó kristálytiszta
ságával legyen nyilvánvalóvá. De 
még az olyan énekekben is, elte
kintve néhány jelentéktelen énektől, 
ahol túlsúlyban van a dogmatikus 
elem sem hallgat Luthernél a lyra. 
Ott van p. o. „W ir glauben all an 

» einem Gott“ sajnos, hogy a dunán
túli uj keresztyén énekes könyvben 
nincs fölvéve a melódia egy való
ságos liturgiá i ttizfolyam. A szöveg 
egy csodálatraméltó magyarázata, 
az apostoli hitvallás 3-ik hitága
zatának.

Vagy pedig ott van a magyar 
énekeskönyvben is jó lism ert „M i
atyánk ki vagy a mennyekben“ c. 

e Luther ének, melyben a költő Luther 
** a jó  lelkipásztor éleslátásával tárja 

fel a népélet testén minden időben 
rágódó összes sebeket s azokat ama 
mennyei orvosnak ajánlja.

VII-
A régi énekek értéke Luther 

szemében.
Nagy érdeme Luthernek, hogy 

az előtte lefolyt évszázadok ének
kincsét figyelemre méltatta. Nem 
idegenkedett attól, hogy ami bennük 
értékes, drágagyöngy azt kicsiszolva 
fölhasználja. Ezzel csak az egyház 
életében az egyházi éneknek nagy 
jelentőségéről tett újabb tanúbi
zonyságot Luther. S e tekintetben 
páratlanul áll a reformátorok között. 
Neki köszönheti egyedül a német 
hymnologia, hogy ma szóban és 
melódiában a X II-ik  és X lII- ik  szá
zadra tekinthet vissza.

V ili.
Az egyházi ének megelevenitése.

A kották megelevenítik a szöve
get, szokta vo lt Luther mondani. 
Énekeit kivétel nélkül azért azon 
célból irta meg, hogy azokat éne
keljék a gyülekezetekben. Az énekek 
dallamára különös gondot fordított. 
A melódiának a megszerkesztésénél 
tekintettel kell lenni, hangoztatta 
gyakran a házban szorgoskodó

| édesanyára, az utca porában ját- 
I szadozó gyermekre, a piacon h iva l

kodó férfiúra. Midőn azért 1525-ben 
Rupf Konrád és Valter János zene
szerzők Luthernél voltak, hogy 
dalban szárnyat adjanak az ének
nek, mig a kottapapiros fölé hajolva 
elmerültek a munkába, Luther a 
szomszéd szobában fel-alá járkálva, 
vagy elénekelte, vagy fuvolán 
próbálta k i a dallamokat. „T i urak, 
mondotta, jó l értitek a zenét és a 
kottát, de ami a szellemi értelmét 
s az Isten igéjét illeti, azt hiszem 
ahoz már nekem is van beleszólá
som. Hogy Luther az énekek közül 
adott-e valamelyiknek melódiát, 
másodrendű kérdés. Dehogy a zene 
iránt nagy tisztelettel viseltetett, mi 
sem igazolja jobban, mint az, hogy 
az énekeskönybe ir t elöljáró szóban 
a következőkép áldozott a zene
művészetnek: „dicséret és dicsőség 
a dicsőséges zenei művészetnek.“

IX.
Az Isten igéje és az ének.

Az eddig előadottakból is világo
san láthatjuk, hogy Luther az
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reformátió odavezet minket az egye
düli üdvözítő forráshoz: Isten kegyel
méhez, amely a Jézus Krisztusban 
ingyen adatik az igaz hívőnek. Krisztus 
keresztjéhez teljes lélekkel, igaz alá
zattal, tiszta hittel és az üdv igaz 
reménységében tehát csupán az igazi 
evangéliumi értelemben hivő ember
nek van joga és oka odazarándokolni, 
mert a Krisztus igazi teljes értelemben 
vett megváltottjának csak az tekinthető, 
aki papok, pápák, szentek és Máriák 
minden közbenjárása nélkül önmagá
ban, belső hitvilágában, szivében, 
lelkiismeretében éli át a Krisztus 
engesztelő halálába rejlő váltságot. 
Erre pedig csak az igaz evangéliomi 
hivő képes. . .  A többi mind vagy 
pogányos, vagy zsidós, vagy farizeusi, 
vagy hivalkodó, de nem igazi Krisz
tusi keresztyén.. .  Vallási szempontból 
tehát saját hitünknek üdvszerző ere
jét és ennek boldogító tudatát köszön
hetjük első sorban is a reformátiónak.

Művelődéstörténeti szempontból a 
lelkiismeret, a tudományos kutatás, a 
meggyőződés, a gondolat és a sajtó 
szabadságának kivívásával a refor
mátió többet végzett az emberiség 
szellemi fejlődésében, gazdagodásában, 
az újabb kor technikai csodáinak 
létrehozásában, a mai szociális viszo
nyok emberies fejlődésmenetében, mint 
bármely más szellemi mozgalon; mert 
megtörte a tekintély elvét, amelyet a

egészséges evangélikus egyházi élet 
kifejlődésében az egyházi éneknek 
igen fontos szerepet tulajdonított. 
A  dalban szárnyat öltött egyházi 
éneket az egyházi élet fokmérőjének 
tartotta. Ahol az egyházi ének a 
gyülekezetnek énekes szájában, 
dalos lelkében, erőteljesen vissz
hangzik : ott van erős egyházi élet, 
ott van élet, ott nem szegték szár
nyát a létnek.

Nem m indjárt ténykedésének kez
detén gondolhatott Luther az egy
házi énekre. Nem m indjárt a tavasz 
kezdetén az első meleg napsugárral 
énekel a fülemüle. Am ikor 1517-ben 
elhangzottak a kalapácsütések s a 
kü rt harsonájával hangzottak szét 
az egész világon, megrázták min
denfelé Jerichónak falait, amikor 
ajkáról elhangzott szózata vissz
hangot keltett mindenfelé, mint 
zugó mennydörgés és gyújtott mint 
cikkázó villám , akkor még nem volt 
az éneklésre alkalmas idő. Ebben 
a zivatarban, mely a keresztyénség 
uj élettavaszát hirdette, még hall
gatott a „fü lem üle.“ Mielőtt valóra 
válhatott volna énekeljetek uj éne-

hatalom vasbilincsekkel igyekezett reá- 
szoritani a lelkiismeretre, a meggyő
ződésre és e helyett uralomra segítette 
az igazság elvét, amely amannál 
egyaránt Krisztusibb, evangéliumibb, 
emberibb; letörte a középkor szabad
ságfojtó hatalmát és kaput nyitott az 
újkori emberies művelődésnek.

Nemzeti szempontból a magyar 
reformátió ikertestvére a magyar nem
zeti alkotmányosságnak, a nemzet 
igazi szabadságvágyának, ősi alkot
mányának, ősi szabadsága vérrel 
megoltalmazásának. Ahol igaz magyar 
érzés lüktet a lelkekben, ott a magyar 
reformátióról csak a legnagyobb tisz
telet, hála és elismerés hangján lehet 
megemlékezni.

A magyar iskolaügy, a magyar 
nemzeti irodalom, a magyar nemzeti 
alkotmány- és tudomány-fejlődés terén 
a reformátió áldásai kifejezhetetlenül 
gazdagok. És szólhatnék még a re
formátió áldásairól sok mindenféle 
szempontból: a hitélet, az erkölcsi élet, 
a politikai élet, az állami élet stb., 
stb. szempontjából, amelyeket mind
mind jótékonyan termékenyített meg 
a reformátió szelleme. Ámde ha mind
ezekről, vagy csak az előbbi szem
pontokról is bővebben nyilatkoznám, 
nagyon hosszúra nyúlnék nyilatkoza
tom. Azért mindent röviden összefog
lalva, én lelkem mélyéből csak hálát 
és imádatos köszönetét rebegek az

két, előbb meg kelletett ny itn i a 
szomjuhozók részére magát az örök 
forrást, melyből a dal fakad : a 
bibliát. Csak 1522-ben szeptember 
havában, m ikor a német ujtesta- 
mentom előszavában, már örömteli 
dalra fakad Luther lelke, megszó
lal Luther hárfája. De előbb az 
Isten igéje, azután az ének, a dal. 
Előbb a biblia, azután az énekes
könyv.

Hogy Luther lelke szent énekekkel 
volt telve, mutatja az ujtestamen- 
tumhoz ir t  előszava. Csak k ivü lrü l 
egy kis erőfeszítés kellett s Luther 
lelke dalolni kezd. Ez a külső erő
feszítés 1523. ju lius elsején követ
kezett be. Ekkor Belgiumban két 
ágostonbeli barátot hitvallása miatt 
megégettek. Történetüket Luther 
megénekelte. A  ró luk való ének 
leirhatatlan hatást keltett egész 
Németországban. Rövid idő múlva 
ezen költemény megjelenése után 
azután Luther lelke dalban szárnyat 
öltött s megajándékozta híveit azzal 
a két hatalmas énekkel, melyek 
közül az egyik a keresztyéni élet 
titkát tárja fel elibénk, a bünbo-

Urnak, hogy a keresztyénséget, a 
lánglelkü Luther és az ö reformátor 
társai fellépésével a beléje csúszott, 
benne elhatalmasodott pogányos és 
zsidós elemektől megtisztította és en
gem e megtisztított egyház egyik 
szerény tagjának és munkásának tett 
meg. Az Ur lelke vezérelje jubiláló  
evangélikus anyaszentegyházunkat, 
hogy még századokon és évezredeken 
át, mind e világ végezetéig, teremhesse 
Isten dicsőségére^ az ö szent országa 
felvirágozására, az emberi nem igaz 
boldogitására a reformátió igaz ál
dásait.

Nyíregyháza
Geduly H e n r ik

a tiszai egyházkerület püspöke. 
*

Négy évszázad óta épülő templom! . .  
Négy évszázaddal ennekelötte a fe le j
tés homokjából kiemelték az örökké
való megingatlan fundámentumot s 
a Krisztus megmásithatlan tanítására 
reá helyezték anyaszentegyházunk 
épülő temlomának első köveit. Azóta 
négy évszázad küzdelme építgette az 
egymásfölé illeszkedő kösorokat. H i
tért szenvedők könnye, hitvallók kihulló 
vére, az egyházért élő, áldozatkész hívek 
verejtéke volt a köveket összetartó erő.

És négy évszázad elmúltával még 
mindig épül a templom. Vájjon lehet-e 
az igazság temploma ez, mely négy 
évszázad elmúltával még mindig épül ?

csánatról szó l: „Bűnösök hozzá^ 
k iá ltunk“ (349) a másik pedig a 
h itrő l „Jer örvendjünk keresztyén 
nek“ (351). Különösen az utóbb1 
villámgyorsan terjedt el Németor
szágban. A hitbeli megigazulás 
ténye Pál apostol óta, nem lett 
találóbban kifejezve, mint ezekkel 
a szavakkal, melyeket énekében 
Luther a megváltó szájába á d : 
(7. vers).

. . . tarts énvelem,
Ne félj baj már nem érhet,
Megvéd az én erős kezem, .
Majd küzdők én teérted.
Tied vagyok s te az enyém.
Bízzál majd megsegiüek én.
Ki árthatna tenéked!

Tied vagyok te az enyém, ez a 
jellegzetes szólam lett az evang. 
egyházi éneknek azóta igazi témája.

Az énekeket illetőleg, a legter
mékenyebb esztendő az 1524-iki 
volt. Erről három énekes könyvnek 
a megjelenése tanúskodik a leg
kézzelfoghatóbban.. 1525-ben és 
1526-ban ugylátszik Luther nem 
ir t énekeket. Csak 1527-ben kapunk 
megint egyet tőle, de ekkor az 
énekek énekét, az „Erős várunkat,“
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kérdezgeti a kételkedő. M i pedig kér- 
* déssel válaszolunk: Lehet-e az Isten 

temploma az, mely már négy évszá
zad alatt megépül ? És lehet-e egy
általában az igazi vallásósság tem
ploma, melynek van záróköve s mely 
emberkéz munkájával befejezést nyer ?

Négy évszázad tanulsága a hála
adás imádságát adja ajkunkra. Isten
hez visszük, ami Istené, azután babér
ágat hintünk a nagy reformátorok, 
hitvalló, példaadó őseink sírjára hála- 
datos kegyelettel.

t  Azután a magasba tekintünk és 
meglátjuk, hogy még mindig építésre 
vár a négyszázados templom. Ne mesz- 
sze idegenben, hanem önmagadon 
kezd meg az építést. Ha ez a ju b i
leumi nagy ünnepség u j lángra lob
bant ja  lelked egyházszeretetét, u j erőt 
visz áldozatkész munkádba, ha újra 
megérted, milyen drága tenéked evan- 
géliomi anyaszentegyházunk, a te gyü
lekezeted, az örökkévaló evangéliom 
s egyházunk minden tanítása, akkor 
életed csendes munkája mind maga
sabbra segíti emelni a négy évszázad 
óta épülő templomot! Azért a múlt
ról a jövőbe fordítsd tekintetedet! Ne 
csak nézd, hanem építsd evangéliomi 

- anyaszentegyháznak templomát!
Szombathely

K a p i Béla
dunántúli evangélikus püspök.

X.
Erős vár keletkezésének története.

Az Erős várunk keletkezésének 
történetére vonatkozólag többféle 
nézet tartja magát. Jelen igénytelen 
munkám forrásául szolgáló Nelle 
Vilmos az Erős várunk keletkezését 
1527. november 1-ére teszi a kö
vetkező megjegyzések kíséretében. 
1527. október 31-én vo lt tízéves 
évfordulója a 95 tétel kiszegezésé- 
nek, amely évben Luther súlyosan 

k megbetegedett. Testileg megtörve 
betegen kapja a h irt, hogy az 
evangélikusokat többhelyen g y il
kolják. Éhez já ru lt, hogy W itten- 
bergben ugyancsak ekkor k iütött a 
pestis. Jóllehet azonban mindenki 
fejét veszté, Luther beteges testtel 
is igazi hősként viselkedett. K itartott 
a betegek mellett akkor is, amikor 
már az egyetem is otthagyta a 
várost. Ő ekkor saját lakását ala- 

j, kitotta át kórházzá. A  nevezetes 
évforduló tehát amint lá tjuk Luthert, 
mintegy testileg-lelkileg ostorozott 
hőst köszönti, de közelsem talán 
m int legyőzöttet. M int igazi hős,

A ti i t h ő s e i .
Mint a búvár a hullámok alól 

igazgyöngyöt; az emlékezet a múlt 
idők tengeréből üdvös tanulságokat 
hoz fel, melyek a jelent gazdagítják 
s útmutatók az óhajtott szebb jö 
vőhöz. A  múltnak ismerete az 
emberiség szakadatlan küzdelmei
ben felmutatja amaz örök hatalom 
az Isten sorsintéző gondviselésének 
bizonyságait s meggyőzően emlé
keztet a múlandóság s az örökké
valóság az ember és alkotója között 
levő kapcsolatra. E kapcsolat érteti 
meg velünk azon történelmi ta
pasztalatot, hogy minden harcból, 
szenvedésből uj remény fakad, 
minden vereség után u ju lt erővel 
küzd az igazság. Az életet dúló 
minden viharok, a szenvedély, el
fogultság ostroma a magasb eszmék 
ellen végül is eszközöknek bizo
nyulnak, amelyek Isten kezében az 
ember fensőbb céljához egyengetik 
az utat s arra indítják a népeket, 
hogy az önzés, gyülölség bilincseit 
lerázva egy szívvel lélekkel, töre
kedjenek az igazság s a szeretet 
uralmának biztosítására.

Az idők teljességében, midőn a 
régi vallások ereje elhanyatlott, s 
az ember érezte, hogy hit, remény 
nélkül az életharcot győztesen vívn i 
nem tudja és az ismeretlen fensőbb

m ikor legnagyobb a veszély, ő 
legkevésbé fél. M ikor körülötte 
legreménytelenebb a lét, ő még 
mindig a legszebben remél. M ikor 
mindenki kishitüvé lesz, az ő hite 
ekkor a legnagyobb. Az élet zajgó 
hullámai között a belső le lk i ostrom
nak engedve, az élő Krisztussal k iá lt 
fe l tehát: m it féltek ó kiesinyhitüek, 
„Erős vár a mi Istenünk.“

Spitta Frigyes az Erős várunk 
keletkezésének idejét 1523-ra teszi. 
A költemény, illetőleg az ének azon
ban jó l tudjuk, sokkal későbben 
látott napvilágot. Mármost tudván 
azt, hogy Luther mindenkor a belső 
nyomásnak engedve kisebb avagy 
terjedelmesebb munkáit azon mele- 
giben bocsátotta világgá, amint azok 
megszülettek, nem képzelhető el, 
hogy egy oly irodalm i kincset, egy 
oly hatalmas le lk i produktomut, 
aminő az Erős várunk, éveken 
keresztül az asztalfiókba zárva 
rejtegette volna a nagy nyilvános
ság előtt.

Rahn az E rős. várunk keletke
zésének történetét egy egyházi 
beszéd kíséretében ellenben 1529.

hatalomnak uj kinyilatkoztatása 
után epedt: akkor a Krisztusban 
„megjelent az Istennek üdvözítő 
kegyelme minden embereknek.“ Ő 
evangéliomával uj erkölcsi v ilág 
rend alapját tette le. Az ige, melyet 
hirdetett el nem m úlik soha, még 
ha az ég s a föld elmúlnak is, mert 
halhatatlan igazságot foglal magá
ban. A  megváltó azon örvendetes 
üzenetet hozta, hogy az Isten 
menynyei A tyánk s m i emberek 
mindnyájan testvérek vagyunk. A 
szeretetben állította követői elé az 
első nagy parancsolatot s az Isten- 
héz, -az áldás örök forrásához 
vezető hitben törhetlen reményt 
győzni tudó le lk i erőt adott a fö ld i 
vándornak. Ebben a halál után uj 
életet, a hűségnek üdvösséget igér.

Az evangéliomot azonban, ezen 
útmutató vezércsillagot idők folytán 
elhomályositák az elfogultság s az 
emberi önzésből fakadt törekvések. 
A  pogány népek, midőn tömegesen 
vették fel a keresztyénséget, anél
kül, hogy kellően előkészítve lettek 
vo ln a : eddigi vallási szokásaikból 
is sokat magukkal hoztak, ami 
zavarólag hatott a kér. hittanoknak 
tisztán megőrizésére. A  főpapok, 
mig az egyház iránt teljes hódolatot 
követeltek mindenektől, egyszer
smind a maguk befolyását is folyton 
emelni törekedtek. Kifejlődött az

áprilisra teszi. Luther barátai w it" 
tenbergában Luther lakásán türel; 
metlenül várták a speieri birodalm1 
gyűlés határozatáról az értesítést- 
Ez nem is késett soká. A  birodalm i 
gyűlés kiküldöttje csakugyan meg
érkezett a levéllel, melynek tar
talma ismeretes. M int nyomorult 
kutyát szabad Luthert agyonütni. 
Luther jó l tudta, hogy ez nemcsak 
az ő, de az evangélikusok halál- 
itélete is ; hogy megkezdődött az 
élet-halál harc. Nehéz gondokba 
elmerülve hagyták Luthert ezúttal 
barátai egymagára a levél vétele 
után. Luther egyedül vo lt a szo
bájában. Szótlanul já rt kelt egy- 
darab ideig föl alá, mig végre is 
felemelte asztaláról drágakincsét, 
leghívebb barátját a bibliát s benne 
felnyitotta a zsoltárok könyvét, el
olvasta a 46-ikat. Elolvasta s Isten
nek békessége, mely minden em
beri értelemnél feljebbvaló, szivé
ben lakásra talált s megihletődve 
hálaképen megszületett lelkében a 
mennyei h im nusz: Erős vár a mi 
Istenünk.

Magamrészéről Erős várunk ke-
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egyház vezéreinek tulhatalma s 
gyakran jelentkezett a hajlam az 
ezzel való visszaélésre. A lélek az 
egyház hatalmi gyámsága alá ke
rült. Az igazságot nem kutathatta 
szabadon, mert könnyen magára 
vonhatta az eretnekség gyanúját s 
ezzel az üldözést. Jóllehet az uj 
szövetség kimondja, hogy „egy az 
Isten és egy a közbenjáró Isten és 
emberek között: Jézus Krisztus,“ 
ennek dacára is a nép tiszteletével, 
könyörgésével mindinkább a „szen
tekben“ keresett közbenjárókat. 
Alapjától, a szentirástól az egyház 
mind nagyobb mértékben eltért, s 
a vallás nagyrészt csak a külső 
szertartások gépies végzésében 
állott.

De az igazság, ha az emberi 
gyarlóság eltemeti is : meg újra 
feltámad. Azok között, k iknek al
kalmuk nyílt a b ib liá t olvashatni, 
találkoztak olyanok, kiknek lelkét 
megihlették az evangéliom igéi s 
ezek hirdetésére szentelték életüket.

E lelkes hithősök között első 
sorban áll Vald Péter, mint a refor
mációra előkészítő mozgalom meg
indítója a 12-dik század második 
felében. Franciaország szülötte, ÍJon 
városában, hol kereskedő volt egy 
bibliához ju tott s ennek tanulmá
nyozása azon meggyőződést keltette 
fel benne, hogy a keresztyénnek

letkezésének történeti idejét ille tő
leg Rahnnal tartok.

XI.
Az ének a családban.

Hogy Luther az egyházra, az 
egyház tagjaira, a keresztyén csa
ládra s igy az egyházi élet egész
séges fejlődésére mennyire fontos
nak, üdvösségesnek tartotta az éne
ket,- az éneklést, mutatja, hogy e 
tekintetben úgy ő maga, m int csa
ládja já rt elől a legjobb példával. 
Ahogy Luther gyermekei lassan- 
k in t felnőttek, házában a kánto- 
rizálás hangra, művészetre nézve 
örömteljessebbé válott. Gyönyörű 
megemlékezések maradtak fenn 
arról, hogy Luther a vendégekkel, 
a családtagokkal, a többhangű da
lokat mennyire művelte. Jellemzé
sül álljon errenézve arany mon
dása : A  zene, a dal egy bánkódó 
léleknek legjobb feletevenitője, ál
tala a szív újból elégedetté lesz, 
felfrissül.“ Ugyancsak 1538-ban az 
énekeskönyv előszavában a zenéről 
a következőket mondja:

fő kötelessége Jézus példájának, 
tanainak követése tetteiben, egész 
életében. E hitben nyíltan, bátran 
hirdette az evangéliomot s a köréje 
gyű lt hívek gyülekezetében ennek 
alapján rendezte az egyházi életet. 
Vagyonát a szegények gyámolitá- 
sára áldozta s m ikor hitelvei miatt 
a türelmetlenség üldözőbe vette, 
kész volt lemondani nyugalomról, 
otthonáról, de meggyőződéséhez hü 
maradt s vándorbottal kezében, 
m int bujdosó is a Krisztus ügyének 
szolgálatában ismerte életcélját 
mindhalálig. Az evangéliomra tá
maszkodó hitet, melyet oly buzgón 
élesztett a sokszor megújult üldö
zések viharai sem voltak képesek 
kiirtani. Követői, a valdensek Olasz
ország különböző vidékein, az Al- 
pesek völgyeiben ma is több gyüle
kezetét tartanak fenn s munkás
ságukról, erkölcsi életükről más 
vallásnak is elismeréssel nyilat
koznak.

A 14-dik században egy uj bajnok 
lép fel az evangéliom szabadon 
hirdetése mellett W icliff János, k i 
Angolországban Spreswellben szü
letett 1330. M int theologiai tanárt 
s m int lelkészt azon meggyőződés 
vezette, hogy „más fundamentomot 
senki nem vethet, m int amely 
egyszer vettetett, mely a Jézus 
Krisztus.“ E hitben nyíltan k ike lt

A zenénél nagyobb öröm 
Nem létezik e földön.
Mit én nyújtok énekemmel 
A bús lelket vidítja fel.
A rosszkédv, ott tűnik gyorsan 
Ahol vig ének felharsan.
Boszú, gyűlölet eltűnnek,
Bánáti a szívnek elrepülnek.

XII.
A kath. egyház és Luther énekei.

De nemcsak Luther értékelte 
ennyire az éneket és a zenét, de 
értékelte megbecsülte minden idő
ben maga az egyház. Kivéve talán 
az 1765—1817. terjedő időszakot. 
De értékelte mindenekfelett Luther 
énekeit, költészetét, énekeiben, kö l
teményeiben megnyilatkozott erőt, 
a katholikus egyház is, mely a XV I-ik 
századtól a X IX-ig  századig Luther 
énekeiből nem kevesebbet, mint 
26-ot vett fel 'énekes könyvébe. 
Igaz ugyan, hogy a X IX -ik  szá
zadban észrevétlenül túladtak ra j
tuk, de ez mitsem von le a tény
ből, Luther énekeinek értékéből.

Luther egyik legelkeseredettebb 
ellensége Henrik herceg is csak 
Luther énekeket énekeltetett ká
polnájában. Am ikor ezért udvari

V:

azon hittételek ellen, amelyek nem 1 
a szentiráson alapulnak. A bibliát 
lefordította népe nyelvére, hogy a 
hívek animál könnyebben megismer
hessék a keresztyén vallás alap
igazságait. Az egyházi hatalom 
ismételve támadást indított ellene, 
de őt az evangéliom szellemében 
folytatott munkától semmi fenye
getés sem tántorította el. Elveihez 
hü maradt holtáig 1384. Üldözték 
még halála után is. A  konstanzi 
zsinat 1415-ben hozott végzése ér
telmében csontjait eltemetése után V 
14 év múlva felásták és nyilváno
san elégették.

Az a szellem azonban, amely 
W icliffe t az igazság védelmére 
buzdította: a máglyán nem égett 
el. Halála után nemsokára egy uj 
hős jelent meg a szellemi harctéren.
K i az egyház több tantétele ellen 
hasonlókép a szentiráshoz felebbe- 
zett. Ez volt Húsz János, k i 1369. 
született Csehország Huszinetz nevű 
községében. A  reformáció ezen 
utegyengetője is nyíltan követelte 
a szabad vizsgálódás jogát az egy
ház tanaival szemben is. Azon 
tanté leieket, melyeket az uj szövet
séggel ellenkezőknek ta lá lt: bátran **” 
megtámadta. A visszaélések ostrom
lása ellentétbe hozta a hyerárchiá- 
val. Elhangzott ellene az egyházi 
átok, a prágai egyetemről elüldöz-

papja szemrehányásokat tett neki? 
a herceg megkérdező, hogy minő 
énekekkel van baja. S a pap vá
laszolt: Gnädiger Herr, sie heissen:
Es woll uns Gott gnädig sein 
mire válaszolt a fejedelem, hát az 
ördög legyen irgalmas nekünk és 
tovább énekelték Luther dalait.

X III.
Az egyházi ének jelentősége 

napjainkban.
Isten igéje és ének, biblia és 

énekeskönyv vo lt Luther kezében tó 
a kétélű fegyver, mellyel nagy 
művét megindította: a rettenetes 
harcok, tusakodásokközött befejezte, 
minden poklon keresztül diadalt 
aratott. Isten igéje és szent ének, 
biblia és énékeskönyv irányították 
az ev. egyház életét az ő idejében, 
tették bensőssé, meleggé. Kihaló
ban volt az ige mellett az idő fo
lyamán a dal, az ének, hideg lett 
a s z ív , dermesztő tél köszöntő min- i. 
dig Krisztus anyaszentegyházát. 
Hallatszott erősen a dal, zengett 
az ének, földetrengetően, méznél 
édesebb és kedvesebb volt az ige.
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ték. Ekkor a vidéken szerte járva 
hirdette az igét, mígnem a konstanzi 
zsinat 1414. számadásra idézte maga 
elé. Ő. félelem nélkül útra kelt, de 
Konstanzban, m ivel elvei mellett 
szilárdan megmaradt a Zsigmond 
császártól adott menlevél dacára 
is a zsinati atyák börtönbe vetették. 
Itt sem lehetett semmi fenyegetéssel, 
zaklatással tanai vissza vonására 
kényszeríteni. Állhatatosságáért 
máglyára Ítélték 1415. ju lius 6-án. 
Húsz nyugodt lélekkel ment halálra, 
megégették, hamvait szélnek szór
ták, hogy a lelki szabadságra hivat
kozással ezentúl mindenkit elret
tentsenek. E szándék sikertelennek 
bizonyult. A  hagyomány szerint 
Húsz a máglyán igy szólt: „ma 
megsüttök egy ludat, száz év múlva 
megszólal egy hattyú, azt már nem 
tudjátok megégetni.“

Húsz máglya halála után száz 
évvel csakugyan megszólalt egy 
ha ttyú : fellépett Luther Márton, ki 
1483. nov. 10-én született Eisleben- 
ben. Midőn felnőtt, m int tanuló ifjú  
Erfurtban az Ágostonról nevezett 
szerzetbe lépett, minthogy hajlama 
az egyház szolgálatára vonzotta. 
Itt a biblia tanulmányozása, az 
emberi megigazulás utjának kere
sése foglalta el lelkét s egész életére 
kihatólag irányadója lett az irás 
azon tana, hogy a h it megtartó erő,

Mig azonban Luther kezében és • 
életében biblia és énekeskönyv 
kétélű fegyver voltak, ma az örök 
ige és az ének a mi kezünkben, 
szivünkben kettős pajzs, mely meg
védenék bennünket. Á gyülekezetek 
életében biblia és énékeskönyv 
olyanok: mint test és lélek. Egyik 
a másikra támaszkodik, egyik a 
másikból táplálkozik, ketten együtt
véve képezik az egészséges evan
gélikus egyházi életet. Ahol esetleg 
csak az örök ige hangzik, ha mind
já rt az angyalok nyelvén is méznél 
édesebben, de nem szól a szent 
ének, ott szomorú a szent hajlék, 
ott közeleg a vég. De szirtek között 
is mosolyogva já r az egyház, ha 
„fü lem ile“ dalától hangos a szent 
határ, szivében tőr, de fején ott a 
sugár.

„Kinek ajka zengeni bir 
Leikébe a legfőbb jó van oltva.
Ha magányosan is, gyönyörűen áll 
A sötétben a dalnak csillaga.“

Am ikor azért Iszárnyaszegetten, 
a 400-éves évforduló megtépetten, 
porbasujlva talál bennünket, ott 
ü lünk Babilon vizeinél és sírunk,

hogy az ember megigazul a hitből, 
nem a cselekedetből, mint önérzet
ből. Majd tanári meghívást nyer a 
wittenbergi egyetemre. Ide is a 
biblia szeretete kisérte, itt is a 
kijelentett ige volt le lk i életének 
központja, gondolkozásának, tettei
nek irányadója. Az evangeliomon, 
ez igaz alapon állva kezdte vizs
gálni az egyházi intézményeket s 
tanokat. Jézus tanának hit- és élet
szabályozó uralomra helyezését te
kintette az egyházban közös fel
adatnak. I ly  szellemben munkálko
dott mint tanár és lelkész zajtalan, 
mig eljött az óra, mely ny ilt harcra 
szólitá az igazság mellett. A leg
közelebbi ok fellépése a bűnbocsátó 
cédulák árulása volt. Ezt ő úgy 
tekintette, m int a mennyországnak 
pénzért adását vevését s a meg- 
botránkozott lelkiismeret szavával 
támadta meg. 1517. október 31-én 
kifüggesztette a wittenbergi vár
templom ajtajára a híres 95 tételt, 
melyekben több visszaélés ellen 
kikelt. E 95 tétel kiszegezése, mint 
az evangéliomtól áthatott meggyő
ződésnek, a le lki szabadságnak 
megnyilatkozása zörgetés volt egy 
uj korszak ajtaján, hadüzenet a 
lelkiélet felett addig korlátlan egy
házi hatalalomnak s egyszersmind 
kezdete ama világtörténelmi ese
ménynek, a reformációnak. A  95

zengő dal helyett csak nehéz sóhaj 
fakad ajkunkon s száll az ég felé, 
de köszönt bennünket Luther dalos 
lelke : Sivár világ, fásult szivek, ne 
féljetek, az ige kószádként megáll, 
ti azért csak dalt zengjetek, éne
keljetek, vajha Luther dalos lelke 

.megérintené a mi siró lelkünket! 
Vajha ébresztő leikével dalt fakasz
tana néma ajkukon, m ikor igy kö
szönt bennünk a múlt idők emlé
keivel :

„Nincs talán még a elfeledve a dal,
Melyre egykor tanítottalak!

Dalotokra könnyében derül a fény 
Hamarabb kikajt a holt berek.
A jelennek buját édesítvén,
Fiaim csak énekeljetek!“
„Erős vár a mi Istenünk.“

Aki az evangélikus nevet elfogadja, an
nak ismerni és követni kell az evangéliu
mot, mert másként csak meggyalázza és 
gúnytárgyává teszi ezt a szép nevet I

Eljött a jubileum éve. Ne hagyjuk 
elfutni nyomtalanul!

tételt pár hét múlva Európa minden 
országaiban olvasták, vitatták. Ró
mából megjött a számadásra idézés. 
Egymást érték a kísérletek a me
rész szerzetestanár elnémitására. 
Luther nem ijedt meg, nem csüggedt 
el, védekezve, támadva a szellemi 
küzdőtéren folyton előbbre haladt. 
Fenyegető parancs, édesgető Ígéret, 
mind egy vasembert talált benne, 
k it meghajlítani, elveitől eltántorí
tani nem lehet, megjelent az őt s 
tanúit kárhoztató átokbulla. 0  erre 
válaszul a bullát a város kapuján 
kívül elégette 1520. dec. 10-én. E 
teite azon elhatározásának kije len
tése volt, hogy híveivel külön az 
evangéliom alapján szervezi az 
egyházat, amelynek feje Jézus 
Krisztus.

A pápa segélyül hivta letörésére 
V. Károly császárt is. A birodalmi 
gyűlés elé idézték. Ott a felszólí
tásra, hogy tanait vonja vissza — 
hangzott el Luther ajkairól ama 
történelmi jelentőségű nyilatkozat, 
hogy ha csak a szentirásból vagy 
az ész világos indokaival meg nem 
cáfolják, semmit visszavonni nem 
tud, nem akar, mert veszedelmes 
dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. 
A  mérkőzés a hatalom és az elvek 
képviselői között megtörtént s m i
után ellenfelei sem meg nem cá
folták sem fenyegetéssel meg nem 
rettenthették: Luther a harctérről 
az erkölcsi diadal koronájával tá
vozott.

Most a birodalmi gyűlés átka is 
lesújtott reá. De hasztalan volt 
minden erőszak. Az igazságnak a 
szentirásra s az észre apelláló har
cosa ekkor már nem állott egyedül. 
A  megelőző században feltalált 
könyvnyomtatás munkássága meg
könnyítette a gondolatok, ismeretek 
közlését, szaporodtak az alsóbb és 
felsőbb iskolák, terjedt a műveltség, 
sokan érezték, hogy az igazság 
kutatásához nélkülözhetetlen a sza
badság.

Luther fáradhatlanul tovább mun
kálkodott az egyháznak szent alap
jára, az igének visszahelyezésén. 
A bibliát lefordította német nyelvre 
s ezzel megnyitotta népe előtt a 
le lk i épülés, vigasztalás forrását. 
Megírta kis- és nagy kátéját, melyek 
ma is nélkülözhetetlenek a hitok
tatásnál. Egyházi énekeket is irt, 
melyek között az „Erős várunk“ 
mint szivemelő diadalmi ének hang
zik. Élő hite ott volt mindenütt, 
hol az igazság hivta védelemre, hol 
a csüggedőt kellett bátorítani, a h it
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tüzét éleszteni, az egyház építésén 
fáradozóknak irányt mutatni. M ikor 
meghalt — 1546 február 18-án — 
győzelemmel vívott harcra tekint
hetett vissza. Nagy emléket hagyott 
hátra maga u tán ; az ő nevéhez 
fűződik a történet egy uj korszakát 
megnyitó, diadalmas reformáció 
megkezdése, azé a nagy munkáé, 
mely a szentirást közkincsévé tette 
az emberiségnek s végre leszak- 
gatta a lélek rabláncait, biztositptta 
a hit és gondolat szabadságát.

Luthernek a hit hősének lángeszét 
elismerték még ellenségei is, de 
nemes vo lt Luther jelleme is. Hűsége 
ahoz, amit igaznak ismert, bátorsága 
a meggyőződés kimondásábán, ön- 
feláldozásra készsége a szent ügy 
védelmében tiszteletre innit. Lelke 
őszinte, nyílt gondolkozása egyenes 
mint a napsugár. A  nagy feladat 
teljesítésében minden kisértések kö
zött megőrizte önzetlenségét. Távol 
maradt tőle a hiú dicsőség szomja, 
nem b irt reá hatással a külfény, a 
kincs csábja. Ő kezét az ekeszar
vára vetve nem tekintett sem jobbra 
sem balra, hanem csak az előtte 
álló célra. Életmódja egyszerű, 
igénytelen volt. Szerény munkadiját 
is megosztotta a nálánál szorultabb 
helyzetben levőkkel. A  hozzá fo r
duló szegény soha nem távozott 
tőle segély, vigasztalás nélkül. Sze
gényen élt és halt meg méltóan az 
elvek apostolához.

Tiszteletet érdemel mellette a 
szelidlelkü, mély tudományu Me- 
lanchton Fülöp, segítő bajtársa, ki 
hiven megosztott vele minden gon
dot, fáradalmat.

Luthernek kortársa vo lt a svájczi 
reformátor, Zwingli Ulrik, ki 1484. 
január 1-én született Wildhausenban. 
Lutherrel egyidőben szólalt fel ő is 
több egyházi visszaélés, főkép a 
bucsujárások ellen. 1519-ben Zürich 
hivta meg lelkészül. Itt nyíltan 
hirdette, hog£ az egyháznak egye
düli alapja a szentirás, s miután, 
nyilvános vitában ellenségeit le
győzte s azért a város lakossága 
egy értelemmel elfogadta tana it: 
az irás alapján rendezte az egyházi 
életet. Lankadatlan tovább folytatta 
reformátori munkáját mi közben 
Lutherrel a Marburgban tartott ér
tekezleten a többi h ittani kérdésben 
megegyezett, csak az úrvacsoráról 
szóló tanban maradt fenn köztük 
eltérés. A  svájczi őskantonok 1531- 
ben a reformáció elfogadása miatt 
Zürich ellen hadat indítottak. Zwingli 
is, m int a város papja ősi szokás

szerint a sereg élén vett részt a 
harcban s az október 11-én Kappel- 
nél vívott ütközetben hősi halállal 
esett el. Holt testét az ellenség a 
harctéren elégette.

Zw ingli szabadelvű, emelkedett 
gpndolkozásu, nemes szivü ember 
volt. Nyíltan kimondta azon meg
győződését, ami azon korban még 
szokatlanul hangzott, hogy az Isten 
kegyelme mindazon pogányokat is, 
k ik  a szivükbe ir t igazság, szeretet 
törvényét hiven követték: befogadja 
az üdvösség honába.

Francaországból is jö tt egy nagy 
reformátor, Kálvin János, született 
Noyonban 1509-ben. Korán kitűnt 
kiváló szellemi tehetségeivel, úgy 
teológiai, m int jog i tudományával. 
Honából hitelvei miatt menekülnie 
kellett. Genfben telepedett le s itt 
kezdte meg reformátori munkáját. 
Innét ugyan szigorú erkölcsi elvei 
miatt először száműzték, de rövid 
idő múlva ismét visszahívták 1541- 
ben s ettől fogva itt maradt halá
láig, s befejezte egyházszervező 
feladatát a szentirás alapján. Láng
esze, tekintélye előtt ellenmondás 
nélkül meghajoltak a gyülekezet 
tagjai, az összes polgárok. A meg
állapított erkölcsi rendszabályok 
kérlelhetlen alkalmazásával biztosí
totta a társadalomban a rendet, az 
egyházi és világ i törvények tiszte
letét s tanainak hatása alatt a kis 
köztársaság ereje, hírneve nagyon
pinplkpHpft

Vald Péter, W ic liff János, Húsz 
János az ige felszabadításáért küzdő, 
Luther, Zwingli és Kálvin a Krisztus 
evangéliomát diadalra emelő h it
hősök emlékére bús feledség hamva 
nem borul, „ezen borostyán az idők 
moha.“ Az utókor is mindig tiszte
lettel gondol reájuk, m int nagy 
elvek apostolaira. A  munkájuk 
nyomán a szentigén épült protestáns 
egyházak a le lk i szabadságnak véd- 
várai a meggyőződés tiszteletének 
s ezzel a felekezetiség korlátain 
fe lyül emelkedő emberszeretetnek 
ápolói.

Pápa. Gyurátz Ferenc
ny. püspök.

A 95 tétel néhány pontja.
1. Urunk és mesterünk a Jézus 

Krisztus ezt mondva: »Térjetek meg 
stb. (Mát. 4, 17.)* akarja, hogy a 
hívek egész élete megtérés legyen. . .

A pápa nem enged és nem is 
engedhet el semmi más büntetést,

csak a mit a maga vagy a kánonok 
rendelkezése alapján kiszabott.

A pápa egy vétket sem bocsát
hat meg, legfeljebb kihirdeti és meg
erősíti.

21. Tévednek tehát azok a búcsú
hirdetők, akik szerint a pápa búcsúja 
az embert minden büntetéstől felol
dozza és üdvözíti..

27. Hivságos emberi beszéd az, 
hogy mihelyt megcsörren a ládában 
a garas, a lélek azonnal fel a mennybe 
röppen.

43. Fel kell világosítani a keresz
tyéneket, hogy az, aki a szegények
nek alamizsnát ad, vagy a szüköl- 
ködőt megsegíti, jobb dolgot cselek
szik, mint ha búcsút vásárol.

62. Az egyház igazi kincse az Is
ten dicsőségének és kegyelmének szent 
evangélioma.

92. El mindazokkal a prófétákkal, 
akik a Krisztus népének azt mondják: 
»Béke, béke« és nincs béke.

93. Ellenben üdv mindazon prófé
táknak, akik azt mondják a Krisztus 
népének: Kereszt, kereszt és nincs 
kereszt.

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

95. És igy inkább sok szorongat- 
tatás közt jussanak a mennyországba, 
mintsem hogy magukat a békével ál
tatva elhízzák.

Legnagyobb és legáldottabb jub i
leumi elhatározás: a megtérés.

Dévay Mátyás 
Luther Márton házában.

Ir ta : Payr Sándor.

Nagy Lutherunk ismerte és sze
rette is a magyarokat. Mátyás kirá
lyunkról dicsérettel emlékezik többször 
is, Verbőczy asztalánál vendége is 
volt Wormsban. Mária királynénknak 
vigasztaló levelet ir t s több magyar 
főurral és tudóssal is levelezett. A 
magyar tanítók is sokszor felkeres
ték Luthert, még növénymagokat is 
vittek neki, melyeket elültetett a kert
jében. Bóra Katalinnak egy Stöckel 
János nevű magyar diákja volt, aki 
nála lakott s betegségében ő ápolta. 
Csak egy. napon is (1538. aug. 5.) 
több magyar kereste fel Luther há
zát s a reformátor jó tanácsokkal 
bocsátotta el őket.

A magyarok közül különösen Dé
vay Biró Mátyás, első nagy hazai
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reformátorunk dicsekedhetett Luther 
bizalmával, aki Wittenbergben Luther 
házában lakott és étkezett is. Dévayt 
igy az a szerencse érte, hogy Luther
nek asztali beszédeit hallgatthatta és 
Bóra Katalinnak, a derék jó házi 
asszonynak és kitűnő szakácsnőnek 
főztéből ehetett. Dévaynk sok tekin
tetben Lutherhez hasonló jellem volt, 
azért Schesaeus Keresztély medgyesi 
szász lelkész már 1571. magyar Lut
hernek nevezte. S Dévay közel is ál
lott Luther szivéhez, mert lám a sa
ját házában, az úgynevezett fekete 
kolostorban adott neki szállást és 
ellátást.

Vannak tudósaink (így a két Ré
vész Imre), akik ez utóbbit kétségbe 
vonták. Szerintük Dévay már csak 
azért sem lakhatott és étkezhetett 
Luther házában, mivel nem tudott 
németül s így nem értette a család 
nyelvét. Ugyde tudnunk kell, hogy 
Luther korában a tudós férfiak asz
tal felett is latinul beszélgettek. Lut
her sok asztali beszédének az erede
tije is latin. Legfeljebb akkor fordí
tották németre a szót, mikor Bóra 
Kata, a derék házi asszony is bejött 
az urak közé. Amilyen müveit és be
szédes nő volt Lutherné, egy-két la
tin igével bizony ő maga is közbe
szólt néha. S már most szégyen lett 
volna Dévaynkra, ha annyit sem tud 
németül, mint a háziasszony latinul.-

Hogy Dévaynk Luther házában la
kott, annak kétségtelen bizonyságára 
akadtam. Aurifaber János, Luther 
régi bizalmas barátja és gyakori ven
dége, .mint fültanu már 1566. kiadta 
asztal felett mondott beszélgetéseit s 
ebben a 18. lapon írja szószerint a 
következőket:

»Doktor Luther Márton mondá: 
volt Wittenbergben egy asztaltársa, 
Dévai Mátyás nevű magyar ember, 
aki ott is lakott Luther házában W it
tenbergben. Minekutána ez hazament 
Magyarországba és ott prédikátor lön, 
összeveszett egy pápista pappal. S 
midőn ezt őt György barát előtt, ki 
a vajdának fivére s akkor helytartó 
és kormányzó volt Budán, bevádolta 
s a kihallgatás alkalmával egyik a 
másikat keményen kárhoztatta és a 
barát őket kibékíteni nem tudta, mert 
mindegyik úgy vélte, hogy neki van 
igaza, ekkor György barát ezt mondá : 
»Várjatok, én hamarosan megtudom, 
melyik félnek van-e, vagy nincs igaza.« 
És nyomban két hordó puskaport 
hozat a budai piacra és ezt mondja: 
»Aki azt vitatja, hogy igaz a tanítása 
és valósággal Istennek igéje, az ül
jön az egyik hordóra s én majd tü-
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zet teszek alája; amelyik életben ma
rad, ha a puskapor lángra lobban 
és nem ég el, annak a tanítása igaz.« 
Erre Dévai Mátyás gyorsan odaugrik 
és ráül az egyik hordóra, de a pá
pista pap a segédjével nem akart a 
másik hordóra ülni. Ekkor ezt mondja 
György barát: »Most látom, hogy 
Dévay hite és tanítása az igazi, a ti 
pápista vallástok pedig hamis.« És 
megbüntette a pápista papot és se
gédjét négyezer magyar fór intra és 
kétszáz katonát kellett egy ideig zsold- 
dal és élelemmel eltartaniok; Dévai 
Mátyásnak pedig megengedte, hogy 
nyilvánosan hirdethesse az evangeli- 
omot.

»És Luther még ezt mondotta erre:' 
»A pápisták közül egy sem mer a 
tüzbe menni, de a mieink bátran 
mennek a tüzbe, sőt a halálba is, 
mint egykor a szent vértanuk. Csá
szárok, királyok, fejedelmek és urak 
elűzik és öldösik most a keresztyé
neket, de a török befogadja, oltal
mazza őket és jól bánik velük « Eze- 
,ket Doktor Luther Márton Eisleben- 
ben mondta az 1546. esttendőben 
kevéssel'halála előtt.«

íme itt a teljesen hiteles bizonyíték 
arról, hogy Dévay Luther házában 
lakott és étkezett Aurifaber magának 
Luthernak szájából hallotta ezt a kis 
érdekes elbeszélést s még a helyet 
és időt is megjelöli, mikor és hol 
emlékezett meg igy Luther a mi Dé- 
vaynkról. A dolog annyival is inkább 
hihető, mivel Dévay 1542-ben járt 
künn Wittenbergben harmadszor és 
utoljára, 1544-ben pedig az eperjesi
eknek irta Luther, hogy Dévaynak 

- náluk jó hire van; igy tehát kevés
sel halála előtt is, 1546. január vagy 
február havában is könnyen eszébe 
juthatott Luthernnek, egykori magyar 
tanítványa, mikor a hitvallók hősies 
bátorságára akart példát mondani.

A fentebbi feljegyzés ugyanis egy 
más dolgot is bizonyít. Tudniillik Dé
vaynak Budán a pápista pappal foly
tatott hitvitáját, melyet a középkori 
istenítéletek szokása szerint puska
poros hordókkal, tehát tüzpróbával 
akartak eldönteni. Csengey Gusztáv 
költőnk igen szépen irta meg ezt a 
kis történetet „A  budai párbaj“ cimü 
versében. A három Révész történet

í r ó  ezt is csak mondának, mesének 
akarja feltüntetni, pedig Luther sza
vai szerint ez is történeti valóság 
volt s ezután Dévay életrajzában an
nak is kell venni.

Valamint azt sem vonhatja többé 
senki kétségbe, hogy a mi jó Dévay 
Mátyásunk Luthernek és Bóra Kata-
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linnak volt a lakója és rendes házi 
vendége. Tagja volt tehát ő is annak 
a kedélyes tudós társaságnak, mely 
esténként Luther házában szokott 
összegyülekezni, s amelynek vonzó 
ereje nem csak maga a nagy refor
mátor volt, hanem ennek a kiváló 
lelki tulajdonokkal ékeskedő hitvese is, 
Bóra Katalin, akit méltán neveztek 
nem csak jó gazdaasszonynak (Erz- 
köchin), hanem doctornénak (doctor- 
issa) is.

Melanchthonon kívül egyébb isme
rősöket is talált Dévay Luther aszta
lánál. Olt ült ugyanis Cordatus Kon- 
rád, a volt budai pap, Mária királyné 
kedves embere, akinek heves beszédei 
miatt kellett hazánkat elhagyni. S ott 
volt Dieterich Vida is, Luther kedves 
famulusa, a későbbi nürnbergi lel
kész, akinek Dévay is régi jóbarátja 
és házi vendége is volt Nürnbergben 
Ezek a férfiak az ily kedélyes esté
ken is jegyezgették Luther mondásait, 
ezekből lettek az úgynevezett asztali 
beszélgetések, (Tischreden). De azért 
az ily íródeákok sem feszélyezték a 
nagy embert kedélyes jó humorában 
és szóki mondó természetes modorában.

Íme tehát ily közel állott a mi Dé
vaynk Lutherhez. Később is, mikor 
itthon a maga fejével gondolkodott, 
hittani kérdésekben sem tért el any- 
nyira mesterétől, hogy az első kál
vinistának lehetett volna mondani, 
amint némelyek tették. Ifjabb Révész 
Imre erre nézve nyíltan is bevallotta 
korábbi tévedését.

Hogy mily nagy tisztelője volt Dé
vay a mi Lutherünknek, az kitetszik 
a Szegedi Gergely franciskánus ba
ráthoz intézett következő szavaiból:

»Amaz egy ember, Luther, ki ke
gyességére és kitűnő műveltségére 
nézve egyiránt tiszteletre méltó, nem 
tetszik nektek, minthogy titeket saját 
színeitekkel lefestett. Sőt hálát kellene 
adnotok e férfiúnak, hogy titeket jóra 
intett. Ha minden erőtöket megfeszí
titek is, még sem lesztek képesek le
verni ezt az egy embert, akit a jó 
Isten nékünk nestori évekig tartson 
meg. Ámen. Csak vaíld meg te go
nosz barát, hogy a Luther tudománya, 
melyet te rágalmazni szeretsz, meny
nyire egyezik a szentlélekkel, meny
nyire csak a Krisztus dicsőségét ke
resi egyedül s mily nagy erővel cá
folja a ti tudománytokat. Ne kárhoz
tassátok őt idő e lő tt: olvassátok és 
megfogjátok érteni.«

Dévay volt az első nagy magyar 
reformátor. Mindjárt a halála után 
históriás ének szólt róla, melynek a 
dallama fennmarad, de szövegének
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csak az első sora »Magyar nyelven 
Mátyás vala az prédikátor.« Az ének 
többi része, sajnos, elveszett.

A két nagy férfiú, Luther és Dé- 
vay között kölcsönös volt a bizalom 
és tisztelet. Dévaynkat a jellemében 
és reformátori munkájában rejlő ha
sonlóság alapján, miként eddig is tet
tük, ezután még több joggal nevez
zük »magyar Luthernek.«

Nem a szegény gazdagok, hanem a gaz
dag szegények a m i egyházunk oszlopai. 
Nem a gazdag erszény, hanem a gazdag 
szív  késztet valakit áldozásra.

Apróságok
Luther életéből.
K öz li: Kiss Samu.

A köztudatban az a felfogás ural
kodik, hogy Luthert csengő hang
jáért, szép énekéért fogadta házába 
Kotta Konrádnak a felesége. Ez 
igy magában kissé hiányos. A kor- 
társak szerint, ami valláserkölcsileg 
magára Lutherre nézve is dicsére
tesebb, a fő ok az volt, hogy mi
dőn Kottánk étellel és ita lla l meg
vendégelte a kis házaló énekest, 
az a háziasszony és gyermekei je
lenlétében étel előtt és után han
gosan, szívből imádkozott. Ezzel az I 
istenfélő, kegyes modorával nyerte 
meg' a szegény éneklő diák annyira 
Kottáné rokonszenvét, hogy férje 
beleegyezésével otthont nyújtott 
neki.

*

Luther korában egy kegyes asz- 
szony, név szerint Dr. Krappinné, j 
a Miatyánk hét kérését a hétnek j 
hét napja szerint osztotta fel. M i
dőn egy ízben valaki Luthert arra ( 
kérte, hogy adjon neki utasítást, ! 
hogyan kell buzgón imádkozni, azt 
válaszolta a re form átor: „Keresd föl j 
Krappinnét s tőle, aki egy egész 
hetet fordít a Miatyánkra, megta
nulhatod, hogyan kell helyesen és 
buzgón imádkoznod.“

*
Luther lelkipásztori kőrútján a | 

felnőtteket is ki szokta a kis ká
téból kérdezni. Az egyik faluban I 
midőn egy szegény szász földmives { 
gyermeki hittel mondta fel előtte I 
a Hiszekegyet: „Hiszek egy Isten- j 
ben, mindenható Atyában. ..  Lut- | 
her közbeszólt s megkérdezte; „M it 
tesz az, hogy mindenható?“ A jó j 
ember azt felelte: „Nem tudom.“ 
„Bizony, kedves atyámfia, — vá- I

laszolt a reformátor, mi tudósok | 
sem tudjuk, hogy mi az az isteni 
mindenhatóság; de hidd csak a te I 
egyszerűségedben, hogy az Isten 
szerető Atyád neked, aki rajtad, 
feleségeden és gyermekeiden min
den bajban akar, tud és fog is se
gíteni ; s akkor eleget értettél már 
belőle.“

*

Luther mindenkivel, még ellen
feleivel szénben is jószívű, barát
ságos és békeszerető volt. Ellenei
ben csak a hibákat, tévedéseket 
és visszaéléseket ostorozta; szemé
lyüket azonban tiszteletben tartotta j 
s irántuk mindenkor szeretetteljes 
volt. Maga szokta mondani, hogy j 
ellenségért, György hercegért min- [ 
dennap imádkozik; éppen így a 
mainzi érsekért is. S midőn Tetzel, | 
a bűnbocsátó cédulák hírhedt árusa, ! 
aki pedig a reformátor iránt semmi 
kíméletet nem tanúsított, halálos | 
ágyán feküdt, — Luther levelet irt 
hozzá, amelyben Isten kegyelmével j 
s bűnbocsánattal vigasztalta a nagy 
beteget.

*

A reformátor-t mint egyetemi ta
nárt Bölcs Frigyes szász választó- 
fejedelem fizette. Évi jövedelme la- i 
káson, kerten és egyéb adományo
kon k ivü l körülbelül 600 koronányi 
volt. Könyveinek jövedelmét a j 
könyvkereskedőknek engedte át. I 
Szinte félt a meggazdagodástól. M i
kor egyszer váratlanul 200 koroná
nyi ajándékot kapott, ezt mondta: j 
Attól kezdek félni, hogy a jó Isten | 
itt a földön találja megadni jutái- | 
inamat. Azért az ajándék felét a j 
prior-atyának adtam át, a többivel } 
pedig boldoggá tettem néhány em
bert. Egyszerűségűkkel mégis tud- J 
tak végül két házat és Lipcse mel- I 
lett egy kis birtokot szerezni. Hogy 
milyen életet tartott szépnek, mi- | 
lyent nyomorultnak, láthatjuk eb
ből a nyilatkozatából: „A  legszebb J 
életet az éli, aki nem magának él, [ 
a legnyomorultabb élet azé, aki 
csak magára gondol.“

A reformáció magyar pártfogói.
Régi időkbe, a reformáció felkelő | 

napja által bearanyozott időkbe 
nézünk most a reformáció négy
százados jubileumakor vissza. Nagy | 
idők nagy alakjai jelennek meg I 
le lk i szemeink előtt. Látjuk a nagy 
reform átort: Dr. Luther Mártont, 
amint szilárd elhatározással meg- I

je lenik a wittenbergi vártemplom 
ajtajánál és kiszegezi 95 tételét. 
Látjuk a reformáció tiszta evangé- 
liom i tanainak lánglelkü hirdetőit, 
amint apostoli buzgósággal járnak 
városról-városra, faluról-falura és 
száz meg száz, ezer meg ezer helyen 
létesítenek evangélikus gyülekeze
teket, m illiók boldogságára. Hogy 
pedig ezek a férfiak a reformáció 
igazságait oly csudás sikerrel ter
jeszthették, ehhez Isten megáldó 
segedelme és az evangéliom belső 
erején k ivü l nagyban hozzájárult 
világ i urainknak pártfogó munkája. 
Ők szemeik előtt tartották az írás
nak intését: „Az olyan ember 
pedig, aki tanittatik az Evangéliom 
tudományára, közölje minden javait 
azzal, aki őtet tanítja.“ (Gál. 6, 6.) 
— Javaikból áldozatkészséggel jut- 
tatak fejedelmi adományokat áz 
U r oltárára. Méltó, hogy ró luk ez 
ünnepélyes alkalommal kegyeletes 
érzésekkel megemlékkezzünk ' e 
helyen is. Névszerint helyünk szíik 
volta miatt, mind nem sorolhatjuk 
fel őket, de valamennyiökre ke
gyelettel gondolunk ma. Névszerint 
is megemlítjük a főbbeket. Köztük 
elsőnek g ró f Xádasdy Tamást, akit 
a k irá ly  nagy méltóságokra emelt, 
kinevezte horvátországi bánnak, 
majd országbírónak és végül 1554- 
ben az ország nádorispánja lett. A  
reformáció tanait korán megismerte 
és sopron-, vas-, zala-, soinogy- és 
fehérmegyei birtokain virágzó evan
gélikus gyülekezeteket alapított. 
Jeles iskolát állított a Sárvár mel
letti Ujszigeten és más helyeken is. 
Udvarában működött Dévai - Biró 
Mátyás és Erdősi Szilveszter János 
is. Könyvnyomdát is létesített, az 
1537-ik évben, az ujszigeti iskola 
mellett és ebben jelent meg az 
1541-ik évben az első magyar uj- 
testámentom, melyet Erdősi Szil
veszter János fordított az eredeti 
görög nyelvről. — Bár a róm. kath. 
k irá ly i udvarnál evangélikus hite 
és az evang. egyház támogatása 
miatt feszélyezett volt helyzete, de 
azért mind végig 1562-ben bekö
vetkezett haláláig kitartott és fiá t: 
Ferencet is az ev. egyház hü tagjá
nak nevelte, aki aztán édesatyja 
nyomdokaiba lépve, szintén buzgó 
pártfogója lett ev. hitsorsosainak.

Hatalmas pártfogója volt a re
formációnak Enyingi Török Bálint 
is, aki 1523-ban nőül vette Mária 
királyné udvarhölgyét az ev. Pem- 
flinger Katalint és éppen neje 
révén ő is elfogadta a javított hit
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tanait. Nagy kiterjedésű birtokain 
különösen Bálint nevű papja által 
hirdette a megtisztított evangéliomi 
tanokat és erős gyülekezeteket 
létesített sok helyen, igy Pápán és 
Debrecenben is. Török fogságba ju 
tása után (1541) fia : János vette 
át örökét az evangélioinnak párt
fogásában is. — Emlékezzünk most 
már Perényi Péterről is. Erős támasza 
volt a reformációnak ő is. A tyja 
az ország nádora volt. vice-király, 
római birodalmi herceg. Dajkáló, 
nevelő any ja : Kanizsay Dorottya, 
akiről fel van jegyezve, hogy jó 
szive sugallatát követve, maga te- 
metteté el a mohácsi véres harc
mezőn elesett magyar hősök tete
meit. Perényi Péter m int 25 éves 
ifjú  maga is ott küzdött Mohácsnál 
a török ellen. Azután Zápolya János 
hive lett és mint ilyen elnyerte az 
erdélyi vajdaságot. K irá lya a korona 
őrizetével is megbízta. Ezt siklósi 
várában helyezé el. — Perényi 
Péter, miután felvette az evngéliomi 
hitet, nagy birtokain gyorsan elter
jesztette a reformáció igazságait. 
Sárospatakon 1531-ben a Ferenc- 
rendi zárdát ref. iskolává alakította 
át. Magát Sárospatakot 1534-ben 
kőfallal vette körül és a kapu fölé 
ezeket az arany szavakat ira tá : 
Boldog az a város, amelyben Isten 
igéjét h irdetik és megtartják. — 
Ellenségei miatt sokat szenvedett. 
A török fővezér Ibrahim álnokság
gal magához csalta, elfogta és fog
ságából csak első szülött fiának: 
Ferencnek kezesül adása mellett 
bocsátotta ki. Ezt a fiá t soha sem 
láthatta többé. Majd utóbb ellenségei 
árulkodása következtében Ferdi- 
nánd k irá ly  fogatta el és Perényi 
1548-ban ott halt meg a bécsújhelyi 
börtönben. Hitében azonban nem 
tántorodott meg. Fiának: Gábornak 
végrendelelileg meghagyta, hogy 
az evangéliomi tudománytól el ne 
szakadjon. És a fiú meg is tartotta 
apja végakaratát.

Suraklini gr. Petrovics Péter is 
erős gyámola volt a reformációnak. 
Az 1550-ik év táján Temesvár vi- j 
dékén, majd utóbb Kolozsvárott és ( 
környékén mozditá elő a protes- | 
tántismus ügyét.

A szigetvári hősnek f ia : Zrínyi 
György a Muraközben ápolta, ter
jesztette a megtisztított hitet. Párt- | 
fogása alatt Perlakon és vidékén 
több evang. gyülekezet kelt életre, j 
Drávavásárhelyen nyomdát állított [ 
és horvát nyelvű bibliák, énekes- ; 
és imakönyvekkel igyekezett tért

szerezni az evangéliomnak; sőt 
tervezé, hogy egész Horvátországot 
megnyeri e szent ügynek.

Oszlopos tagja volt egyházunknak 
a hitbuzgó Wittnyédy István, soproni 
ügyvéd és városi jegyző. Sokat tett 
egyházunk ügyében.

Ostffy Miklós asszonyfai várában, 
1579. év végén, Fekete István du
nántúli üldözött ev. püspöknek 
menhelyet adott. Várát porrá hagyta 
lőni," de egyházának főpapját nem 
adta ki. Hitbuzgóságával és áldozat- 
készséggel továbbra is építő tagja 
maradt egyházunknak ott a szép 
Kemenesalján.

Telekesi Török István is egyik 
áldott főpátronusa volt egyházunk
nak.

A  Thurzó, Thököly, Révai, Ber
zsenyi, Radó, Káldy, Vidos és sok 
más nemes családok tagjai újra meg 
újra buzgó hívei- és pártfogóiként 
léptek fel egyházunknak.

Sopron, Kőszeg, Eperjes, Lőcse, 
Bártfa, Kassa és még sok városnak 
tanácsa élükön a polgármesterrel 
gyámolította, védte az ev. egyházat.

És végül hálás kegyelettel em
lékezünk meg a magyar Protestan
tismus fejedelmi hitvédőiről Bocskay 
Istvánról, Bethlen Gáborról és I. 
Rákóczy Györgyről, k ik rő l először 
kellett volna megemlékeznünk, de 
akiknek nevét szántszándékkal em
lítjük^ itt, hogy annál inkább meg
tartsuk, miszerint ők vívták k i a mi 
törvényes vallásszabadságunkat és 
hogy annál inkább fellelkesedjünk 
ev. hitünkért élni mindvégig. — E 
buzgó ősöktől te is tanulj hűséget 
ev. egyházadhoz! Maga az Ur biz
ta t : „Légy hiv mind halálig és 
neked adom az életnek koronáját.“ 
(Jel. 2. 10.)

M ESTER H Á ZY SÁNDOR.

Átível akarod a jub ileum  évét magadra 
és családodra nézve igazán jubileum m á 
tenni ?

Bethlen, Pázmány, Zrínyi.
A XVII. századnak, a magyaror

szági protestáns üldözések korának 
nagy alakjai közül különösen k i
vá lik  Bethlen Gábor, Erdély leg
nagyobb fejedelme, Pázmány Péter 
a kath. egyház legnagyobb főpapja 
és ifjabb Zrínyi Miklós gróf, korá
nak legnagyobb költője, a kiváló 
hadvezér és államférfin Bethlen 
1580— 1629., Pázmány 1570— 1637., 
Z rínyi 1618—1663. élt. Bethlen a l

német zsarnokságot, Zrínyi a török 
rabigát, Pázmány a protestáns hitet 
szerette volna összetörni.

Bethlen protestáns hithüségének 
jellemzéséül közöljük, hogy a bib
liá t országos gondjai, 43 csatája 
mellett is huszonhatszor végigol
vasta s halálos ágyán, m ikor már 
szólni sem tudott, Írószereket kért 
és erőteljes vonásokkal ezeket a 
szavakat ir ta : „Ha Isten l/elünk, 
kicsoda ellenünk? Senki nincsen, 
bizonyára nincsen!“

Pázmány is kénytelen volt elis
merni, hogy hazánk Szabadságát a 
bécsi udvarral szembén a protestáns 
Erdély védelmezte meg. Kemény 
János erdélyi követnek egy alka
lommal azt mondta: „ lm  látod, 
édes öcsém, nekünk elégséges .hi
telünk, tekintetünk vágyon most a 
mi kegyelmes kérész ty én császárunk 
előtt, de csak addig dürál (tart) az, 
migíen Erdélyben magyar fejedelem 
hallatik floreálni (ura lkodni); azon
túl m indjárt contemptusba (meg
vetésbe) jutván gallérunk alá szö
k ik  a német.“

Zrínyi az 1659. évi pozsonyi or
szággyűlésem, m ikor a kath. rendek 
nagy hangon jónak, szentnek mond
ták a protestánsok üldözését, m in
denek csodálkozására többek között 
igy fakadt k i : „Rossz, igen rossz. 
dolog, u ra im ! Ihol a török ineg- 
esküdt ellenségünk, ha az evangé
likusokat is ellenségünkké tesszük, 
miképpen állunk ennyinek ellene?... 
Tudjátok meg uraim, igaz pápista 
ember vagyok, vallásomban való 
állhatatosságban is egyitek sem, 
halad felül. De micsoda dühös 
bolondság vinne engemet arra, hogy 
én p. o. az én légrádi evangélikus 
vitézeimet és ott való presidiáriusi- 
mat (őrségemet) helyükből kiűz
zem ? Bizony akiket ismerek pápista 
katonákat, tiz törökre se mernék 
kimenni velük. De ha az evangé
likusokkal vagyok, azoknak imád
sága és sok éneklései között, 
valam ikor harcra megyek, soha 
nyereség nélkül meg nem térek.“ 

Szalay M ihály.

A vilagnáboru eseményei.
Olaszország egymásután rögtönzi 

az Isonzó-csatákat. Most ismét heves 
tüzelések hire érke/ik onnan, holott 
a 11. Isonzói-csata is negyedmillió 
emberébe került Cad mnának. Rette
netes szívóssággal küzdenek a Afonte 
San Gábriellé megszerzéséért s köz-
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ben nern veszik észre, hogy hátuk 
mögött forrong az ország. Könnyen 
meglehet, hogy a lobbanékony ola
szok megunják a sok hiábavaló 
áldozatot és Oroszország mintájára 
cselekedni fognak. A német-angol- 
francia fronton, Flandriában fokozott 
harci tevékenység észlelhető. Különö
sen az angolok részéről tapasztalható 
nagyobb mozgalom, melyet pergőtűz
zel és gyalogsági előretöréssel támo
gatnak. Azonban több támadás elle
nére az ellenség területi nyeresége az 
eddigi jelentések szerint egy keskeny 
sávra szorítkozik. Oroszországban a 
fejetlenség egyre nő. Most a vasutasok 
határozták el, hogy sztrájkba lépnek. 
A rend annyira felbomlott, hogy már 
Kerenszki sem tud uralkodni a hely
zeted. A katonaságot már nem lehet 
eredményes akcióra reábirni; nem 
hajlandók újabb téli hadjárat küzdel
meinek kitenni magukat. Finnország 
elszakadása Oroszországtól már tel
jesedés felé megy. Valószínűleg köz- 
társasági formát vesz fel. Ezzel egy 
újabb darab válik le Oroszország 
testéből. — Két kis amerikai állam 
Uruguay és Peru most készül Német
országnak hadat üzenni. Nem is 
tudjuk, már hányadik hadüzenet? — 
A buvárhajók eredményesen működ
nek s nagyban hozzájárulnak az 
ántánt részéről a háború mielőbbi 
befejezéséhez.

Lapunk zártakor vettük az öröm
hírt, hogy német szövetségeseink az 
egész Ősei szigetét a fővárossal együtt 
elfoglalták.

©rs£á0«r\7iláo.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l .

Lapunk legközelebbi száma no
vember ll-én je len ik  meg.
TAR TALO M : Erős vár a mi Istenünk. — 
Zongor Béla: Három korona. (Egyházi 
beszéd.) — Luther imádsága Wormsban. 
— Emléksorok. — Gyurátz Ferenc: A hit 
hősei. — A 95 tétel n hány pontja — Payr 
Sándor: Dévay Mátyás Luther Márton 
házában. — Kiss Samu : Apróságok Luther 
életéből. — Mesterházy Sándor: A refor
máció magyar pártfogói. — Szalay M ihá ly: 
Bethlen, Pázmány, Z riry i. Czipott Géza: 
Luther hárfája. — A világháború esemé
nyei. — Ország-Világ. — Szerk üzenetek.

— Harangszó perselye.

A soproni evang. egyházközség tö r 
ténete A reformáció 400 éves évforduló
jára kiadott emlékkönyvek között Luther 
6 kötetes összes müvei mellett úgy terje
delemre, m int értékre nézve legelső helyen

áll a soproni evang. egyházközség története, 
amelynek első részét Payr Sándor kiváló 
egyháztörténetirónk irta  meg egy vastag, 
sok képpel diszitett kötetben. A II. kötet 
a jövő évben jelenik meg. Ez a hatalmas 
emlékmű olyan világos nyelven tárja elénk 
a m últ idők küzdelmét, hitbuzgó ősök 
példáját, hogy a legegyszerűbb ember is 
könnyen megérti és nagy élvezettel olvas
hatja. A legmelegebben ajánljuk megszer
zését mindenkinek, akiben csak egy csekély 
egyházához való szeretet van. Igen sok 
hívünk van már olyan anyagi helyzetben, 
hogy ilyen célra nem szabad magától az 
áldozatot sajnálnia. A csekély áldozat 
ezerszeresen meghozza kamatját le lk iv ilá 
guk gazdagításában. Az 524 lapnyi kötet 
megrendelhető P iri és Székely könyv
nyomdájában Sopronban 12 koronáért. 
1—4 példányig még csomagolásért külön 
1 kor. 02 fiŰ. kell beküldeni.

Iskolás gyermekek számára Kapi Gyula 
nagyérdemű zeneszerzőnk szerkesztett igen 
szép énekes könyvet Gyermeklant címmel 
amely sok szép uj dallam mellett gyermek
istentiszteletre való szertartási éneket is 
tartalmaz. Különösen az iskoláknak ajánl
juk. Ára 1 K.

A Luthertársaság a már előbb megjelent 
és mai számunkban hirdetett müveken 
k ívü l külön népünk számára kiadta Luther 
képekkel diszitett életrajzát, amelyet Dr. 
Masznyik Endre tudós theol. igazgató ir t  
szép, világos nyelven, úgyhogy híveink 
nagy le lk i haszonnal és gyönyörűséggel 
kisérhetik benne végig nagy reformátorunk 
életét és küzdelmes, diadalmas munkáját. 
Ára 1'20 K. Uggyancsak a Luthertársaság 
kiadásában:

Reformáció címen Majba Vilmos legjobb 
magyar protestáns Íróink reformációi köl
teményeit gyűjtötte össze. Sok szép költe
mény foglalkozik a külfö ld i reformáció 
mellett a magyar reformációval g egyhá
zunk gyászos szenvedésével. A szintén sok 
nemes élvezetet nyújtó és hithüségre 
nevelő kötet ára 80 fill.
Külön is fe lh iv jük a figyelmet Luther ké
peire és Luther mellszobrára, amelyek az 
evang. lakások diszéiil szolgálnak. A képek 
ára 3 K, a szobroké 16 és 19 K. A képek 
a Luthertársaságnál, a szobrok a pécsi ev. 
lelkésznél rendelhetők meg.

Lelkészi jub ileum . Schwalm György 
pancsovai lelkész lelkészi működésének 
40 éves, Sárkány Béla kecskeméti lelkész 
25 éves évfordulóját ünnepli. A nagy Isten 
gazdag áldása legyen további működésükön.

Lelkészválasztás Boljevici-i lelkésszé. 
Krafta Ferdinánd szuresiní lelkész lett 
megválasztva. Az Ur áldja meg a beme
netelét !

Jubileumi adakozások. Késmárkon 
Szontag Géza a ref. 400 éves jubileuma 
alkalmából egy házat adományozott az 
egyháznak. Schmidt Emil könyvkereskedő 
pedig eddig 40.000 koronát gyűjtött egy
maga. Vönöczkön özv. Boda Józsefné a 
soproni diákotthonra, az ev. nyomdára 
10—10 koronát adományozott. Morgenthaler 
Ferenc esperes és neje, Schumacher András 
felügyelő, Schumacher Sámuel és Krisz
tina, id. Schumacher Mihály a horvát- 
szlavon esperességbep 1000—1000 koronát 
adományoztak a Luther alapra.

Kiss Lajosné Tompa Vilma a vönöcki 
egyháznak 500 koronát hagyott.

Szentgotthárdon M irth József elhalt 
édesanyja emlékére a Luther alapra 100 
koronát adott. A jó  Isten áldja meg a 
jókedvű adakozókat.

Ritka áldozatkészség. Benkő Géza 
nemesszivtiségéről közismert soproni ke
reskedő újabban a következő alapítványo
kat te tte : soproni ev. polgári leányiskola 
céljaira 5000 K, soproni árvaház javára 
1000 K, leányinternátusra 1500 K, diák
otthonra 2000 K, tanítók hadi árváinak 
1000 K, d tu li egyházker. ének- és zenepár
toló egyesületnek 500 K, Ev. Egyházi Élet 
fentartására 200 K, Harangszó fenntartására 
200 K, Ev. Glocken fenntartására 100 K, 
összesen 11.500 K. A jó Isten gazdag áldása 
nyugodjék meg az adakozón és adományán. 
Á Harangszó szerkesztősége külön is mély 
köszönetét nyilvánítja a kegyes adományo
zónak, hogy a Harangszóról nem feledke
zett meg.

Ugyancsak e helyütt mondunk hálás 
köszönetét Wellisch Béláné úrnőnek Szent- 
gotthárdról, k i a Harangszó jubileum i 
száma költségeinek fedezésére 100 kor.-t, 
a kemenesaljai belmissziói egyesületnek, 
mely 20 kor.-t, a vönöczki nőegyletnek, 
mely 5 kor-t adományozott.

Őrimagyarósdon a gyülekezet osztály 
tanítójául Nagy Árpád oki. tanítót válasz
totta meg.

Bertái János és felesége hősi halált halt 
fiuk  emlékére 200 koronát adományoztak 
a gyülékezet harang alapjára.

Orbán Józsefné — Gál Mária férje el
tűnésének emlékére egy szép hímzett 
keresztelő medence térítőt ajándékozott 
120 korona értékben.

A gyülekezet elhatározta, hogy első 
lelkészének a gyülekezet megteremtőjének 
Lipóth Mihálynak sirkövet állít. Az eddig 
begyült összeg 114 korona.

Az Országos Evangéliumi Protestáns 
Szövetség 1916. nov. 1-én délelőtt 10 
órakor tartja alakuló gyűlését Budapesten, 
az Újvárosháza dísztermében. Ez is egyik 
méltó alkotás lesz a reformáció nagy 
jubileum i évéhez, ha sikerül a szeretet 
alapján eggyé tömöríteni hazánk evangé
lium i hü fiait.

I t t h o n r ó l .
Az alkalmatlanok behívása. A hon

védelmi miniszter elrendelte a fegyveres 
szolgálatra alkalmatlanok behívását, akiket 
segédszolgálatra fognak beosztani. E be
hívásoknál csak az 1891—68-iki születési 
évfolyamok fognak tekintetbe jönni a köz
érdek és magán érdekek kellő figyelembe
vétele mellett. A miniszter elrendelte az 
alkalmatlanok összeírását. Az összeírás a 
rendelkezésre álló katonai iratok nyomán 
történik, tehát nem kell külön jelentkezni 
emiatt.

Tilos a dohányzás. A belügyminiszter 
a napokban kiadott rendeletében megtiltja 
a dohánydőzsdéknek, hogy 16 éven a luli 
gyermekeknek és nőknek dohány- és szi- 
varnemüeket egyáltalában kiszolgáljanak.

ínség és drágaság a múltban. Sokszor 
halljuk, hogy még ekkora Ínség és drága
ság nem vo lt Magyarországon, pedig ha 
drága is az élet, ínségről még nem panasz
kodhatunk. De ért azt Erdély Rudolf 
uralkodása alatt 1601 és 1604 között. Az 
olasz származású, kegyetlen Básta György, 
a kirá ly vezére, aranyat, ezüstöt elhordatott 
az országból, seregének szabad rablást 
engedett, a vezetőket megölette, vagy 
menekülésre kényszeritette s a népet olyan 
nyomorba döntötte, hogy az maga húzta 
szekerét, ekéjét, amelyet elneveztek Básta 
szekerének, Básta ekéjének. A gabona 
mérőjéért 25 aranyat kértek. A nép fahéjból
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és korpából készített kenyérrel, lóhussal 
és macskahussal táplálkozott, sőt sokan 
gyermekeiket ölték le és azokat ették meg. 
Nagyenyeden nyilvánosan mérték az em
berhúst. Ebből a rettenetes nyomorúságból 
Bocskay István szabadságharca szabadította 
meg Erdélyt.

A kukoricaszár értéke holdanként a 
háború előtt 8—10 kor. volt, most pedig 
100—140 kor.

Csodás gyógyítások. A háború sok 
életerős embert nyomorékká tesz. Ezek 
között vannak, akik akkora idegrázkódta- 
tást, úgynevezett idegsokkot kapnak, hogy 
minden tagjuk reszket, erőtlenné válik, 
sokszor némákká, süketekké lesznek. Idő
vel a megbillent idegrendszer magától is 
többé-kevésbé rendbe jön, de sokszor 
gyógyithatatlanul, élőhalottként várja ha
lálát az ilyen szerencsétlen. Most egy fiatal 
magyar orvos, dr. Gonda Viktor, a rózsa
hegyi katonakórházban egypár perc alatt 
meggyógyítja az ilyen betegeket, visszaadja 
erejüket, beszélőképességüket, hallásukat. 
Gyógyítási módját egymásután használják 
a többi kórházak is. A betegbe erős villamos 
áramot bocsátanak, amely pár percig ugyan 
rettenetes kínokat okoz neki, de egészségét 
visszaadja s újra emberré teszi. Gonda 
Viktor találmánya nem uj, csak tökélete
sítése a német Kaufmann-féle gyógymódnak, 
de igy is nagy jóltevője a szenvedő em
beriségnek.

Az idei szüret. Az idén nemcsak a szőlő 
fejlődésére, hanem a szüretre is kedvező 
volt az idő. A termés eléri a hatmillió 
hektolitert s minőségileg is kiváló. A keres
kedők a bizonytalan kiviteli körülmények 
és a magas árak miatt még tartózkodnak 
a nagyobb vételtől. Tokaj vidékén a bor 
literje 6—7 kor. Ott még óbor is mintegy 
90.000 hektó van. Másutt az ujbor ára 
3—4 kor. között változik. Ausztriában is 
jó termés volt. Ezenkivül sok most az 
almabor. A katonaság szükséglete egyelőre 
fedezve van. Magyar boron kívül' Szerbiá
ból és Romániából látta el magát. A német 
borkivitel nehezen akar a magas árak 
miatt megindulni. A hordó ára is magas. 
A legrégibb hordókat is használatba kellett 
venni s azoknak az ára is 70—80 fillér 
literenként. Ujhordóért 1 koronánál is töb
bet kérnek.

A királyi pár fehérnemüadománya a 
katonáknak. A bécsi hadsegélyző hivatal 
fehérnemügyüjtést indított a fronton levő 
katonák részére. A királyi pár megengedte, 
hogy az udvari fehérnemüraktár készlete
iből nagyobb mennyiséget bocsássanak a 
mozgalom rendelkezésére.

A n a g y v i l á g b ó l .
Oláhországban talált magyar harang.

Oláhország egyik községében a magyar 
katonák kik a harangok rekvirálásával 
voltak megbízva, egy latin felirásu harangra 
bukkantak, amelyről megállapittatott, hogy 
körülbelül 300 évvel ezelőtt Nagykereki 
községben hívogatta imára a hívőket. A 
harangot még Bocskay István idejében, 
mint hadizsákmányt, a törökök vitték ma
gukkal és a világháborúnak kellett elér
keznie, hogy a harang ismét visszajuthas
son falujába.

Vérdij Vilmos császár fejére. Egy fran
cia lap közli, hogy Amerika egyik kis ál
lamának egy városa öt millió frankot tű
zött ki jutalmul annak, aki Vilmos császárt 
megöli. A múlt évben egy angol lap már 
teljes leírását adta Vilmos császár meg-

\

gyilkolási tervének. A szerajevói példa — 
úgy látszik — ragadós odaát.

A német tengeralatjárok uj harcmo
dora. A német tengerészet parancsnoksága 
uj harcmodort valósított meg a tengeralat- 
járóknál. Ezentúl a tengeralattjárók hajó
rajokká alakulva működnek és nem har
colnak többé izoláltan, amiként eddig tet
ték. Ettől az uj intézkedéstől nagy sikert 
várnak.

Női hadsereget terveznek az angolok.
Hir szerint az angol hadügyminiszter női 
hadsereg sorozását tervezi. Állítólag tíz
ezer nőt soroznának havonkint.

Olvassuk a bibl iát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a leerfőbb kincn 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Okt. 31. szerda, János 9, 24—34.
Nov. 1. csütört., „ 9, 35—41.

„ 2. péntek, „ 10, 1— 10.
„ 3. szombat, „ 10, 11— 16.
„ 4. Vasárnap, Zsolt. 48.
„ 5. hétfő, János 10, 17—21.
„ 6. kedd, „ 10, 22—30.
» 7. szerda, „ 10, 31—42.
„ 8. csütört., „ 11, 36—45.
„ 9. péntek, Zsolt. 66.
„ 10 szombat, „ 67.

Szerkesztői üzenetek:
Sz. S. Aranyról egyik novemberi szám

ban mi is megemlékezünk. — H. I. K. 
Hindenburgról a háború előtt tévesen irta 
egyik-másik lap, hogy kath. vallásu. Régi 
evang. családból származik és maga is 
buzgó evangélikus. Mackensen szintén 
evangélikus. Zeppelin is az volt. Az utób
binak anyja ugyanis francia származású 
családból való, de nem katholikus, sőt ősei 
a XVII. században éppen a francia protes
tánsok, az úgynevezett hugenották üldözése 
idején voltak kénytelenek Franciaországból 
Németországba vándorolni. Hindenbúrgról, 
ha terünk engedi, részletesebb ismertetést 
akarunk még ebben az évben közölni. 
Mackensenről a szerb harcok idején, Zep
pelinről elhunyta alkalmával közölt lapunk 
ismertetést. — N. P. Szt. Lapunk az 
egyetlen magyar evang. néplap. Előfizetői 
vannak már az egész országból. Dunántúlon 
van olyan egyház, hogy a családoknak 
több mint fele járatja. Sok ingyen példány 
megy a harcterekre és kórházakba. Ezen 
kívül minden nagy ünnepen tízezrével 
küldünk a harcoló és sebesült katonáknak 
„Ünnepi üzenet“-eket. Tehát jó ügyet pár
tol. Sz ív . üdv.

A Harangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A Harangszó terjesztésére eddig be
folyt 1.112‘75 K. Újabban adakoztak: Baum- 
gart János Dombóvár 20 Ky Ev. nőegylet 
Boba, Ev. nőegylet Nagysimonyi 15—15 
K, Grósz János táb. leik. a harctérről 10 
K, Sztrhárszky Jenöné Tótpelsőcz 1'80 K, 
Pólgár József Sepsiszentgyörgy 1 K, Varga 
Ferenc Gyömöre, H. I. hadnagy a harctér
ről 40—40 f. Összesen 1.176'35 K.

I Evangélikus ember szobájá
ig bán legszebb disz

Lut her-mell szobra.
Megrendelhető Pécse t t  a 

lelkészi hivatalnak

Most jelent meg
A soproni evang. egyház- 

község története.
A reformáció négyszázados jubi- 

leumán.
Ir ta : PAYR SÁNDOR 

theol. tanár.
I. kötet. A reformáció kezdetétől az 
1681-ik évi soproni országgyűlésig. 

76 képpel.
A díszes kiállítású terjedelmes kötet kap
ható Piri és Székely könyvnyomdájánál 

Sopron Ferenc Józ. ef-tér 5.
Ára 12 kor. Postai szállítással 1 - 4  pél

dányig L02 koronával drágább. 2—2

Rendelje meg

Csite Károly: Á r v a  l ib á k
cimii szép könyvét.

Ára 2 korona.

Már m e g - j e l e n t !

Férfiak és hősök.
Aschweizireformátió és annak áldásai.
Levéltári adatok alapján igen érde
kesen megirott története a schweizi 
reformátiónak és a reformáló jelen
tőségének mélyreható méltatása. — 
Két utolsó, összefoglaló fejezetét 
emlekbeszédek es ünnepi egyházi 
beszédek készítésénél pompásan fel 

lehet használni.
Csak egyedül ezen ünnepi kiadás jelent 
meg Schweizban. A schweizi református 

egyház megbízásából szerkesztette 
Dr. Hadorn Vilmos tanár 

Egyedül engedélyezett hiteles fordítás. 
24 képpel.

Fordította és jegyzetekkel ellátta : 
Jánosi Zoltán debreceni ref lelkész. 
ÁRA: fűzve K 3 — (bolti ar K 3 5 0 )  

kötve K 4 50 (bolti ár K 5 — )
Minden 10 példányra 1 tisztelelpéldány. 

A pénz előleges beküldése esetén bér
mentve küldjük.

HOFFMANN ÉS KR0N0VITZ
könyvnyomdája én könyvkladóhívatala

3—3 Debrecen Piac-utca 49.
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Fí LUTHER-TÁRSflSÁG
a reformáció 400 éves jubileumára vonatkozó kiadványai.
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I.

DE- LUTHER MÁRTON müvei.
Jubiláns kiadás hat kötetben. Egy-egy kötet 

ára 8 korona.

I. kötet tartalma: I. Luther elöljáró beszé
dei. II. A 95 tétel. III. A 95 tétel magyarázata.
IV. Az ágostai kihallgatás. V. Béketárgyalások 
Miltitz-cel. VI. A  lipcsei vita. V II. A római pápa
ságról. V III. Jegyzetek.

II. {(ötét tartalma: I. A német nemzet ke
resztyén nemességéhez. II. Az egyház babyloni 
fogságáról. III. Az uj Eck-féle bullákról és ha
zugságokról. IV. Az Antikrisztus bullája ellen.
V. Levél X. Leó pápához. VI. A keresztyén 
ember szabadságáról. VII. Megújított és megis
mételt fellebbezés a pápától a zsinathoz. V III. 
A  pápa és hívei könyveinek elégetéséről. IX. A  
lipcsei baknak. A lipcsei bak feleletére. X. A 
gyónók kioktatása. XI. A wormsi tárgyalások. 
X II. Jegyzetek.

III. kötet tartalma: I. Tételek a fogadalmak
ról. II. A misével való visszaélésről. III. Hű 
intés a zavargásoktól és lázadásoktól való óva- 
kodás árgyában. 'IV . Az Úrvacsora bullája. V. 
Az Urvtacsora mindkét szin alatt való vételéről 
és egyéb újításokról. V I. Az emberi tanítások 
kerüléséről.. V II. A szentek tiszteletéről. VIII. 
Felelet V ili. Henrik angol kirá lynak. IV. A v i
lági felelősségről. X. Az apácakolostorból való 
kilépésről. XI. Jegyzetek.

/V. kötet tartalma: I. A pápaszamár és a 
barátborju. II. A Krisztus szent teste szentségé
nek imádásáról. III. A gyülekezeti istentisztelet 
rendjéről. IV. A keresztyén gyülekezet jogáról 
és hatalmáról. V. Egy gyülekezeti közpénztár 
szervezete. VII. Levelek. V III. Az uj bálvány az 
ősi Ördög ellen, k it Meisszenben szentnek akar
nak nyilvánítani. IX. Keresztyén iskolák állítása 
és fenntartása ügyében. X. Intés békére, felele
tül a sváb parasztság 12 pontjára. XI. A gyilkos 
és rabló parasztbandák ellen. X II. írás a meny- 
riyei próféták ellen a képekről és szentségekről. 
XIII« A német mise és az istentisztelet rendje.

V. kötet tartalma: I. A katonai hivatás. II. 
Hogy Krisztus ez ig é i: Ez az én testem stb.

MÜVEK KAPHATÓK:

még erősen állnak. III. Nagy hitvallás az Úr
vacsoráról. IV. A marburgi cikkek.

VI. kötet tartalma: I. Intés az ágostai b iro
dalmi gyűlésen egybegyiilt papokhoz. II. A  tisz
titó tűzről. III. A kulcsokról. IV. Intés a kedves 
németekhez. V. Az ugyvélt császári rendelet 
magyarázata. VI. Nagy Konstantin adományozó 
okirata. V II. A smalkaldi cikkek. V III. A  zsinatok
ró l és az egyházakról. IX. Luther végrendelete. 
X. Kis hitvallás az Úrvacsoráról. XI. Név- és 
tárgymutató.

II.

Az evangélikus egyház hitvallási iratai:
1. Ágostai hitvallás. Ford. Paulik János

II. kiadás, 6 képpel . Á ra K — ‘60
2. Apológia. Ford. Meyer Endre. Ára K 3’—
3. Egyezség könyve. Sajtó alá rendezte

dr. Masznyik Endre . . Á ra K  1*—
4. Schmalkoldi hitcikkek. Fordította dr.

Masznyik Endre. II. kiadása elő
készítve.

III.

Alkalmi iratok:
1. Luther 95 tétele. Fordította és ma

gyarázattal ellátta Paulik János.
II. kiadás előkészítve

2. Luther aranymondásai. (Tischreden.)
Ford. dr. Masznyik Endre. I. kötet. K  — ‘80

3. Luther aranymondásai (Tischreden.)
Ford. dr. Masznyik Endre. II. kötet. K —‘80

4. Luther Márton életrajza. Irta Szebe-
rényi Lajos. II. kiadás. Á ra K — ‘40

5. Melanchton Fülöp levele. Kiadta Kriskó
Pál (magyar-német-tót nyelven) Á ra K  — ‘20

6. Melanchton Fülöp élete. Irta  Pethes
János Ára K — ‘80

7. A magyarhoni protestantizmus hatása 
a magyar nemzeti szellem fejlődé éré.
Irta  Schrödl József Ára K

8. Miért égette Luther Márton a pápai 
bullát. Irta Paulik János. Ára K

9. Képek Luther életéből. Szép nagy
szinnyomatu falikép . . Ára K

10. Luthers Testament Besprochen von 
E. A. Doleschall . . . .  Ár a K

1‘-

3 —

1‘20

A LUTHER TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
RÉNY1 KAROLY taoMJOS BUDAPEST, V, VipÉ-llt 1.

Nvomatott Wellisch B<Ma vilUmüzerrü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Felelős szerkesztő és kiadó Szalay Mihály gyékényesi ev. leik.
Társszerkesztők: Czlpott Géza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek.

Előfizetési ára 36  szómra közvetlen küldéssel 3 K 60  r, csoportos küldéssel 3 K. Kéziratok QYÉKÉNYE8-re (Somogy megye), előfizetési dijak 
a HARANGSZÓ kiadóhivatalának KÖRMEND-re, reklamációk 8ZENTQOTTHÁRD-ra küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

T A R T A L O M :  Sántha Károly: Óda. (Vers.) — Krón Ferenc: A keresztyén okosság. — Németh K áro ly: Luther jelleme. — K iss  
Samu: Apróságok Luther életéből. — Fáb ián  Im re: Egy virágos honvédsir előtt. — Gyárik György: A harctér felé. Kölcsön. (Vers.) 

— LotherHNapíár. — A-világháború eseményei. —  Ország-Világ. —-A szerkesztő postája.

Ó d a
a reformáció négyszázados jubileumára. 

Pályadijat nyert költemény.*)

Ml ünnepélyes szózat áradoz ma 
A földkerekség minden tájirul ?
A templomokban zendül szent zsolozsma, 
Uj hajnal pirkad, régi fény kigyul.
A vittenbergi kalapácsütésre 
A renyhe kor álmából felriad.
Ki ily hatalmas e csodatevésre ?
Te oh nagy Isten s a te szent Fiad.

Krisztus, ki a világ végeztéig 
Velünk van és velünk maradni fog,
S lesvén ajkáról az Élet beszédit,
Mind talpra állnak az apostolok.
A tűz, melyet ő hozott az égbül,
Luther lelkében is meggerjedett 
S az Istennek országa terjed, épül 
Melynek törvénye egy : a szeretet.

Bányászfiu, mily gazdag érre leltél, 
Kutatva az Isten mélységeit;
Majd a magasba, ég felé repültél, 
Amerre lelked bátor röpte vitt.
Szegény diák, énekléssel kerested 
És könnyeiddel sóztad kenyered :
Élet kenyerét Te visszaszerezted,
S ajkadról az ének megeredt.

Velőket ráz a diadalmi ének,
Ha zeng: „Erős vár a mi Istenünk I “ 
Egész világnak s minden ördögének 
Osele nem árt, ha Istent ismerünk.

*) Jubileumi számunkból kikésett.

Te ismeréd, Isten fénylett szivedben, 
Nehéz harcod gyümölcse lett a hit,
Mely bízva örök égi kegyelemben,
Elűzte lelked aggodalmait.

És nagy hiteddel Krisztus szent ügyének 
Szolgálatában álltái holtodig:
Te visszaadtad az emberiségnek 
Az Igét, mely örökké boldogít.
Nincs az Igén kivüi, mi üdvözítsen, 
Hirdessék bár mennyei angyalok I 
így szól apostolai által isten, 
így Te is, uj apostol, áltatok.

Isten kertje : az Egyház állt kopáron,
Élet világa elsötétedett;
Pásztorra s nyájra szállott rémes álom — 
Te jöttél és kezdtünk uj életet 
Jesszé gyökere, nyílik már virágod :
Bűn tövise közt fehér Liliom ; 
Siralomvölgye, fénylik már világod :
Az üdvözítő Evangyéliom.

Kiszállt sírjából a Krisztusi eszme,
Ég-föld elmúlik, de ez nem, soha ;
A kilencvenöt immár kiszegezve,
Nem törli azt le éveknek soka.
Börtönön, máglyán, ezernyi veszélyen,
S poklok kapuján diadalt arat.
„Itt állok I Isten engem úgy segéljen I“ — 
így zeng ajkán az Isten-akarat.

A Biblia Istennek akaratja,
Magas mennyekből lehangzó Ige ; 
Mesterkezed amint éjnap forgatja, 
Wartburg sötétjét fénnyel hinti be,
Fut a homály, ünnepel az igazság.

A félvilág örvendő lázban ég;
Lelkek láncát tördeli a Szabadság,
S csókkal jár körül a Testvériség.

Luther, Melanchton, Kálvin, Zvingli jőnek, 
Egy célra törnek a Krisztus nyomán, 
Vezérfáklyák ők születő Időnek,
S ujul a rég elhintett tudomány.
A nap aranysugárt oszt a világra,
Gyors szárnyon jön és gyorsan elsuhan : 
Napunk a Krisztus Éltető világa 
Éjt oszlat, lassan bár, de biztosan,

Jön az idő, de csak nekünk sokára,
Mert egy-egy lépte egy-egy századév,
S rózsát hajt Jézus töviskoronája,
S kiben megtartatunk: egy az a név. 
„Lesz egy akol s egy pásztori“ Égi Mester, 
Valóra válik nagy próféciád,
S megtelik a föld testvér-szeretettel,
S áldjuk az Istent s áldjuk szent Fiát.

Isten, Kinek a menny királyi széked, 
Zsámolyod a föld, oh Te Végtelen :
Áldás, dicsőség, tisztesség Tenéked,
E négyszázéves emlékünnepén I 
Ma téged hálás milliók dicsérnek, 
Pünkösdi tűzzel ma mind megtelünk,
S z ív  mélyéből magasra tör az ének — 
Zengjük: „Erős vár a mi Istenünk!“

SÁNTHA KÁROLY.

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.
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A keresztyén okosság.
Ir ta : Krón Ferenc.

Okosságra mindenkinek szüksége 
van, ha az élet útját némi megelé
gedéssel akarja járni. Alig is van 
emberi tulajdonság, melyet annyira 
dicsérnek mint épen az okosságot. 
Az okos ember az adott helyzetet a 
rendelkezésére álló eszközökkel min- 
dig úgy ki tudja használni, hogy meg
óvja magát a kánól. Az emberek 
ezen isteni adományt a mostani idők
ben sokszor ravaszsággal egyesitik, 
ami által nagy tekintélyt szereznek, 
sőt hasznot húznak belőle. Okosság 
nélkül senkisem fogja feladatait meg
oldani, mert lépten nyomon akadá
lyokkal találkozunk, melyeknek el
hárítását az okosság végzi. Ebből az 
következik, hogy az okos ember egy
úttal boldog is. Pedig minden időben 
voltak okos emberek, kikért lelkesed
tek, vagy ellenkezőleg elfordultak tő
lük. És miért? Mert kétféle okosság 
van, mely nem egyforma értékű.

Az egyik okosság csak a földieket 
akarja megszerezni, a másik belátja, 
hogy minden földi küzdelemnek és 
életnek vége szakad.

A keresztyén okosság eszköz égi 
kincsek megszerzésére. A tiz szűz 
példája világosan mutatja, hogy a 
keresztyén okosság már e földön

£■ ------ rTO5csrrc=fn=  ■

1517—1917.
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L u th e r  je l le m e .
Irta : Németh Károly.

A reformáció a Szentlélek mun
kája, aki a földön az egész ke- 
resztyénséget h ivja, gyűjti, meg- 
világositja, megszenteli és a Jézus 
Krisztusban megtartja egy igaz 
hitben. A Szentiéleknek eszköze és 
választott edénye volt az a férfiú, 
akinek neve elválhatatlanul össze
forro tt a hitjavitással, s akinek 
hatalmas alakja az ótestamentom- 
beli pátriárkák és próféták erejével, 
emberi nagyságot meghaladó ará
nyokban lép elénk négy évszázad 
homályából. Luther Mártonról, a 
türingia i bányászfiuról emlékezve, 
mintha az Urnák szavát ha llanánk: 
„Eredj k i a te földedből, és a te 
rokonságod közül, és a te atyádnak 
házából a földre, amelyét én mu
tatok néked.“

Az őskeresztyénség korszaka, a 
nagy Pál apostol működése óta

olyanná alakit át bennünket, hogy a 
romolhatatlan kincsek birtokossává 
legyünk. Akiket keresztyén szempont
ból okosoknak lehet nevezni, nemcsak 
a földi élet adott viszonyaiban állják 
meg helyüket, hanem egy magasabb 
életet látnak kialakulni, mely most 
még rejtve van, de egykor nyilván
való lesz.

Ezért kerülnek szembe egymással 
a világ gyermekei a világosság gyer
mekeivel, egyiknek tekintete a földi 
életen, a másiké a kinyilatkoztatott 
ígéreteken függ.

Az igazán okos ember őszintén és 
hűen követi Jézust, mert ha ő célt 
ért, nekünk is célt kell érnünk.

Igaz, hogy ezen Krisztus követés
ben sokszor kinevet bennünket a vi
lág és ostobáknak tart, mert ők a 
szenvedés útjáról nem akarnak tudni, 
inkább csak az élet örömeit élvezik, 
minden keserűség nélkül.

Isteni mesterünk nem is azt kívánja 
tőlünk, hogy a földi okosságot telje
sen mellőzzük, vagy megvessük, ha
nem azt akarja, hogy okosságunk 
munkája a földön és annak öröme, 
bánata között menyei ihlettel legyen 
telve.

Ezen a vándoruton nincs szüksé
günk több okosságra, mint amennyivel 
úgy tudunk vándorolni az életen át, 
hogy útközben előre haladjunk és ezen 
vándorlás után végcélunkat elérjük.

nem akadt a keresztyénségben 
férfiú, aki olyan nagy hatást gya
koro lt volna az egyház történetére, 
fejlődésére, alakulására, m int Lut
her. A  reformáció ma a világon 
kerek számban kétszáz m illió  
hívőt számlál; jóval többet mint 
amennyi lélek Luther korában az 
egész kenesztyénséghez tartozott. 
De nem csupán a számadatokra 
ke ll tekintettel lenünk. A  reformáció 
a lelkeket is átalakította, s az em
beriség szellemi történetében is uj 
korszakot nyitott meg. Ha tudjuk 
azt, hogy Luther Márton fellépése 
óta az embernek Istenhez való vi
szonya megint az a közvetlen, belső, 
életveszélyes viszony lett, amelyet 
Jézus Krisztus megváltói érdemének 
köszönhetünk; hogy az evangéliomi 
istentisztelet imádságban, éneklés
ben, az isteni igének hirdetésében 
és a szentségek kiszolgáltatásában 
eredeti tisztaságára visSzahelyezte- 
te tt; hogy az egyház szervezete a 
pápaság eltörlésével, a kiváltságos 
papi rend megszűntével milyen 
átalakuláson ment keresztül; hogy 
az egyház tanítása az emberi hagyo-

Ha mostanság látjuk, hogy meny
nyire elmerülnek az emberek a pénz, 
az anyagiak szeretetében, önkéntele
nül is lobogni látjuk a föld gyerme
kének lámpását. A fény nagy, melyet 
szerte vetnek az emberi társadalom
ban, mert gazdagok, de amellett van 
a fény mellett árny is.

Eltűnőben van a keresztyén okos
ság, mely nemcsak földieket, hanem 
égieket gyűjti,

A világi kapzsiság ’ángsávának 
homályos fényében nagyon sokan jár
nak vágyakkal telve, hányán sóhajt
ják : csak meggazdagodhatnék! Az 
okosságot összekapcsolják a ravasz
sággal, hogy minél nagyobb földi 
fény vegye őket körül, az ég pedig 
elsötétedik felettük, tekintetünk nem 
keres ott fenn semmit. Krisztus kö
vetői az ő okosságának letétemé
nyesei ne kívánkozzatok sem gazdag
ságotokban, sem szegénységetekben 
ahhoz a hiú fényhez, hanem éljetek 
e földön okosan, hogy megnyerjétek 
az Isten országát.

Bérbeadó, esetleg eladó birtok.
Győrhöz közel — Börcsön — 128 
hold szántóföld és rét lakóházzal és 
gazdasági épületekkel bérbeadó, eset
leg eladó. Nagy családu evangélikusok 
előnyben részesülnek. Cim megtud
ható a szerkesztőségnél Gyékényesen.

Hiányok, hozzátoldások, tévelygé
sek kiküszöbölése által mennyi 
gyarlóságtól, tévhittől, babonától, 
pogányságtól tisztult m eg: akkor 
vagyunk csak képesek némileg 
megítélni annak a műnek nagysá
gát és értékét, amelynek legkiválóbb 
munkása, alkotója Luther Márton 
volt.

Lutherról is elmondhatjuk, amit 
Jézus az emberekről általában 
mondott: „gyümölcseikről ismeritek 
meg őket.“ Luther életének jelen
tőségét leginkább megítélhetjük ab
ból a körülményből, hogy négyszáz 
esztendő után is m illiók állanak 
azon az alapon, melyet ő tett szá
mukra hozzáférhetővé; m illiók ke
resik Istennek országát azon az 
utón, melyet ő tisztított meg ezer 
év alatt felgyülemlett piszoktól, 
törmelékektől és akadályoktól. Nem 
csodálhatjuk, ha reformátorunknak 
e munkája nem mindenki tetszését 
nyerte m eg; nem csodálhatjuk, ha 
azok, akik a dolgok régi rendjében 
érdekelve voltak, akik a visszaélé
sekből maguknak hasznot, óriási 
vagyont, tekintélyt, rangot, befő-
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Apróságok
Luther életéből.

Gyűjti s Í r ja : Kiss Samu.

Luther egy fiatal lelkésznek a pré- 
dikálásra nézve azt a tanácsot adta: 
»Menj fel a szószékre, fogj hozzá s 
fejezd be mielőbb! Mert egy negyed 
óráig többet lehet prédikálni, mint 
amennyit az emberek tiz éven át tel
jesíteni képesek. Ha észre veszed, 
hogy a hívek a legbuzgőbban és 
legnagyobb odaadással figyelnek sza
vaidra, fejezd be prédikációdat; s 

i  akkor majd más alkalommal is lesznek 
hallgatóid.«

*
Luthert a vendéglőse, akinél étkezni 

szokott, felszólította, hogy a kosztpénz 
helyett Írjon emlékül a falra egy 
mondást. Luther felállt a padra s a 
római levél 14, 8 versének e szavait 
irta fe l: .Akár éljünk, akár haljunk, 
az űréi vagyunk.« S leszállva igy 
folytatta: »Igen, mi az Ur Jézuséi 
vagyunk, aki az övéit meg fogja tar
tani ; s mint keresztyének uralkodunk 
a halál, bűn és ördög felett is, akik
nek nem szabad fölöttünk hatalmat 
venniök.«

*

Frieri Richárd asztalánál Eck, Lut
her ismert ellenfele, a reformátorra 
köszöntötte poharát. Luther az udva

riasságot viszonozni akarván ajkához 
emelte az üvegpoharat, de abban a 
pillanatban elpattant az. — A jelen
levő vendégek nagy részének a gya- 
nitása szerint Luther poharában a 
bor meg volt mérgezve.

*
Kajetán mérhetetlen felindulásában 

igy jellemezte Luthert: »Ezzel a vad
állattal nem lehet b irn i; mélytüzü 
szemei vannak és csodálatos gondo
latai.«

*
Midőn Miltitz Luthertől meggyő

zeivé érezte magát s a szász udvar
tól sem remélt segítséget, azt mondá : 
»Ha a német fejedelmek márvány 
szivét Péter kulcsa nem tudia többé 
felnyitni, akkor Péter szablyájára van 
szükség.«

Egy virágos honvéd sir előtt.
Épen akkor értem Nádas Józsefék 

szép nagy háza elé, m ikor a kis 
Lidiké egy darab lekváros kenyérrel 
kezében óvatosan felhuzódott a 
deszkapadra, melyre egy hatalmas 
hársfa vetette árnyékát. Olyan jó 
étvággyal falatozott az aranyos 
életre való gyerek, hogy öröm volt 
nézni.

M ikor már a nagyobbik darabbal 
végzett, szóba is lehehett vele állani,

melyből mindig annyira kilátszik a 
lóláb. Szerencsénkre Luther fárad
hatatlan munkás volt, aki irodalmi 
téren is szinte páratlannak nevez
hető tevékenységet fejtett ki. Össze-' 
gyűjtött munkái körülbelül hetven 
nagy nyomtatott kötetet számlálnak, 
írásaiból képesek vagyunk az ellene 
felhangzó vádakat megcáfolni; gyü
mölcseiről ismerjük meg őt is, s 
ezek a gyümölcsök tanúskodnak a 
mellett, hogy Luther Márton az 
Isten igéjének megelevenítő vizei 
mellé plántált élőfa, mely megadja 
gyümölcsét minden időknek és le
vele nem hervad el soha.

Luther jellemének alapvonása az 
őszinte és buzgó vallásosság. Érzi 
és tudatában van annak, hogy Istent 
sehol és soha el nem kerülhetjük, 
előle nem menekülhetünk. „Ha a 
mennybe megyek, ott vagy; ha a 
koporsóba vetem az én ágyamat, 
ott is jelen vagy.“ A mindenütt 
jelenvaló Istennek szentsége és 
igazságossága mindenekelőtt bűneit 
juttatja eszébe, s főtörekvése oda 
irányul, hogy bűneitől megszaba
dulva Isten haragját és büntetését

okos értelmes feleleteket adott 
egészen addig, amig a szemben levő 
ház kisajtaja k i nem nyílott s a 
kisajtóban meg nem jelent egy az 
övéhez hasonló göndör aranyszőke 
fej két csattanós piros orcával. 
Am int az ajtóban feltűnt a Szabóék 
Mancikája, mert az vo lt a kis göndör 
pufók, már ott is vo lt nálunk.

Egyszerre észrevettem, hogy én 
itt most már elbocsátott vendég 
vagyok. Lidiké, Mancika elválha- 
tatlanok, a reggel összehozza őket 
és csak az este választja szét. Ez
után ők vették kezükbe a társalgás 
fonalát, nekem egy darabig a 
hallgató szerepe jutott.

A  Mancika kezdte: tudod-e L i
diké, hogy nekem most itthon van 
az édesapukám? Megjött az édes
apukám a háborúból, most itthon 
is marad. Hozott egy nagy puskát, 
egy nagy tarisznyát is, meg sok 
mindent, nekem babát, meg cukrot 
sokat. . . ugyám . . .  A  te apukád 
megjött-e a háborúból Lidiké, ho
zott-e az is púskát, meg alvó babát 
és cukrot?

Lidiké előbb tágra nyitotta szép 
kék szemeit, mintha azokkal is 
hallani akarná a sok újdonságot. 
A  lekváros kenyeret is elfeledte 
szájához vinni, amelyet előzőleg 
épen harapásra emelt. Egyet gon
dolt azután bizonyos kimondhatatlan

elkerülhesse. Híressé vált kilenc
venöt tétele is ezt a kérdést tárgyalja, 
s m indjárt az első tétel belevilágít 
aggódó és gyötrődő lelkének mély
ségeibe : „M ikor U runk és Meste
rünk, Jézus Krisztus azt m ondja: 
Térjetek meg! azt akai’ta, hogy a 
hívőknek teljes élete bünbánat le
gyen.“ Ezt zengi egyik énekében is : 

Vergődtem én boldogtalan 
Az ördög hálójában.
A bűn gyötört minduntalan, 
Nyögtem halál átkában.
És mind mélyebbre sülyedtem,
A  kárhozat rabja lettem, 
Beszennyezve lelkemet.

E ponton indul meg a reformáció. 
A  római egyház tanítását azért veti 
el, a római kathólikus vallás azért 
nem elégíti ki, mert a bűnök miatt 
a kárkozat rabságába jutott, a bűn
től gyötört boldogtalan lelkek meg
nyugtatására olyan eszközökhöz 
nyúl, amelyek ellenkeznek á Szent- 
irással. A  római egyháztól való 
elszakadást ez teszi nemcsak indo
kolttá és jogossá, hanem egyúttal 
szükségszerűvé, elkerülhetetlenné. 
Azért akarja megszabadítani a le l
keket a római egyház fogságából,

lyást szereztek, mindent elkövetnek, 
hogy ferdítésekkel, rágalmakkal, 
hazudozással beszennyezzék a hit- 
javitást s a hitjavitás megindítójá
nak személyét. Ezek a sötétség 
fia i még most is résen és munkában 
vannak. Nagy vagyonuk, k ivá lt
ságos helyzetük olyan befolyást 
biztosit számukra, amely megma
gyarázza, miért bukkanhatunk lép- 
ten-nyomon titkos és nyílt aknáikra, 
melyekkel evangélikus egyházunk
nak várát felrobbantani, romba lőni 
akarják. Velük szemben áll azonban 
Luther nagy vallástétele:

Az ige kőszálként megáll 
Megszégyenül k i bántja ;
Velünk az Ur táborba száll, 
Szentleikét ránk bocsátja.

Luther Mártonnak jellemét be
szennyezhetik, meggyanúsíthatják 
a tudatlanok és elvakultak előtt, 
akiket hazugságokkal fanatizálnak 
az „eretnek“ és az „eretnek vallás“ 
ellen, de akik Luthert nem a csalárd 
ősellenség révén, hanem magának 
Luthernek irataiból, leveleiből, éne
keiből tanulják megismerni, azokat 
nem téveszti meg az ármánykodás,
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gyermekfájdalommal mondta: ne
kem nincsen apukám, Mancika, 
mint teneked. Az én apukám nem 
tud hazajönni, ott lak ik  a temetőben. 
Láttad azt a virágos sirt, koszorús 
keresztet, ott lakik az én apukám, 
azt mondta anyám.

Mire idejutottak, én észrevétlen 
odább is álltam, hogy a szememben 
levő, áruló könnycseppet meg ne 
lássák a kedves cseppségek. Men
tem, hajtott előre az a bánatosan 
rezgő gyermekhang: nekem nincsen 
apukám. Csak a Lidikétől hallottam 
ezt, mégis úgy tetszett, mintha 
minden utcaajtóban kidugná fejét 
egy apró gyermek és mondaná: 
nekem nincsen apukáin. Mért n in
csen? mert meghalt a háborúban. 
Meghalt ezért a földért, amelyen 
az ő gyermekének bölcsője ringott. 
Most szőke ftirtü  gyermekének 
megmaradt a lekváros kenyere, de 
nincsen ádesapja!

Nem is ekkor volt, jóval későb
ben, m ikor a temetőben járva újból 
is a L id iké fájdalmasan csengő 
gyermek panasza u ju lt meg fülem
ben. Talán azért, hogy a világot 
vezető s még mindig újabb vérre 
szomjazó hatalmasságok előtt Lon
donban, Wesingtonban, Párisban 
ezeket az apát veszített gyermeke
ket jelentettem meg gondolatban, 
vagy talán csak azért, mert a L i-

mert lelkiismeretét fogva tartja Isten 
igéje, Jézus Krisztusnak evangéli- 
oma. A  bűnök bocsánata, az em
bernek igazsága, mellyel Isten előtt 
megállhat, Krisztus érdeméért van. 
Megszabadul a római igától, de 
azért, mert Krisztusnak szolgájává 
és megváltottjává lett. Tévesen ér
telmeznénk a reformációt, félre 
magyaráznánk Luther jellemét, ha 
figyelmen kívül hagynánk, hogy 
a keresztyén vallásban s Luther 
életében is a szent Isten lép v i
szonyba a bűnös emberrel, és bű
nös ember csak azért maradhat 
meg, mert Jézus Krisztus megváltói 
érdeme eltörli a bűnt. M ikor a 
Szentirás megtanította Luthert arra, 
hogy Jézus teljesen megváltja az 
embert, hogy Jézus mellett más 
intézkedésekre és intézményekre 
szügség nincsen, magától tudva 
volt, hogy a római egyházat vagy 
meg ke ll győzni Jézus megváltói 
erejének teljességéről és rá kell 
bírni arra, hogy minden más állí
tólag üdvösség szerző eszközt és 
eljárást félredobjon, vagy pedig 
harcra és hátrálásra ke ll kénysze-

dike édesapjának sírja előtt ekkor 
épen egy fekete ruhás nő zokogott, 
az árva kis Lid iké özvegy édes
anyja !

Ú jból is azt mondta, amit már 
annyiszor mondott az ő urát elfe
lejteni nem lehet, arra szenteli 
életét, hogy sírját gondozza, gyer
mekét nevelje. A rró l a sirhalomról 
a nyiló virágnak elfogyni nem 
szabad, körűié nem verhet tanyát 
a gyom, a gaz, felporhanyitja, fel
frissíti mellette a földet. M ilyen 
sokszor láttam azután is napszállta
kor egyik kezében öntözőkannával, 
másik kezében kis gyermekével a 
temetői utón, m ikor „mentek édes 
apjukhoz.“

Kérdeztem magamtól, milyen 
nagy a női lélek mélysége, szere- 
tete, hűsége, mely évek során át 
igy tud ragaszkodni a hamvakhoz 
is, a sirgöröngyhöz is. Van-e ennek 
a hűségnek párja a világon ? Kerül 
minden örömöt, arcáról száműzi 
örökre a mosolyt, évek múltán is 
fekete ruhája jelenti a nem múló 
gyászt, a nem szűnő fájdalmat.

Am ikor egyszer újból is a teme
tőbe vezetett utam, meglepett, hogy 
az ifjú  Nádas József sírján nincsen 
frissen nyiló virág, m int eddig, 
hogy a régen felporhanyitott sir- 
környéken itt-ott kandikáló fű és 
gaz csirák ütötték fel fejüket, mintha

riteni. Luther maga ismételten be
vallja, hogy másként nem csele- 
kedhetik. Isten kényszeríti őt a 
reformáció munkájára. Ő maga csak 
gyenge eszköz. Könnyen csügged 
és sok aggodalmakon megy keresz
tül. A  nehéz órákban bátorsága és 
ereje mindenkor az Ur.

Erre a bátorságra és erőre nagy 
szüksége volt. Luthert a rendkívül 
szigorú családi és iskolai nevelés 
inkább bátortalanná tette, s bizo
nyára a kolostori esztendők sem 
voltak alkalmasak arra, hogy ön
érzetét fokozzák és megadják neki 
azt a bátor, önérzetes fellépést, 
azt a hajthatatlanságot rettenthet- 
lenséget, amely eszünkbe ju t, ha 
Luther jellemére gondolunk. Ezek 
a tulajdonságok tényleg megvoltak 
Lutherban. Méltán marad felejthe
tetlen az a bátorság, amellyel Lu t
her Wormsba megy, ha annyi ör
dög is lenne a városban, m int zsin
dely a háztetőkön; az a hajthatat- 
lanság, mellyel, pápával és császár
ra l szembehelyezkedve, tanai mel
lett megáll és semmit vissza nem 
von, az a rettenthetetlenség, mely-

kérdezték vo lna : szabad-e már elő
jönnünk? Két évig vártunk, két 
évig visszaüztek minket, jöhetünk-e 
már?

Jöhettek. Még néhány hét s 
Nádas József sirja táját felverte a 
gyom, m int azét a drótostótét, akit 
hazátlan vándorlásában itt ért utol 
a halál s nem messze van odább 
eltemetve. Az eddig leggondozottabb 
sir a legelhanyagoltabb lett. Az 
égető nap heve az utolsó nyiló 
virágokat is elperzselte rajta.

A lig  három hét alatt honnét lett 
a nagy változás? Beteg-e a kéz, 
mely ápolta, öntözte a kedves sir 
virágait ?

Néhány nap alatt a vén hársfa 
alatt kaptam meg a választ a néma 
kérdésre, ahol L id iké azzal fogadott: 
bácsika nekem is van ám már 
apukáin, mint a Szabó Mancikának, 
hozott alvó babát és cukrot sokat. 
B izony. . .!

Édes kicsi göndör fürtü, kékszemü 
lelkem, azért te azt az édes apát, 
aki ott a temetőben átlőtt mellel 
nyugoszik, akinek a sírjához első 
lépéseid vezettek, soha el ne feledd! 
Legyen, aki friss virágot ültessen 
a sírjára, hősi porai fö lé . . .!

FÁBIÁN  IMRE.

Adakozzunk i  Haranaszn tsrjesztísín!

lye l végig vívja a nagy harcot egy
házzal, birodalommal, a reá hivat
kozó fellázadt parasztokkal, kegyet
len urakkal, a reformáció hívei 
közt támadt rajongókkal és túlzók
kal. De ezeket a tulajdonságokat 
csak a maguk helyén és idején 
tapasztaljuk nála. Egyébként ter
mészeténél fogva nemcsak kímé
letes és gyengéd, hanem, bárm ily 
különösen hangozzék is, bátortalan 
és csüggeteg volt. Ellenségeinek is 
készségesen megbocsátott, s még a 
legizzóbb küzdelemben is, m ikor 
írásai felgerjedt haragra engedné
nek következtetni, gyermeteg lé
lekkel tud örülni, tréfálni, társalogni.

(Folytatjuk.)

A hátralékos előfizetési dijak bekül
dését tisztelettel kérjük, hogy a nyom
dával szemben vállalt kötelezettségeink
nek eleget tehessünk. Kérjük egyúttal 
egyetlen magyar evang. néplapunknak 
a hitrokonok között való ismertetését 
és terjesztését. Adja át a lapot mások
nak is elolvasás végett.
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A harctér felé.
Mégsebzett hegyek közt robog már a vonat, 
Az ut mentén látn i katona sírokat,
Hogy meg ne zavarjam az alvóknak álmát, 
Lassan eresztem le a kocsi ablakát,
És halkan sóhajtom el a sóhajomat.

Rommálőtt, leégett, üszkös román tanyák, 
Egymásra boruló, gránátdöntötte fá k ;
Üres lövészárkok, kidőlt tölgyek törzse, 
Gránáttölcsérekkel ölelkeznek össze,
— M in t tragédiákkal a román ideák!

H ajnali órákban, reggelén a nyárnak, 
Mikor az illatok az ég felé szállnak; 
Csendes hegyek közül a román határról, 
Robogó vonatunk nyitott ablakából 
Szomorúan intek búcsút a hazámnak.

Kölcsön.
Tegnap este friss  csapatok jöttek, 
Fütyörésztek, vígan énekeltek. 
Viharedzett, bátor székely bakák 
Most látták először Romániát!

A sok zömök f iú  annak örült,
Hogy éves álmuk beteljesült ; 
Kötelességüknek megfelelnek:
A szomszédnál most ők vizitelnek!

GYŐRIK GYÖRGY.

Az uj LUTHER-naptár.
Évről évre fokozódó érdeklődéssel 

várjuk a Luther-naptár megjelenését. 
Benne nemcsak naptárt, hanem egy- 
egy értékes, gazdag tartalmú, nemes 
szellemű könyvet kivánunk házunkba 
fogadni. így volt ez eddig, ezt vártuk 
a jövő évről is. Reménységünkben 
nem csalatkoztunk. Az uj naptáron 
is ott érzik egyházunk két érdemes, 
buzgó munkásának: Hetvényi Lajos 
és Scholtz Ödön szerkesztőknek evan
gélikus népünk s egyházunk iránt 
való szeretete, amely arra készteti 
őket, hogy fáradságot, anyagi koc
kázatot nem tekintve minél többet 
tehessenek népünk lelkének gazdagí
tására, evangéliumi öntudatának erő
sítésére.

Az uj naptárt Réthy Lajos kiváló 
rajzoló és festőművészünk két szép, 
magyar reformációi vonatkozású szí
nes rajzán kívül sok érdekes kép dí
szíti. Elhunyt és uj királyunk arcké
pén kivül látjuk Luthernek, Bocskay- 
nak Bethlennek, Rákóczi Györgynek, 
Loránffy Zsuzsánnának, a Wittenbergi 
vártemplomnak, zárdának, Luther 
szobájának, egyházunk kitüntetett és 
elhunyt kiváló munkásainak képét stb. 
Az olvasmányok között ott találjuk a 
magyar reformáció történetét, egyhá
zunk múlt évi történetét, a háború 
múlt évi eseményeit, a gyámintézet 
ismertetését, sok szép elbeszélést,

költeményt, vidám apróságokat stb. 
Az elbeszélések és költemények irói 
között többször is találkozunk Csite 
Károly és Sántha Károly nevével. 
Aki egyszer ezt a naptárt megszerzi, 
meg is szereti. Maga tudja magát 
legjobban ajánlani és terjeszteni. Mi 
csak köszönetünket és elismerésünket 
fejezzük ki a derék szerkesztőknek és 
kiadóknak. A naptár megrendelhető 
H e t v é n y i  L a j o s  tanárnál S o p 
r o n b a n .  Ára 1 kor. 20 fillér.

A világháború eseményei.
Volt szövetségesünk Olaszhon drá

gán fizeti meg hitszegését.
Alig pár napja kezdődött meg ré

szünkről az olasz offenziva, vagy az 
úgynevezett 12. isonzói csata, de már 
eddig is olyan eredményeket mutat 
föl, amely minden várakozást felül
múl. Mindjárt az offenziva első nap
jában 30 kilométer szélességben át
törtük az olasz frontot és ezzel meg
gyengítettük az egész olasz hadsereg 
állását. Alig pár nap múlva már 
200.000 foglyot és 1900 ágyút jelen
tenek. Ma már Görz ismét a mienk, 
sőt a legutóbbi jelentés Cividela és 
Udine elfoglalását hozza s ma már 
csapataink nagyrészben olasz földön 
állanak, Offenzivánkat maga Károly 
király Őfelsége vezeti, mely méreteit 
tekintve minden eddigit fölülmúl, az 
Isonzó-fronttal egyidejűleg a Karszton 
és Karinthiában is megkezdődtek a 
támadások, sőt itt is annyira előre
haladtak, hogy már a Krobatin cso
portja itt is olasz földön áll. Elő
nyomulásunk nyugati és déli irány
ban megy végbe, tehát tervszerűen 
halad minden irányban. Udinei had
műveleteink oda fejlődtek, hogy az 
olaszokat neki szorítottuk a Taglia- 
mentó folyónak, hol kissé csökkent 
előnyomulásunk irama. Az olaszok 
kétségbeesetten kiabálnak segítségért 
az ántánthoz, de a segítség alig lehet
séges, mivel nemcsak a külső, de a 
belső ellenség is sok gondot ad a 
kormányoknak, melynek lemondásá
ról éppen a napokban érkezett jelen
tés ; a belső béke teljesen fölbomlott; 
Olaszország Oroszország sorsa felé 
közeledik. Ezzel egyidejűleg szilárdan 
álljuk helyünket a flandriai fronton 
is, hol a rettenetes túlerővel kell 
harcolniok a német csapatoknak.

R ö v i d  h í r ek .  A német biroda
lom kancellárjává Hertling bajor mi
niszterelnököt nevezte ki a császár. 
— A németek újból eredményes légi 
támadást intéztek London és Dün
kirchen ellen.

A z  e g y h á z  köréből .
A tábori lelkészek köréből. Meskó 

Károly, galgagutai lelkészt a hadügyminisz
térium fölmentette a tábori lelkészi szolgálat 
alól, 35 havi szolgálat után, katonai pa
rancsnoksága dicsérő elismerésben része
sítette buzgó munkájáért. Helyére Hause 
Henrik, osztrák tábori lelkészt küldték ki. 
-  Schermann Sándor szepesremetei le - 
készt Budapestre hivta be a hadvezetőség 
tábori lelkészi szolgálatra. Troszler László 
lőcsei másodlelkészt, Bázlik Elemér Sel
mecbányái esperesi segédlelkészt, Kramár 
C. József devicsei lelkészt és Turcsán Pál 
petróczi segédlelkészt szintén behívta a 
hadvezetőség tábori lelkészi szolgálatra. — 
Szikora Mihály, tábori lelkész, aki az 
Isonzó fronton teljesített szolgálatot, olasz 
fogságba jutott.

A rozsnyói evang. árvaház részére 84 
kgr. súlyú ajándékot küldtek Bukarestből 
a „Magyar népfölkelők örömmel és szere
tettel.“

Beiktatás. A győri ev. egyházmegye 
rendkívüli ünnepi közgyűlés keretében ik
tatta be Győrött, okt. 18 án uj egyházme
gyei elnökségét, Pálmai Lajos esperest és 
hegveshalmi Fischer Gyula, egyházmegyei 
felügyelőt. Az uj felügyelő ez alkalomból 
1000 koronás alapítványt tett le azzal a 
kijelentéssel, hogy ezen összeget évről-évre 
az egyházmegyei közgyűlések tartásának 
napján 200—200 kor. val szaporítja mind
addig, mig a felügyelői tisztségét viseli. Az 
alapítvány kamatait mindenkor egy sze- 
génvsorsu tanító özvegve fogja élvezni.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások. 
Egyetemes egyház. Egyetemes egyházunk a 
ref. egyház al közösen ünnepelte a efor- 
máció 400 éves évfordulóját okt. 31-én 
Budapesten. Egyszerre tartottak istentisz
teletet a Deák-téri evang és Kálvin-téri 
ref. templomban s ezen mindegyik egyház 
kölcsönösen kiküldöttekkel képviseltette 
magát. Utána együttes közgyűlést tartottak, 
amelyen a magyar kormány, a képviselőház, 
Pestmegye, a főváros képviselői is részt 
vetlek. A megnyitó beszédet Prónay Dezső 
báró egyetemes felügyelő mondta s Kapi 
Béla püspök és Szilassy Aladár ünnepi 
szónoklatot tartottak Délután a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság tartott ünnepi 
közgyűlést, amelyen Beöthy Zsolt ref. és 
Schneller István evang. val ásu egyetemi 
tanárok voltak az előadok.

Ezenkívül az egyetemes egyház novem
ber 8-án külön is megünnepelte a jubi eu- 
mot. Egyetemes egyházunk Országos szere- 
tetházat létesít annak az emlékére, amelyre 
már 1916-ban 40,915 K 50 f. gyűlt össze 
Legtöbbet gyűjtött a Zólyomi egyházmegye. 
Ennek jórészt szegényebb sorsú evang. 
tagjai 16,394 koronát adtak erre a célra.

A Luthertársaság úgy ünnepli és teszi 
ezt az évet emlékezetessé és gazdaggá, 
hogy kiadta 6 kötetben Luther összes 
müveit, az ágostai hitvallást, Luther élet
rajzát, Luther aranymondásait, Melanchton 
életrajzát, egy reformációi költeménygyüj- 
teményt, Luther képeket stb.

A dunáninneni egyházkerület. A dunán- 
inneni egyházkerület aug. 24-én tartott 
közgyűlésével kapcsolatban ünnepelte a 
reformáció 400 éves évfordulóját. Beneczky
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Árpád egyházkerületi felügyelő szép beszéd
ben méltatta a reformáció jelentőségét és 
kifejezést adott annak a meggyőződésének, 
hogy népek, nemzetek, egyházak elpusztul
hatnak, de az evangélioni tiszta igazsága 
élni fog örökké. Egyúttal 50 ezer koronás 
alapítványt tett az egyházkerület javára. A 
közgyűlés elhatározta, hogy a katonák, az 
ifjúság és szórványbeli hívek között 1000 
korona áru vallásos iratot osztat szét, a 
leánynevelés fejlesztése érdekében az ev. 
leányiskolákban kedvezményes helyeket lé
tesít, Luther alapot teremt, amelyet 50 
évig 100 ezer koronára emel s a kerület 
csak akkor használhatja fel az összeget, a 
szórványokban szétszórt hívek gondozására 
nagyobb figyelmet fordít. Az egyházkerületi 
lelkészi és tanítói egyletek is külön-külön 
szép, lélekemelő ünnepéllyel áldoztak a 
reformáció emlékének.

Dunántúli egyházkerület. A dunántúli 
egyházkerület szeptember 26-án tartott 
közgyűlése alkalmával ünnepelte a refor
máció 400 éves évfordulóját. Előtte való 
este Pröhle Károly theol tanár szabad 
előadásban ismertette a reformáció lényegét 
és jelentőségét. A gyűlés napján pedig 
Kapi Béla püspök tartotta az istentisztele
ten a jubileumi beszédet. Utána az ünnepi 
gyűlésen Dr. Berzsenyi Jenő egyházker. 
felügyelő a reformátusokkal való egyesülést 
ajánlotta. Majd a reformáció örökségéhez 
való ragaszkodást fogadva Isten iránt való 
háláját örökítette meg a közgyűlés jegyző
könyvében. Az egyházkerület pályázatot 
hirdetett egyháztörténeti munkára, alkalmi 
beszédre és alkalmi költeményre és a 
reformáció áldásait ismertető népies iratra, 
történeti munka diját Mesterházy Sándor, 
az alkalmi beszédét névtelen, a költemény 
első diját Kutas Kálmán, a másodikat 
Sántha Károly, a népies irat ebő diját 
Szalay Mihály, a másodikat Fenyves Ede 
nyerte el. Este a történeti nevezetességű 
udvarban, ahol hajdan szabad ég alatt 
tarthatták csak őseink i.tentiszteletüket, 
Payr Sándor theol. tanár mondott emlék
beszédet.

A kerület soproni főiskolája a jubileum 
emlékére Diákotthont létesít szegény vidéki 
tanulók számára, amelyre már eddig több 
gyűlt be 10,000 koronánál.

A kerületi evangétiomi egyesület jubileumi 
emlékül Evang. Nyomda részvénytársaságot 
alapított, amelyre eddig 32,700 kor. értékű 
részvényt jegyeztek egyházak és egyházta
gok. A nyomdát a háború végeztével kí
vánja felállítani

A kissomlyói gyülekezet október 28-án 
ünnepelte a reform. 400 éves fordulójának 
emlékünnepét. — Az istentisztelet után 
tartott diszgyülés elhatározta: 1. hogy a 
templom belső falába egy márványtáblát 
készíttet, ezen felírással: 1517 okt. 31.— 
1917. okt. 31., 2. hogy kizárólag a birtokos 
osztályra 30°/o-os e pótadót vet ki s ebből 
a reform, jubileumi ünnep emlékére egy
házfenntartási alapot létesít. — illetőleg 
összeget (mely körülbelül 3000 K-t tesz ki) 
a már meglevő egyházfenntartási alaphoz 
csatolja, melyet a kamatok hozzácsatolásá
val és magánosok adományaival mindaddig 
növel, mig 50.000 koronára nem emelkedik.

Ezen alapra a gyűlés folyamán adakoz
tak : dukai Takách Ferenc cs. és kir. ka
marás és neje 400 K, özv. László Károlyné, 
a mesteri 1. 100 K, Többek 289 K, össze
sen 786 K

Továbbá id. Pordán János és neje 
nköcski lakosok a reform, jub. emlékére 
a templomra 200 K-s alapítványt tettek.

Az adakozások még folynak s valószínű, i 
hogy a kivetett összeggel 5000 koronáig | 
hamarosan fölemelkednek!

Példánk követését más gyülekezeteknek 
is ajánlom. — A mai pénzbőségben 30— 
50 /o-os pótfizetést minden adófizető egy
háztag könnyen elbír 1 Ezzel pedig már — 
mint a mi példánk is mutatja, — tekintélyes 
alapot lehet teremteni az egyház jövőjének 
biztosítására!

Jubileum i a lapítvány. Horváth Mihály 
és neje Seregély Lídia ostffvasszonyfai 
lakosok hősi halált halt három fiuk : István, 
Lajos és Kálmán emlékére 1500 Kor. 
alapítványt tettek az ostffyasszonyfai ág. 
h. ev. egyházközségnél oly feltétellel, hogy 
annak kamatai az ev. iskolás gyermekek 
között belátás szerint osztandók fel 
50 évig, azután az összeg szabad rendel
kezésére áll az egyházközségnek.

A legszebb emlék. Dénes József és 
neje Pap Eszter, berektompaházi lakosok 
hősi-halált halt fiuk, István emlékére 200 
K alapítványt tettek a nagygeresdi temp
lom-alap javára.

Ünnepi hangok címmel 11 költemény
ből álló füzetet adott közre Baja Mihály.
A költemények alkalmasak a ref. jubileum 
alkalmából rendezett ünnepélyeken szava
lásra. A 48 lapból álló füzet Hegedűs és 
Sándor debreczeni könyvkiadóknál kap
ható : Ára 1 korona

Erős vár a mi Istenünk 1 Ezzel a cím
mel a dunántúli ev. egyházkerület az iskolás 
gyermekek számára a reformáció 400 éves 
jubileuma alkalmából Luther képével dí
szített emlék füzetet adott ki, amely magában 
foglalja az iskolák reformációi ünnepélyei
nek egész anyagát. Tartalma a következő: 
Luther diadaléneke, Gyermekistentiszteleti, 
beszéd, Jer örvendjünk keresztyének, ün
nepi beszéd, Négyszáz év határán (költe
mény) Mint kőszál a tengerben (ének) A 
kilencvenöt tételből, Eljött hozzánk az 
üdvösség, A keresztyén hit három főága
zata, Mi hiszünk mind egy istenben, Foga
dalom, Képek Luther életéből. A füzét 
arra van szánva, hogy ezzel mint szép 
emlékkel minden egyház lássa el az iskolás 
gyermekeket. Á ra : 50 fii!. Megrendelhető 
a soproni tanító képző intézet igazgatójá
nál Ahol az egyház nem rendelné meg,.a 
szülők örvendeztessék meg vele gyerme
keiket.

Új evang. néplap. Lombos Alfréd 
zombori lelkész szerkesztésében okt. 31-én 
Vándorút néven uj evang. néplap indult 
meg, a bajai, óbecsei, szabadkai, újvidéki 
és zombori hívek számára. A lap összekötő 
kapocs akar lenni ezek között a bácskai 
magyar egyházak között. Havonként egy
szer jelenik meg s a. bácskai magyar hívek 
díjtalanul kapják. Új laptársunkat szívből 
üdvözöljük és nemes munkájára Isten ál
dását kívánjuk.

A nemesládonyi evang. nőegylet a
ref. 400 éves emlékére egy emléktábla ké
szítését határozta el, amelyre a következő 
adományok folytak be: Rupprecht Olivér, 
Losonczy Elemérné, Káldy Ottilia 20—20, 
Trsztyenszky Sándorné, id Kiss Sándorné 
10—10, Barcza Dénesné 7, Kiss Samuné 
6, Nagy Lajosné 5, Doniján Istvánná, Bö- 
göthy Karolina 4 -4 ,  Esze Mihályné, Ivá- 
nyi Ida, Szalay Pálné, Szalay Pál 3—3, 
Szalay Sárika, Teke Jánosné, Mátis Sán
dorné. ifj. Kiss Sándorné, Seregély Pálné,« 
Seregély Erzsiké, Molnár Jánosné, Hetiin
ger Istvánné, Takáis Bözsike, Horváth Ist
vánná alsó, Kiss Lajosné, Kiss Zsigmondné, 
Sárosy Sándorné, Ments Józsefné, Busz-

nyáh Lajosné, Mogyorósi Pálné, Perenyei 
Jánosné, Perenyei Irma és Fáni, Erős Jó
zsefné, Ménes Irma, Hollósi Ferencné, Vö
rös Samuné, Csuka Istvánné, Fekete Ist
vánné, Ments Zsófi Lidi, Mogyorósy Sán
dorné, id. Kiss Lidiké, Molnár Lajosné, 
Mór Róza, Molnár Karolin, Kiss Erzsiké, 
Kiss Lidiké ifj., Bokor Jánosné, Perenyei 
Lina, Galambos Józsefné, Sárosy Lidiké, 
Halász Sándorné, Erős Ilona, Perenyei Fáni, 
Tamaska Ida, Hajba Irén, Horváth Lina 
Dani, Jós Györgyné 2—2, Nagy Istvánné, 
Horváth Istvánné Skál. Koczor Istvánné, 
Nag / Jánosné, Tóth Jánosné, Mór Istvánné, 
Varga Józsefné, Ments Sándorné, Bokor 
Jancsika, Bokor Ida, Mogyorósi Lina, Hor
váth Lina sim., Szekér Anna, Jós Józsefné, 
Horváth Józsefné Dani, Stári Mihályné, Kiss 
Ilona, Takács Jánosné, Jós Jánosné, Pere
nyei Ferencné, Ments Istvánné, Jós Anna, 
Józsefné, Horváth Samuné, Sárdi Gáborné, 
Mór Samuné, Kis Jánosné, Fördős Istvánné, 
Kiss Istvánné, Seregély Sándorné 1— 1 K. 
Schuster Jánosné 50 f, Horváth Józsefné 
sim. és Seregély Jánosné 40—40 fillér 
Összesen 237'30 korona.

Tanitóválasztás. Az ipolyvecei egyház 
Hermann József szározdi tanítót választotta 
meg kántortanitójául.

56 éve lelkész. Á vasi közép egyház
megyének esperese Kund Sámuel répcelaki 
lelkész ez évben tö lti be lelkészkedésének 
56-dik évét. A magyar protestáns lelkészi 
karnak eme igaz büszkeségét a „Harang
szó“ lelkes pártfogóját ez alkalommal a 
legjobb kivánatokkal köszöntjük.

A reformáció 400-dos jubileumának 
irodalmi megörökitése Kétalkalm i könyv 
jelent meg a könyvpiacon Hegedűs és 
Sándor-féle könyvkiadóvállalatnak buzgó- 
ságából. Az egyik könyv (10 nyomt. iv ) ; 
felöleli az egész reformációt és megragadó 
rajzokban tárja elénk a három fő reformá
tornak : Luthernek, Zwinglinek és Kálvin
nak életét. Második részben a magyar 
reformáció előzményeivel és történetével 
foglalkozik. Szavalatra alkalmas, szép köl
temény is van a könyvben. C im e: „Em- 
lékköny a reformáció 400 éves fordulójára.“ 
A könyv díszes címlapon számos szép 
képpel illusztrálva jelent meg s ára 3'60 
K. — A második könyv cime : „A  magyar 
reformáció könyve.“ Szerkesztője: S. Szabó 
József. A könyv értékét szebbnél-szebb 
képek növelik. Ára 2‘40 K.

I t t h o n r ó l .
A takarmányrépa lefoglalása és ma

ximális ára. A földmivelésügyi miniszter 
és a közélelmezési miniszter elrendelheti 
az igénybevett takarmányrépa rekvirálását. 
A legmagasabb ár, a mely magában foglalja 
a rakodó állomáshoz való szállítás költ
ségét is. zsák nélkül q kénti tiszta súlyra 
12 korona.

A .takarmányfélék maximális á ra :
Anyaszéna, sarju és mesterséges takarmány 
laza állapotban 30 K, préselve 36 K. tava
szi szalma lazán 18 K, préselve 24 K, őszi 
szalma 12 K, préselve 18 K, zsupszalma 
20 K, tengeri-és cirokszár 14 K, nád 14 K. 
A rendelet október 22. napján lépett életbe.

Az Országos Közélelmezési Hivatal a 
legszigorúbban fogja ellenőriztetni, hivata
los közegei által, a cséplési eredmény 
bejelentését.

Fát csak igazolvánnyal lehet szállí
tani, akkor is, ha a küldemény 50 méter
mázsánál kevesebb.
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Az egyházi épületeken levő rézanyag 
lefoglalása. Hadicélokra igénybe veszik 
mindazokon az egyházi épületeken lévő 
rézanyagot, amelyeknek önkéntes fölajánlása 
eddig nem történt meg.

Cirokkészletek lefoglalása. A kormány 
zár alá vette a cirokmagot és a c rókszakál 
készleteket. A készletek tehát ezentúl csak 
a Hadi Termény, illetve a Takarmányfor
galmi Részvénytársaság utján adhatók el.

Iparosok és kereskedők katonai sza
badságolása. Már tavaly elrendelte a 
hadügyminisztérium, hogy azok a bevonult 
kereskedők, akik az üzleteik vezetéséhez 
elkerülhetetlenül szükséges dolgaikat el 
akarják intézni, néhány napra terjedő sza
badságot gyakrabban kaphatnak, ha pedig 
hosszabb szabadságra volna múlhatatlanul 
szükségük, ez esetben parancsnokságaik 
négy hétig terjedhető szabadságot adhatnak 
részükre. Iparosok és kereskedők szabadság 
iránti kérését mindig jóváhagyóan kell 
láttamozni; elutasítani pedig csak akkor 
szabad, ha annak különös katonai érdekű 
oka van, ezt azonban természetesen hamis 
adatok bevallása is maga után vonhatja

A diókészletek lefoglalása. Elrendelte 
a kormány az 50 kgr.-ot meghaladó dió
készletek bejelentését és lefoglalását is.

A kormány csökkenti a vásárok 
számát. A mai időkben a sok felesleges 
vásározás nagy időpocsékolást jelent, m iért 
a kereskedelmi miniszter felhívja az alis
pánokat, hogy jelentsék be, vannak-e a 
megye területén olyan vásárok, amelyek 
nem bírnak jelentőséggel, esetleg mely 
többnapos vásárok lennének összevontan 
megtarthatók ? Ez adatok feldolgozása után 
fog a minisztérium végleges intézkedést 
tenni.

A tengeri legmagasabb á ra : méter
mázsánként (100 kgr.) tiszta súlyban a 
következő: Közönséges (lófogu stb.) és 
kevert tengerire nézve : cs6ves morzsolt

állapotban
koronaHa a szállítás ideje

1917. évi szept.—okt. . . 34’- 42-50
1917. évi november . . 34-90 43-—
1917. évi december. . . 35-80 43-50
1918. évi január . . . . 36-70 44’—
1918. évi február. . . . 37-60 44-50
1918. évi március . . . 38-50 45-—
1918. évi április . . . . 39-40 45-58
1918. évi május vagy ké

sőbbi hónap. . 40-30 46-—
Az igénybevett tengericsutka 

után fizetendő térítés :
1918. évi január havában . . . .

kor.
8-—

1918. évi február havában . 8-50
1918. évi március havában . 9 - -
1918. évi április havában 9-50
1918. évi máj. és későbbi hónapokban 10'—

Mese a sóhiányról. Közeledik a na
gyobb sószükséglet ideje és ez már megint 
jó alkalmul szolgál arra, hogy lelkiisme
retlen emberek sóhiány meséjével rém it- 
gessék a közönséget. Ezzel szemben ille 
tékes helyen kijelentik, hogy a sóhivatal- 
nak és a sókereskedőknek raktárai egy
aránt tele vannak sókészletekkel, a szállí
tások pedig a bányahelyekről zavartalanul 
történnek.

Az első magyar női teológusok. A
budapesti református teológiai akadémia 
Magyarországon az első, amelyre nőhall
gatók is iratkoztak be, hogy a teológiai 
tudományokkal foglalkozzanak és — ha 
lehet — a papi pályára lépjenek. A kü l
földön már évek óta vannak női teológusok. 
Legelőször Amerikában voltak, de az utóbbi 
években Hollandiában, Angliában és a

német egyetemeken is megszaporodott a 
számuk s ezek után valószínűleg nálunk is 
többen jönnek majd e pályára, különösen 
ha rendes hallgatók lehetnek és gyüleke
zeti lelkészekké való választhatóságukat a 
mostani zsinat tisztázni fogja. Az első 
magyar női teológusok: Novák Olga, a 
Lorántffy-penzió vo lt vezetője, sok belmisz- 
sziói munka pártfogója és Katona Viktória, 
akik mind a ketten hivatásérzetből vállal
koztak Isten országa munkálására.

Fehérneműt a katonáknak 1 A hadve
zetőség ismét a magyar társadalomhoz for
dul egy fontos kérdésben. Ugyanis a had
sereg részére fehérneműt kér. Kéri a ma
gyar közönséget, gondoljon a küzdő, szen
vedő hősökre, a kórházak betegjeire és 
sebesültjeire és erejéhez képest adjon fe
hérneműt a hadsereg részére. Szívesen fo
gad minden efélét, a fősúlyt azonban mé
gis a vászonnemüekre fekteti.

Sürgős fölhívás 1 A hadvezelőség föl
hívja a lakosságot, hogy ha valahol eltévedt 
katonai lövedéket, vagy lőszertartoztkokat 
talál, értesítse arról a legközelebbi csendőr- 
őrsöt, vagy rendőrséget a lehető leggyor
sabban és az ilyen tárgy érintését minden 
esetben kerülje, mert az utóbbi időben 
sok szerencsétlenség fordult elő amiatt, 
hogy hozzá nem értő egyének az ilyen 
robbanó tárgyakat megérintették, sőt el
rejtették

Kukorica rekvirálás. Hivatalos rendelet 
értelmében minden termelő ezidei kukorica 
termését lefoglalják közszükségleti célokra. 
A termelő azonban tarthat vissza gazdasági 
céljaira egy meghatározott mennyiséget. 
Ezt a mennyiséget Ugyanúgy állapítja meg 
a rendelet, mint a búza és rozs mennyisé
get, oly arányban, hogy 12 kgr. búzának 
20 kgr. kukorica feleljen meg. Sertéshizla
lásra minden család vásárolhat kukoricát, 
oly arányban, hogy 5 tagú család egyet, 
ennél több tagú pedig kétdarab sertést 
hizlalhat. (Ennél több sertés hizlalásához 
hatósági engedély szükséges.) Házi szük
ségletre csak oly vidéken tarthat vissza 
a termelő, ahol az a főtáplálék. — Nem 
termelők a főszolgabíró által kiállított 
vásárlási igazolvány alapján bármely tör
vényhatóság területén vásárolhatnak okt. 
31-ig kukoricát, az említett célra.

A német császár Erdélyben. Vilmos 
császár legutóbb meglátogatta a Szeret- 
arcvonalon tartózkodó német csapatokat 
Romániából való visszatértében az Erdélyen 
át vezető utat választotta. Járt a császár a 
predeáli szorosban, Brassóban, a tölcsvári 
szorosban, a vöröstoronyi szorosban stb. 
A császárt a magyar határon József fő
herceg fogadta s kisérte tovább. Közben a 
császár a 7. magyar huszárezred küldött
ségét fogadta, ennek az ezrednek t. i. ö a 
tulajdonosa. A németek uralkodóját a ma- 
nyar és szász lakosság mindenütt a leg- 
gagvobb lelkesedéssel üdvözölte.

Értesítés eltűnt katonákról. A Magyar 
Vöröskereszt Egylet Tudósitó Irodája a 
hadügyminisztérium fölhatalmazásával ér
tesíti a közönséget, hogy a sebesült, beteg, 
elesett eltűnt és hadifogságba jutott kato
nákra vonatkozó veszteségi adatok kezelése, 
az eltűntek nyomozása és a tudakozódó 
felek értesítése tekintetében a közönségre 
nézve kedvezőbb uj intézkedések léptek 
életbe. Ezentül úgy a harctérről, mint a 
tábori és mögöttes országbeli kórházaktól 
érkező minden veszteségi adat és jelentés 
a hadügyminisztérium újonnan fölállított 
10 veszteségi osztályához fut be, mely 
azokat azonnal közli a Magyar Vöröskereszt

Egylet budapesti tudósitó irodájával. Ezzel 
egyidejűleg előnyös intézkedések léptek 
életbe a harctéren eltűntek nyomozása 
tekintetében is. Elrendelték ugyanis, hogy 
nyomozásra kizárólag a Vöröskereszt Egylet 
tudósitó irodája jogosult. A közönség tehát 
saját érdekében cselekszik, ha tudakozó
dásaival egyenesen és csakis a Magyar 
Vöröskereszt Egylet Tudósító Irodáiéhoz 
(Budapest, IV., Váci-utca 38.) fordul. Rend
kívül sőrgős esetekben az iroda a hozzá
tartozók fölkérésére, a harctéren és a tábori 
kórházaknál távirati utón is tudako ódhatik.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház megszavazta az indem- 

nitásról, a horvát pénzügyi egyezmény 
meghosszabbításáról, a köztisztviselők há
borús segélyéről és a szeszadó módosítás
ról szóló javaslatokat.

A n a g y v i l á g b ó l .
Beszélgetés Vilmos császárral. Egy

berlini haditudósítónak alkalma volt a 
német császárral beszélni, annak romániai 
utazása közben. A császár igen élénk 
társalgás közben a termékeny román al
földről beszélt és a következőket mondta: 
„Hát nem áldott ország ez? Nézzék ezt a 
kövér fekete földet, ezeket a telt magtára
kat ! Ez kenyér népünk és hadseregünk 
részére. Az az Isten, aki engedte, hogy ez 
teremjen számunkra, nem akarja, hogy 
szolgák legyünk I“

Nincs biblia Amerikában. Amióta Ame
rika is részt vesz a világháborúban olyan 
nagy a kereslet az Egyesült Államokban 
bibliák után, hogy Amerika legtöbb váro
sában az már egyáltalán nem kapható. A 
missziótársulatok nyomdái naponta 18 órát 
dolgoznak, mégsem épesek a sok meg
rendelést teljesíteni.

Egy délamerikai város leégése. A
délamerikai állam egyik legnagyobb kikötő
városa, Guayaqill, leégett. A kár sok-sok 
millió.

Mennyi hadiszert szállított Amerika 
a szövetségeseknek? Hivatalos kimutatás 
szerint ez év junius 30-ig 2127 m illió dollár 
értékű, az előző évben pedig 1329 millió 
dollár értékű hadiszert szállított Amerika 
a szövetségeseknek.

Konstantin volt görög királyt egy
zürichi klinikán megoperálták

A miniszterek fizetése. Anglia minisz
terelnökének évi 120.000 korona fizetése 
van. Franciaországban 125.000 frank és 
külön palota; a minisztereknek 50.000 
frank, ugyanannyi pótlék és lakás. Béesben, 
Szentpétervárott és Rómában a miniszterek 
fizetése 48.000 korona, amihez megfelelő 
pótlék járul. Magyarországon a miniszter- 
elnök 40.000 koronát, lakást és 24.000 
korona működési pótlékot kap ; a miniszte
rek fizetése pedig 24.000 korona és lakáspénz. 
Poroszországban a miniszterek fizetése
36.000 márka. Franciaországot kivéve, a 
miniszterek minden államban nyugdíjjo
gosultsággal bírnak, mely nálunk három 
év után ille ti meg őket.

A vo lt orosz cár sajátkezüleg ir t  le
vélben arra kérte az angol kirá lyt, járjon 
közbe az orosz kormánynál, engedjék meg 
neki, hogy családjával együtt, Krímbe, vagy 
Angolországba költözhessék. Levelében le
írta, hogy mostani tartózkodását, Tobolszk- 
ban, milyen körülmények között kell él- 
niök s hogy ennek folytán családja egy-
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része megbetegedett 8 a további otttartóz- 
kodás halálthozó lenne úgy őrá, mint a 
cárnéra, mert úgy el vannak zárva a vi
lágtól, hogy még gyógyszerekhez sem jut
hatnak.

Szerkesztői üzenetek:
Stadtrucker Qy. táb. lelkész, Furgyik 

S. mérnök, Mátis J-né B. Részvényjegy
zéseiket az Ev. Nyomdára megkaptuk és 
átktildtük a vönöcki esperesi hivatalhoz. 
Egy-egy részvény : 50 kor. A részvényjegy
zés még folyik. Okt. 1.-ig 32,700 kor. értékű 
részvényt jegyeztek. Azóta is egyre érkez
nek a jegyzések. — N. S-né Ostfiasszonyfa. 
A lapterjesztésére ajándékozott összeget 
szíveskedjék Körmedre küldeni. Hálás kö
szönet — K. S. Nb Kéziratod nyolc napig 
volt utón s igy a jubil. számból kikésett. 
Szives üdvözlet. — A reformáció négy
százados emléknapján. Halottak napján. 
M ikor megérkeztek, jubil számunk már 
készen volt. A harctérre ugyanis már okt. 
18-án inditodak, hogy a jubileum napjára 
katonáink kezében legyen. — Ima a refor
máció 400 éves évfordulójára. Későn is 
érkezett gyönge is.

Olvassuk a bibl iát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kinc*
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Nov. 11. vasárnap, Luk. 9, 1—9
„ 12. hétfő, „ 9, 10-17.
„ 13 kedd, „ 9, 18-22.
.  14. szerda, „ 9, 23—27.
„ 15. csütört., „ 9, 28—86.
„ 16. péntek, Zsoltár 68, 1—20.
„ 17 szombat, „ 68, 21—36.

A Lu the r-Társaság
j u b i l á r i s  k i a d v á n y a i .

Dr. Masznyik Endre:
L u t h e r  népies életrajz képekkel.

Ara 1 kor. 20 fill. 
50 péld. rend. 20% engedmény. 

Majba V ilm os:
R e f o r m á c i ó  költemények gyűj

teménye a reformáció 400 éves 
jubiláris egyházi és iskolai ün
nepélyek számára.

Ára 80 fillér.
Kapható a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, V. Vigadó 

u. 1. sz.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek1' címen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett Ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
1 korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 6—10

Rendelje meg

Csite Károly: Árva libák
cimü szép könyvét.

Ára 2 korona.

A cze lldöm ölk i (Vas m ) ág. hitv 
evang. egyházközség kebelébe tartozó 
kemenesmihályfai leányegyházközség 
pályázatot hirdet II. tanítói állásra. 
Javadalma 1 bútorozott szoba az is
kola épületben, 580 kor. készpénz, 
20 kor. kertilletmény, 1 öl kemény 
hasáb tűzifa felaprózva és megfelelő 
államsegély. Kötelessége az I —III. 
osztály tanulóit tanítani, a kántori 
teendőket s az ismétlősök tanítását 
felváltva végezni. Pályázhatnak oki. 
evang. férfi tanítók. Amennyiben férfi 
jelentkező nem volna, az állást ideig
lenesen tanítónővel is betöltjük. Pá
lyázati határidő nov. 10. Felszerelt 
kérvények a c z e l l d ö m ö l k i  evang. 
lelkészi hivatalhoz küldendők.

Ki fogad örökbe
vagy vesz magához felnevelésre 9 
éves német anyanyelvű, evangélikus, 
kedves, egészséges árvafiut, kinek 
atyja elhalt, vagyontalan katholikus 
anyja pedig nem képes hat kiskorú 
gyermekéről, kiknek legidősbike 11 
éves. gondoskodni s igy félő, hogy 
ezen fiát is esetleg katholikus család
hoz adja. Bővebb felvilágosítást nyújt 
a s z e r k e s z t ő s é g  Gyékényesen 
(Somogy m.)

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

» z e n t  I s t v á n  balzsamot.
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, börkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 18—51

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál ón biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne rőstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T A P P O R T “.
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

e g é s z s é g e s ,  ü d í t ő ,  o l c s ó .

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisrh Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Könyörgés.
Fölszállunk hozzád világ magvetője, 
Te láthatatlan örök szeretet. 
Népek-nemzeteknek nagy Istene, 
Áldjuk, dicsőítjük a Te neved.
Te aki Úr vagy mindenek fölött, 
Kegyelmedet óh áraszd k i reánk, 
Fordítsd felénk könyörülő orcád 
Midőn szivünkből hozzád száll imánk.

Sokat vétkeztünk Atyánk ellened,
De te irgalomnak vagy Istene;
Óh ne hagyd hát népedet magára,

' E  szörnyű vészekben maradj vele. 
Állítsd meg végre a gőgös ellent. 
Hisz látod Krisztus táborára ront, 
Gyilkos fegyvereknek zord csapása 
Immár háborgó, nagy vértengert ont.

A mélységből kiálltának hozzád 
Szegény tépett, meggyötrött híveid, 
Nincs kebel, mely fájdalomtól ne égne 
És nincs s z ív , mely már ne vérezne itt. 
Megbünhödtünk mi már sok vétkeink- 
Porig aláztad már büszke fejünk, [ért, 
Űzd el hát végre a vészek átkát, 
Nagy Isten, harcainkban légy velünk.

M int Mózesnek a sivatagokban 
Tüzoszlopod mutassa az utat.
És ha lankadnánk, acélozd meg újra 
Boldog jövönkért küzdő karunkat, 
Áldott, szent kezeid teremtsenek 
U j életet a bús romok felett 
S szegény elűzött hajléktalanok 
Hadd találjanak békés nyughelyét.

Buzgó imákban kérünk jó  Atyánk, 
Öntsd k i a Te áldó Szent lelkedet 
Népek-nemzetek királyaira,
Uralja őket békés szeretet. 
Egymásnak béke-jobbot nyújtsanak, 
Hogy ne folyjon többé e vérpatak 
És szűnjék meg e fö ld i gyötrelem. 
Mégis Atvánk, amint jónak látod, 
Szent akaratod legyen meg. — Ámen!

Bíró László.

A hátralékos előfizetési dijak bekül
dését tisztelettel kérjük, hogy a nyom
dával szemben vállalt kötelezettségeink
nek eleget tehessünk. Kérjük egyúttal 
egyetlen magyar evang. néplapunknak 
a hitrokonok között való ismertetését 
és terjesztését. Adja át a lapot mások
nak is elolvasás végett.

Protestánsok a békéért.
A világháború méreteire, végére 

vonatkozó mindennemű jóslás, jöven
dölés eddig, mely a rettenetes világ
égés folyamán időközönkint elhangzott 
napvilágot látott, ha az még oly, 
az eseményekhez közel álló kiváló 
személyiségnek ajkairól röppent is 
világgá: csődöt mondott. Bölcsek és 
államférfiak, tudósok és politikusok, 
királyok és hadvezérek — fájdalom 
— ezen a téren még mindig a leg
nagyobb sötétségben tapogatódzanak. 
Nem vált igy valóra az orosz hadsereg 
volt fővezérének, Bruszilovnak jöven
dölése, ki kevéssel a lucki áttörés 
után 1 16. év tavaszán »Temps« 
(angol újság) tudósítója előtt oda 
nyilatkozott, hogy meggyőződése sze
rint a világháború 1917. év augusz
tusában véget ér. Tévedt az angol volt 
külügyminiszter Grey, ki a semleges 
újságírók tiszteletére adott lakomán 
Londonban 1916-ban ama véleményé
nek adott kifejezést, hogy a háború 
legfeljebb egy évig tarthat még. Alig 
válnak valóra ma már a nagy Hin- 
denburgnak szavai is, ki a bécsi 
»Presse« munkatársa előtt tavaly
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ilyenkor azt mondta: Lehetséges,
hogy az 1917-dik év hozza meg a 
döntést.

Az 1917-dik esztendő vége felé 
közeledik. És mit látunk ? A vérontás 
vadságából, eszközeinek kegyetlen
ségéből semmit sem engedett. Az 
ágyuknak oly rettenetes döreje ráz- 
kódtatja meg még mindig itt is, ott is 
az eget és a földet, mintha az ördög 
csak ezután készülne még elárverez- 
tetni a világot. Pedig itt az ideje, 
hogy végre megálljon az a lavina, 
mely teljes megsemmisüléssel fenyegeti 
a világot. Nem mehet vég nélkül 
tovább ez a minden méretet meghaladd 
embermészárlás. A konok gyűlöletnek 
s az ádáz vérontásnak is kell, hogy 
határa legyen. Határa, mert a viszo
nyok, az események minden tekintetben 
megértek. Megértek pedig nem talán 
egy újabb döntésre, hanem a békére.

Az orosz gőzhengfer összeroppant. 
Az orosz hadsereg, melybe az antant 
minden reményét veté szétbomlóban. 
Az orosz katonákat semmiféle hatalom 
nem tudja többé a harcvonalban, a 
lövészárokban megtartani. Minden 
felfegyverzett orosz, haza kíván menni 
az eke szarvához. Békét akar a sokat 
szenvedett orosz nép. Békét, azért 
tér át újból a forradalom útjára, 
rombol és pusztít elkeseredésében, 
oda haza. Nyugaton a németek front
ját átkarolni lehetetlen. Az a német
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L u th e r  je l le m e .
Irta: Németh Károly.

Luther mivel tudta, hogy Isten aka
ratából, Isten parancsára cselekszik, 
hogy bátorságát, erejét és kita r
tását Istentől kapja, azért szivből 
alázatos volt. Másoknak az érdemeit 
m indig készséggel elismeri és h ir
de ti: önmagáról, a maga tehetsé
geiről csekély véleménnyel van. 
Olyan kevésre becsüli önmagát, 
hogy eleinte írn i és prédikálni is 
alig m er; prédikálás után elégedet
len önmagával s jobb szeretné, ha 
könyvei mind feledésbe mennének 
s csak a Szentirást olvasnák az 
emberek. Egész életmunkájáról ezt 
mondja: „Mindez Isten akaratából 
történt. Én magam soha nem me
részkedtem volna a pápát s az em
bereket megtámadni és felharagi- 
tani. Engem úgy v itt bele az Isten 
m int a lovat, amelyiknek szemei 
be vannak kötve.“
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páncél ott minden pokolnak ellentáll. 
Délkeleten sem a román, sem a 
szaloniki sereg célt nem ér el. Kon
stantinápoly nem egyhamar lesz már 
az angoloké. Bennünket is alig lesz 
képes az antant felosztani, feldara
bolni már! Világos tehát, ha minden 
francia kipusztul is, ha még annyi száz
ezer olasz fogságba kerül, ha még annyi 
millió orosz meghal is, a központi 
hatalmak ellen.szőtt pokoli terve az 
ántántnak még sem sikerülhet, mert 
velünk az erkölcs, a történelem igaz
sága, velünk az Isten. S ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk ? 1 Megértek 
az események a békére, vallottuk 
tavaly a békejobb felajánlásakor, 
valljuk most is, amikor hü szövetsé
geseinkkel együtt merészen és bátran, 
győzelem ittasan a hitszegő olasz 
féltett kincséhez, Velence kapuihoz 
közeledünk.

Megértek az események a békére: 
keressétek azért a békességet, hangzik 
onnan felülről is felénk a mélységes 
gyász, a nehéz bánat, a sok aggoda
lom, nélkülözés, gond sötét fellegein ke
resztül a szózat. De mindhiába ! Az ör
dög e szózat hallatára is, a gyülölség 
bilincseibe verve, továbbra is csak 
fogva tartja a tehetetlen lelkeket odaát.

Mi tévők legyünk ? Mig a kü
lönböző harctereken vitéz szövet
ségeseinkkel egyetemben győzelemről 
győzelemre, lépésről lépésre fáradha-

Isten és emberek előtt való nem 
tettetett alázatossága kedvessé tette 
Luthert Isten és emberek előtt. M i
kor meghalt, s a templomban a 
gyászbeszédet tartották felette, az 
egész gyülekezet olyan hangos sí
rásra és zokogásra fakadt, hogy 
elnyomták a szónoknak szavait. 
Végtelenül szerette a gyermeket. 
Luther családi élete az egész ke- 
resztyénségnek drága kincse, amely 
sokakat gazdagított és sokakat gaz
daggá tesz ezután is. János fiához 
ir t levele olyan gyengéd lélekről, 
meleg szerétetről gyermeteg ke
délyről tanúskodik, hogy már ma
gában elegendő mindazoknak a rá
galmaknak leverésére, amellyel ké
pét bemocskolni akarják ellenségei. 
Igen szerette a barátságos társal
gást; nem azért, hogy fényes te
hetségeivel tündököljön, s vendégei 
felett uralkodjon, hanem le lk i szük
ségletből. Sokat betegeskedett, sok
féle gondja-baja volt, mindenfelől 
támadások, igen nemtelen és igaz
ságtalan támadások érték, de szen
vedéseit, gondjait nem éreztette 
környezetével; panaszokkal vádak-
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tatlanul közeledünk a végső diadalhoz 
a békéhez, addig ide haza nekünk 
sem szabad megfáradnunk a béke 
ügyének munkálásában.

És itt különösen fontos szerep vár 
most reánk protestánsokra a protestáns 
egyházakra, azokra, kik az örökké 
való igének, a tiszta evangéliomnak 
a szolgálatában állunk. Lapunk f évi
22-ik számában »Protestánsok a bé
kéért« cimü cikkünkben többek kö
zött azt ir tu k : »a béke ügyének mun- 
kálását és ebben egyházunk közre
működését szükségesnek és egyhá
zunkhoz méltónak is, egyházunk lé
nyegbeli és becsületbeli kötelességé
nek is tartjuk . . Hisszük, hogy ma
gyar protestáns egyházaink nem vo
nakodnak és nem késlekednek tovább 
a béke ügyének munkálásában.« Jól 
esik most leszögeznünk a tényt, hogy 
ezúttal igénytelen, gyönge szavunk 
nem volt kiáltó szó a pusztában. A 
legilletékesebb helyen meghallgatásra 
talált. A most Budapesten megtartott 
egyetemes közgyűlés Upsalában dec. 
14-én tartandó evangélikus kongre- 
szusra, amelyen a semleges és a had
viselő államok ev. egyházai a békét 
óhajtják propagálni a magyar evang. 
egyház képviselőjéül a közgyűlés 
Geduly Henrik püspököt és Maiéter 
István dr. jogakadémiai tanárt küldte 
ki, hogy elmenvén »a békességes nem
zet közé, azok közé a kik bátorságban

kai nem zaklatta őket. Legnagyobb 
elfoglaltságában is készséggel be
szédbe elegyedett apró cseprő ügyek
rő l s m indig részvéttel tudott v i
seltetni mások ügyes-bajos dolgai 
iránt. Igen kedvelte a zenét, kö l
tészetet és a kertészetet, s e mű
vészetekben és foglalkozásokban 
pihente k i a fáradalmakat.

M inthogy vallásosságból k ifo lyó 
lag feltétlenül alárendelte önmagát 
annak az ügynek, melyet Isten 
akarata számára kije lö lt, és soha
sem a maga személyét, hanem csak 
Isten országának érdekét tartotta 
szem előtt, nem is leplezgetett és 
takargatott el semmit. Luther maga 
a nyiltszivüség és őszinteség volt. 
Nem tartott attól, hogy szavait, Írá
sait ellenfelei félremagyarázzák, 
vagy szókimondásának személyre 
nézve káros következményei lehet
nek. Am ikor wartburgi magányá
ban meghallja, hogy a mainzi érsek 
ismét bünbocsánatot hirdet, kímé
letlen hangú levelet intéz hozzá, 
jóllehet tudja, hogy életével játszik; 
s az érsek a bűnbocsátó cédulák 
árulását csakugyan beszünteti. Ag-
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lakoznak, sem kapujuk, sem zárjuk nin
csen:« Szószólói legyenek a bennünk la- 

j kozó, már régen békességre készséges 
* léleknek azok előtt, akik ismét élmén

yén a várfalak közé, hol a háborus- 
Ság és az engesztelhetetlen gyűlölet 
lakozik es »a békesség útját nem is
merik« ott az élet, a békességfejedelmé
nek uj életre keltő szózatával köszönt
sék az őrállókat: »Boldogok a békes
ségre igyekezők!«

Ugyancsak a fenti célból lelki egyes- 
ségre kívánnak összejönni legközelebb 
Qenfben a református testvérek is. így 
állanak oda egymásután a legnehezebb 

J időkben, a legalkalmatosabb órában, a 
legfelségesebb munkának szolgálatába, 
a béke ügyének munkálásába a pro
testáns egyházak s ezeknek keretein 
belül az örök ige, a békesség evan- 
géliomának szolgálatában álló munka
társak, a protestáns lelkészek, hogy 
valóra váljék felettük a legszomorubb 
Időkben a legörömtelibb szózat: úgy 
fényljék a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy ezek lássák a ti jó cselekede
teiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyá
tokat! Mert »ha az államok saját 
erkölcsi erejükkel nem tudnak az őr
jöngő vérengzésből a józanság alap
jára helyezkedni, az egész föld kerek
ségét pusztulással fenyegető gyülöl- 

. ködés elé kell állnunk nekünk, az 
Isten igéje szolgáinak. A szeretetre 
hivatkozunk, melyben mindig van

godalmait, haragját, megvetését so
hasem hallgatja el. Csak egy pár
szor fordult elő, hogy barátai ké
résének engedve nem mondotta k i 
teljes határozottsággal a vélemé
nyét, de utólag mindannyiszor ke
serűen megbánta. Egész magavise
leté, fellépése mesterkéletlen volt. 
A  pápai követ azt je lenti róla a 
wormsi birodalmi gyűlés után, hogy 
bárdolatlan fellépése lerontotta azt 
a tiszteletet, mellyel iránta m in
denki viseltett. Luther tudta, hogy 
milyen hátrányos következményei 
vannak egyszerűségének, de mivel 

, minden tettetésnek ellensége volt, 
megmaradt a maga módja mellett.

Bámulatos Luthernak az igéuy- 
telensége is. Önmagával igazán sem
mit nem törődik. Házassága előtt 
fel sem vette, hogy az ágya egy 
esztendeig nem vo lt megigazítva, 
s szalmazsákjában a szalma elrot
hadt. „Fáradt voltam“ beszéli ké
sőbb, „naphosszatt keményen dol
goztam, rádobtam magamat az 
ágyra s álomba merültem.“ Étel
ben, italban mértéket tartott. Me- 
lanchton azt jrja  róla, hogy egy iz-

megértésre, szabaditásra, megépülésre 
erő. Ezzel szóljunk át ellenségeink 
táborába azokhoz, akik egy oltárt, 
egy eszményt szolgálnak velünk. 
Gyűjtsék népeiket egy oltár köré, 
melyen az embertestvériség mécsvilága 
virraszt, fedjék fel előttük az esz
ményt, melyet az Isten a szeretet 
tökéletességében állított elénk.«

Czipott Géza.

^?(®tnaoadá isteni 3/Cesterü.nk: 
2Ln vagyok az ut, az  igazság, 
az  élet. reformáció: út az 
igazsághoz, út az  élethez.

Az evangélikus egyetemes egyház 
közgyűlése.

Egyházi életünknek legfőbb szerve, 
a magyarhoni evangélikus egyetemes 
egyház évi rendes közgyűlése az or
szágszivében, Budapesten máskor is a 
meleg érdeklődésnek állandó központ
ját képezte. A jubileumi esztendőben 
ez a meleg érdeklődés anyaszentegy- 
házunk iránt, annak érdekeit, jövőjét, 
boldogulását szivén viselő világi és 
egyházi tagjainál, úgy látszik mintha 
megkétszereződött volna. Legalább 
erről tesz tanúságot az a hatalmas 
tiszteletet parancsoló tábor, mely időt,

ben, amiről ő is tud, jóllehet egész
séges volt, négy napig se nem evett, 
se nem iv o tt; máskor is hétszámra 
csak kevés kenyéren és héringen 
élt. Pénzvágy nem gyötörte. Egy 
könyvkiadó évi 400 forintot, mai 
érték szerint ennek tizenötszörösét 
Ígért neki könyvei kiadásai jogáért! 
Luther nem fogadott el értük sem
mit ; egyetemi előadásait is ingyen 
tartotta. Életével sem gondolt. M i
kor Wittenbergában á dögvész pusz
tított s Luther szomszédságában is 
meghalt egy gyermek, valaki azt 
tanácsolta neki, hogy hagyja el a 
várost. Luther erre azt fe le lte : 
„Nekem itt a helyem. Az engedel
messég tiltja , hogy innen távozzam.“ 

Csoda-e, ha erről a férfiúró l egy 
angol történetiró igy  nyila tkozik: 
„Meghódithatatlan szikla, amely 
messze-magasan fe lnyú lik  az égbe, 
de hasadékaiban zöldelő bájos vö l
gyek v iru lnak! Igazi szellemi hős 
és próféta, akiért ezek az évszá
zadok és még sok elkövetkezendők 
hálákat adnak a mennynek,“

— Vége. —

I fáradságot, költséget nem kiméivé e 
I nehéz időkben az ország minden 

tájékáról nov. 8-ára Budapestre egy- 
besereglett, hogy szem- és fültanuja 
legyen annak a szent örvendezésnek, 
mely a reformációnak 400 éves év
fordulója alkalmával a magyarhoni 
ev. egyetemes egyházat eltölti.

Az egyetemes közgyűlést a Deák
téri templomban tartott istentisztelet 
előzte meg, amelyen a kormány 
képviseletében Tóth János dr. vallás- 
és közoktatásügyi államtitkár vezeté
sével több miniszteri tanácsos vett 
részt; a református egyetemes egyház 
küldöttségét Petri Elek püspök vezette, 
az osztrák evangélikus főtanácsot 
ennek elnökének, Haase-nek vezeté
sével szintén küldöttség képviselte. 
Pestvármegye képviseletében Patay 
Tibor főispán, Budapest székesfőváros 
képviseletében pedig Bárczy István 
polgármester jelent meg. Az ünnepi 
beszédet Gyürky Pál tiszteletbeli fő- 
legyző oltári szolgálata után Geduly 
Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke 
mondotta. Istentisztelet után a köz
gyűlési teremhen Prónay Dezső báró 
egyetemes felügyelő nyitotta meg az 
ünnepi közgyűlést, ismertette a ke- 
resztyénség nagy átalakító hatását, a 
középkori kereszténység jellegének 
megváltoztatását, a népvándorlás ha
tását és a reformátorok bátor, tisztitó 
munkáját Petri Elek református püs
pök a zsinat nevében üdvözölte az 
ünneplő egyetemes közgyűlést. Az 
üdvözlést Prónay Dezső báró köszönte 
meg. Haase, az osztrák főtanács1 el
nöke, német nyelven az osztrák 
evangélikusok üdvözletét tolmácsolta. 
Az unitárius egyház táviráti utón 
üdvözölte az evangélikus egyházat. 
A jubileum emlékére emelendő Sze- 
retetház céljaira 157.000 kor. folyt 
be; az egyetemes közgyűlés e célra 
50 000 koronát szavazott meg. Raffay 
Sándor a közgyűlés ünnepi nyilatko
zatát olvasta föl.

Ezzel a közgyűlés ünnepi része 
befejezést nyert.

A rendes tárgysorozat kapcsán 
Prónay Dezső báró egyetemes felü
gyelő, elnök a Szeretetház céljaira 
tízezer korona alapítványt tett, amit 
a közgyűlés örvendetes tudomásul 
vett. Az Upsalában december 14-én 
tartandó evangélikus konferenciára, 
amelyen a semleges és a hadviselő 
államok evangélikus egyházai a békét 
óhajtják propagálni, a magyar evan
gélikus egyház képviselőjéül a köz
gyűlés Geduly Henrik püspököt és 
Maiéter István dr. jogakadémiai tanárt 
küldte ki. Igen hosszú vitát idézett
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fel az 1848. évi XX. törvénycikk 
végrehajtása tárgyában érkezett kul
tuszminiszteri megkeresés, amellyel a 
kormány a törvény szerint előzetes 
meghallgatásra ad alkalmat az evan
gélikus egyháznak. A jogügyi bizott
ság és az egyetemes lelkészegyesület 
indítványait Kubinyi Géza, Radván- 
szky Antal báró, Kapi Béla püspök, 
Mikler Károly d r , Geduly Henrik 
püspök, Kéler Zoltán dr., Raffay 
Sándor, Kovácsy Kálmán, Bikádi 
Antal dr., Duszik Lajos, Homola Ist
ván, Okolicsányi Gyula, Magyary 
Miklós, Zergényi dr., Szeberényi dr., 
Kovács Andor, Dobrovits Mátyás dr. 
és Prónay Dezső báró elnök felszó
lalásukban elfogadták és hangsúlyoz
ták, hogy az 1848. évi XX. törv.-cikk 
végrehajtása a római katolikus auto
nómia létesítésével a legszorosabb 
összefüggésben állván, az egyetemes 
egyház minden törvényes eszközt ki 
fog meríteni, tehát szükség esetén a 
a törvényhozáshoz és a királyhoz 
való felirati jogát is abból a célból, 
hogy a római katolikus autonómia 
létesítése semmiesetre sem előzze 
meg az 1848. évi XX. törvénycikk 
végrehajtását. Az egyetemes egyház 
teljes tárgyilagossággal, de nem ke
vesebb eréllyel kívánja ezt az ügyet 
kezelni s e végből Mikler Károly dr. 
okfejtésének hatása alatt tizenhattagu 
bizottságot küldött ki a kérdés anyagá
nak sürgős és tüzetes feldolgozására. A 
bizottság feladata lesz kimutatni az 
egyházi és az iskolai szükségleteket, 
a viszonosságra alapítható követel
ményeket, végül a római katolikus 
egyház mostani állami anyagi tá
mogatásának mértéket, hogy igy a 
protestáns egyházak igazságos arány
ban való anyagi támogatása megálla
pítható legyen. E munkálatok alapján 
fog tárgyalni a kormánnyal a közgyű
lés által kiküldött két képviselő: Geduly 
Henrik püspök és Zsigmondy Jenő 
dr. főrendiházi tag, kerületi felügyelő.

A tárgyalás további folyamán ha
tározatba ment, hogy a katonai lel
készet rendezése tárgyában föliratot 
intézett az ev. egyház a hadügyi 
kormányhoz, a teológiai fakultás 
állítására vonatkozóan pedig fölhatal
mazták a bizottságot, hogy tárgyaljon 
a kormánnyal. Solymossy Lajos báró
nak egy felsőbb leányiskola céljaira 
tett ötvenezer koronás alapítványát 
hálás elismeréssel vették tudomásul. 
Fájó szívvel fogadta a közgyűlés 
Prónay Dezső báró egyetemes le i
ügyelő bejelentését, hogy tekintettel 
előrehaladott korára, felügyelői ál
lásáról lemond. Az uj felügyelőre az
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egyházközségek március 31-ig adhat
ják be szavazatukat. A közgyűlés 
ezután a tanügyi bizottság jelentésére 
és egyéb ügyek elintézésére tért át.

„Ak i  a bibliát elhanyagolja, utálja 
a jó  tanítást. Van egy könyv a Szent- 
irásban, amely aranyat ér annak, aki 
világi sikereket óhajt elérni — a 
Példabeszédek könyve — de a világ 
nem ismeri. Máté evangyéliomában 
van három fejezet (5. 6. 7. rész), 
amelyek tartalmazzák a boldogság 
elengedhetlen feltételeit; ámde a Hegyi 
Beszéd helyett az emberek szívesebben 
olvassák a csábitó cimii könyveket. 
János evangéliomának három részében 
(14. 15. 16.) több vigasztalást találhat 
a megszomorodott lélek, mint a világ 
többi írása együttvéve, mégis az evan- 
géliomokat sokszor a por lepi be, és 
sokkal nagyobb kelete van más vi
gasztaló és bufelejtö szereknek.“

A világháború eseményei.
Pétervár felől uj forradalom hire 

érkezett. A hir szerint az eddigi 
forradalmi kormányt fogságba vetet
ték (csak Kerenszki tudott elmenekülni) 
és a béke jegyében harcolók (bolzse- 
vikiek) a Leninisták kerítették kezükbe 
a hatalmat. Ez a fordulat nem csak 
várható volt, de elkerülhetetlen is. A 
márciusi forradalom indító oka az 
éhség, eredménye a cárizmus meg
buktatása volt. Az orosz nép békét 
várt akkor az uj kormánytól, de az 
akkori forradalmi kormány Lvov 
herceg és társai ügyes kibúvót talál
ván azt hangoztatták: a külön béke 
lehetetlen, mert a német militarizmus 
vissza akarja állítani a cári uralmat. 
A külön béke helyett az általános 
béke előkészítését Ígérte tehát nap
nap után a kormány. Az orosz kor
mánynak azonban az általános békére 
való törekvése nem volt egyéb a 
londoni szerződéshez való ragaszko
dásnál. A forradalom vezérei Anglia 
szolgálatába állottak. Az orosz nép 
azonban hamar ráeszmélt, hogy uj 
zsarnokai semmivel sem jobbak és 
emberiségesebbek a réginél és újból 
forradalomba ment át. A hatalmat 
ekkor a véres szájú ügyvéd Kerenszki 
ragadta magához, ki a béke és sza
badság nevében megbuktatta Milyu- 
kovot azután pedig ő is beállt Anglia 
igájába, és húzta az antant szekerét 
miglen most a bolzsevikiek ismét 
csak a béke és a szabadság nevében 
megbuktatták Kerenszkiéket.

1917. november 18.

Ezeket látván az uj fordulathoz 
még mindig nem szabad vérmes re
ményeket fűznünk, nem addig, amíg 
az orosz hadsereg komblyan nem 
szólott bele az ügyvédek dolgába. 
Egy Komilov megpróbálta már bele
szólni de kissé még korán volt, mert 
kudarcot vallott. Meg aztán nem 
szabad elfelejtenünk, hogy az antant 
mindent elfog követni, hogy az uj 
helyzetben is szóhoz jussanak aranyai. 
Mindenféle találgatás helyett várjuk 
be csak nyugodtan az események 
további fejlődését. Ez a fejlődés a mi 
javunkra fogja billenteni a mérleget 
mindenképpen.

Olaszország ellen megindult offen- 
zivánk napról-napra nagyobb ará
nyokat ölt. Ma már a foglyok száma 
a 250.000-et, a zsákmányolt ágyuk 
száma pedig a 2300-at meghaladja. 
Csapataink, melyek fővezérletét maga 
Őfelsége irányítja, három oldalról 
nyomulnak előre a síkságra, miáltal 
á legteljesebb fejetlenséget idézik elő 
a hátráló olasz hadseregben. Egyik 
semleges lap azt írja, hogy az egész 
antantnak ropog ma minden csontja 
és hogy Olaszország összeomlása az 
antant összeomlását jelenti. Egy másik 
svájci lap azt Írja, hogy Olaszországra 
még inségesebb helyzet vár, mint 
Görögországra; a helyzet borzasztó és 
Franciaország és Anglia segítségével 
sem lehet rajta változtatni. A semleges 
lapok eme nyilatkozataiból a helyzet 
tisztán megítélhető. Ha ezekhez hoz
závesszük azt, hogy legutóbb átléptük 
a Tagliamentó folyót, melyet az olaszok 
majdnem biztos választófalnak tar
tottak, akkor előttünk áll az olasz 
hadihelyzet. A Tagliamentón őfelsége 
is átment a sereg élén, mely mindenütt 
fennakadás nélkül üldözi a hátráló 
olaszokat. Az olaszok már Tirol 
északkeleti frontját is feladták, úgy 
hogy offenzivánk félkörben halad a 
velencei síkság felé s ma már Velencétől 
30 kilométerre vannak csapataink. 
— A nyugati, hónapokig tartó csata 
számtalan fényes védelmi győzelme, 
amelyet a német csapatok az angolok 
és franciák kétségbeesett erőfeszítései 
ellenére kivívtak, valamint a keleti 
harctéren szerzett sikerek alkották 
meg az uj hatalmas operáció alapjait. 
A keleten, nyugaton és a tengeren 
harcoló minden katonának része van 
az olaszországi sikerekben, amelyeket 
a háború negyedik évéban majdnem 
az egész világ ellen folytatott harc 
után felülmúlnak minden eddigi győ
zelmet.
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Koczó gazda levele.
Megjött, ugy-e, a mi fecskénk, 
Harmadszor is, Boldogasszony napjára?! 
Rágondol-e néha még a 
Kérges-kezű, nótás-kedvü gazdára?... 
Kérdi tán a gyerekektől?...
Meg ne mondják, hogy az apjuk hol 
Vigasztalni ideszáflna, [m aradt!,,. 
5 féltem azt a csicsergő kis madarat..,

S minden, ugy-e, be van vetve?!.,. 
Magyar asszony Így gondol az urára I 
Görnyed estig. Nem megy táncba,
Nem tékozol cifra, úri ruhára.
Nem kell annak pirosító:
Hisz’ a hajnal pírját arcán felejti; 
Hazája is tudja ró ja ;
Nélküle a hős a puskát e le jti,..

Hát a falu, árvaságra 
Otthon maradt, legkisebbik harangja, 
Ugy-e, hogy az ágyúba gyúrt, 
Káromkodó harangokat s ira tja? !... 
Vagy tán csak azt panaszofja 
Örökké az igazságos egeknek :
Valahol az idegenben
Megint szegény magyar bakát temetnek...

FERKE ÁGOST.

Jóska záloga.
Elbeszélés. Ir ta : Csite Károly.

Jóska a mezei tagút szélen kötélen 
vezetve legeltette üszőjét. Vasárnap 
volt az idő, s a nap már elrejtőzött 
a nyugati ég alján a felhők mögé, s 
káprázatos színváltozásokat hozott 
létre a felhősávokon. Ámde Jóskát 
nem ez érdekelte. Sürü lombos, gyü
mölcsfák közé rejtőzött faluja felé 
tekingetett minduntalan, sóvár sze
mekkel, honnét utcán játszó vidám 
leányok és legények játékdalát elhozta 
hozzá a szellő. Ez vonzotta őt is be 
a faluba a játszók közé, s már-már 
megindult volna, de a mint a szor
gosan legelésző kis állatkájára tekin
tett, maradt tovább. Kis üszője, zsel
lér-kunyhójuk egyetlen kincse iránt 
való szeretete nagyobb volt minden 
más vágyakozásánál

Verejtékes munkája árán szerezte, 
mint kis borjut. Mily nagyot nőtt 
már azóta ! Két év múlva tán szaporít 
is. Tej is lesz a háznál, borjú is, 
s azt is felneveli: lesz akkor egy 
pár igavonó marhája Majd Isten se
gedelmével szekeret, ekét, boronát 
is szerez hozzá. Földet pedig bérbe 
vesz föl. Hej, mily boldogság is az, 
ha valaki a saját állatjaival szánt
hatja az édes termőföldet! És akkor 
minden bizonnyal a lányok is többre

becsülik s ő is jobban megnézheti, 
hogy kit válasszon élettársának.

Mig Jóska igy átkötözte képzeletét, 
szivét és szemét szép rózsaszínű 
pántlikával, Bimbó üsző kihúzta a 
kötelet kezéből, letért az útról s a 
dús buzavetést falta magába.

— Hohó, öcsém ! El ne aludj álló 
helyedben, mert megeszi ám a veté
sem a kis tehenedet! — kiáltott reá 
egy dobásnyiról pipás Kis Mihály a 
szokottnál is jobb kedvvel. A szom
széd faluból jött, hová az idősebbik 
leányát férjhez vitték Annál volt láto
gatóban. Bizonyosan jócskán ivott a 
veje terméséből.

A pörge bajuszu, tömzsi legény 
ijedten kapott erre az üsző köteléhez 
s visszahúzta a lakmározót az útra 
s mentegetődzött, hogy épp abban a 
pillanatban, a mint félre tekintett, 
kapott állatja a vetésbe.

— No, sebaj, öcsém. Majd meg
szolgálod te ezt nekem. Ha másképp 
nem tudod, elveszed feleségül a lá
nyomat ! — szólt hangosan, virágos 
kedvvel a falu legmódosabb gazdája.

— Hej, könnyen figurázik, Mihály 
bátyám, az ilyen szegény legénnyel!

— Már miért figuráznék veled, 
Józsi öcsém ! Hisz’ u’ szeretlek, mintha 
fiam vóná.

— Figurázik ám. Tudom Istenem, 
bottal verne ki házából, ha meg met- 
ném kérni Juliska leái ya kezét.

— Ej, ej, öcsém, kinek nézel 
engem ?! — szólt méltatlankodva 
Mihály gazda. — Tudhatnád má’ hogy 
szívesen látok minden vendéget há
zamban. S ha én azt mondom, hogy 
odaadom neked Julcsámat feleségül, 
akkor úgy hihetsz szavamnak, akár
csak a papnak.

— Hogyne, úgy, a mikor az is 
vizet prédikál és bort iszik.

— No, no, igen hihetetlen vagy, 
öcsém I Pedig még nem adtam rá 
okot, hogy kételkedj szavaimban. Gye
rünk hazafelé. Indítsd meg te is a 
gulyádat. Jóska az üsző szarvára 
tekerte a kötelet.

— Hajsz, hó, Bimbókám! -  szólt 
szeretettel kis, jóllakott állatjára s 
megindította előttük a taguton.

—  Hej, Mihály bátyám ! — sóhaj
tott egy kis reménytől megszálltán a 
legény — nem szeretem, mikor igy 
tréfál velem. Inkább szerezne egy 
hozzám való leányt, a kivel egy kis 
segítséget is kaphatnék

Pipás Kis Mihály ravaszul mosoly
gott kiviaszkozott vastag bajusza 
alatt, miközben hatalmas füstfelleget 
eresztett jól égő garasos szivarjából.

— Nem vagyok bolond, öcsém, 
hogy mást szerezzek, mikor nekem 
is van eladó lányom. Igaz, hogy kérő 
is van elég, de én annak adom Julcsát, 
a kit legjobban becsülök.

— Hát nem kergetne ki, Mihály 
bátyám, ha kérőbe mennék tisztes
séges házához ?

— Sőt, szívesen látlak, meg is 
vendégellek.

— Merné becsületszavát is adni rá ?
— Adom, öcsém adom I
— Isten áldja meg érte Mihály 

bátyámat! Meglátja, ha édes fia vóna, 
az sem becsülné meg jobban, mint 
én fogom.

— Majd meglátjuk. Végén pattan 
az ostor. Isten áldjon! Én erre, kertek- 
alja felé megyek haza, — búcsúzott 
a gazda. Jóska pedig ismét kézbe 
vette a marha kötélvégét s nagy bol
dogságában* oly gyors léptekkel indult 
meg kis kunyhójuk felé, hogy az üsző
nek futnia kellett utána . . Sietségében 
nem is kötötte jászolhoz, épp hogy 
csak beeresztette az istállóajtón azaz 
tulajdonképp az istállóval szomszédos, 
pitvarra szolgáló konyhaajtón. Sötét is 
volt egy kicsit, de főleg az okozta a 
tévedést, hogy az esze nem járt egy 
utón a lábával.

Édesanyja az utcán, házelőtti sár
ból tapasztott pádon ülve tárgyalta a 
világ sorát a többi asszonynénémék- 
kel. Öt a szokott jeladásával, tudni
illik erőltetett köhögéssel behívta a 
szobába.

— No, fiam, mi jót találtál ?
— A világ legnagyobb szerencséjét 

találtam meg, édesanyám ! De pszt! 
Nincs itthon a Kati néni ?

— Nem láttam elmenni hazulról. 
Itthon kell lennie valahol. Tán ittbent 
is van. Gyújts meg egy szál gyújtót, 
meg lehet annál is nézni. A lámpa- 
gyújtással még várhatunk egy kicsit.

Jóska édesanyja tanácsa szerint 
cselekedett s az a bizonyos Kati néni 
(árendás lakú társuk) csakugyan ott 
bent volt, az ágyára dűlve aludt, ha 
aludt Jóska épp a felől akart meg
győződni.

— Kati néni! Halja, Kati néni, al
szik kend?

Kati néni azzal felelt, hogy hangos 
horkolásba fogott. Jóskát azonban 
nem tévesztette meg ezzel.

— Édesanyám, tulajdonképp nem 
engem kerülget a szerencse, hanem 
Kati nénit, (a horkolás már megszűnt.) 
Egy gazdag büki emberrel beszélget
tem a mezőn, aki a vépi vásárra 
megy ökröket vásárolni. Azt mondta, 
hogy meghál a falunkban és tudako
zódott Kati néniről, akit ő leányko-
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rában ig«n szeretett s máig sem fe
lejtett el. Azt is mondta, hogy öz
vegységre jutott és asszony után kéne 
neki nézni.

— Mi a’, Jóska ? ! Mit beszélsz ? 
Ki vöt az az ember? — ugrott föl 
erre már Kati néni s kérdések özöné
vel ostromolta Jóskát.

— Hogy ki vót, s mi vót a neve, 
azt nem tudom. Én biz’ elfelejtettem 
megkérdezni. Csak annyit tudok, hogy 
Csizáékhoz ment szállásra. Vagy ha 
nem azokhoz, akkor tán Benkőékhez, 
vagy tán, úgy lehet, hogy Zsoldosék- 
hoz szállt.

Kati néni erre se szólt, se beszélt; 
kendőt kerített magára s eliramodott 
hazulról. iFolytatjuk.)

A z  e g y há z  kör é bő l .
Esperes választás. A pozsonymegyei 

egyházmegye Daxer Henrik bazini lelkészt 
választotta meg esperesévé.

Kitüntetések. A háború tartama alatt 
teljesített buzgó munkájuk elismeréséül a 
II. oszt polg. hadi érdemkeresztet adomá
nyozta a király egyházunk buzgó tagjainak: 
dr. Mátéffy Ferenc, Szentes város polgár- 
mesterének, ottani egyházunk oszlopos 
tagjának, Wenk Károly hegyeshalmi lelkész, 
mosoni esperesnek, Ivánka Pál, váci fő
szolgabírónak, a pestmegyei esperesség 
másodfelügyelőjének és Rupprecht Olivér 
nagybirtokosnak.

A Protestáns Szövetség megalakulása.
A hazai protestáns egyházak között a tár
sadalmi egység megvalósulása és az 1848. 
évi XX. törvénycikk végrehajtásának szor
galmazása céljából megalakult legutóbb 
Budapesten a Protestáns Szövetség. Elnökül 
gróf Bethlen Istvánt és Kapi Béla dunántúli 
püspököt választották meg.

Kitüntetés. Kellő Gusztáv tábori lelkészt 
a lelkészi érdemkereszt 2. oszt. jelvényével, 
a fehér-vörös szalagon tüntette ki a király 
önfeláldozó szolgálatai elismeréséül.

Segédlelkész változás. Adamovits Sán
dor, felsőrakoacai segédlelkész Budapestre, 
a fasori lelkészi körbe távozik. Helyét ifj 
Dianovszky János foglalja el.

Jubiláns alkotások. A körmendi gyü
lekezet elhatározta, hogy évenként 50 K-t 
fog adományozni Felsöcsalogány szórvány 
részére, hogy ezzel is elősegiise missziói 
gyülekezet é való létesülését. A gyülekezet 
a ref. jubileum alkalmából gyűjtést rende
zett templomának fűtési alapjára. Az ön
kéntes adakozások összege ezideig meg
haladja a kétezer koronát. A gyűjtés még 
folyik

Jubiláris adományok. A Gregersen- 
család a ref jubileum alkalmából az egye
temes Szeretetházra húszezer koronás 
alapítványt tett. — Hüttl Annin budai ev. 
segédlelkész, hosszú időn át összegyűjtött 
pénzéből ötezer koronát adományozott a 
budai evang. árvaházra. —  A Sopronban 
fölállítandó polgári leányiskola céljaira több

soproni nő 12 ezer koronát gyűjtött s ezt 
az összeget, mint „a soproni evang. nők 
jubileumi ajándékát" ajánlotta föl a fönt
nevezett célra. Ezenkívül Förster Gusztáv, 
soproni kereskedő is 10 ezer koronát 
adományozott a polg leányiskola jatfára. 
Istennek gazdag áldása legyen a jószivvel 
adott adományokon s a nagylelkű adako
zókon !

Lelkészavatás. Október 20-án a budai 
templomban lelkészekké avatta' Müller 
Keresztély és Binder Lajos lelkészjelölteket 
Scholtz Guíztáv, bányakerületi püspök. 
Isten áldása kisérje az uj lelkészek mun
káját !

Adminisztrátor. A cserepesi (Gömörme- 
gye) gyülekezetbe Chizsó János rimakokóvai 
segédlelkész küldetett ki adminisztrátornak, 
a háború kezdete óta tábori .lelkészi szol
gálatot teljesítő rendes lelkésze, Dzurányi 
Dezső helyettesítésére.

Segédlelkész. Korossy Dezső budapesti 
slelkész Szabadkára ment segédlelkésznek, 
helyét a deáktéri körben Szlancsik János 
foglalta el.

A nógrádi egyházmegyének Benicky 
Árpád kér. felügyelő 50.000 kor. adomá
nyozott.

Uj egyházmegyei tisztviselők. A nóg
rádi egyházmegye alesperésévé Henriczy 
Béla poítári lelkészt választották meg, fő
jegyzővé : Belicza András szin-ki, jegyzővé 
Wolf |ózsef losonci, levéltárosnak Kalanda 
Gyula kálnói lelkészt választották meg.

A Luthertársaság a lemondott elnökség 
Scholtz Gusztáv püspök és Osztroluczky 
Miklós helyébe Kapi Béla püspököt és Mol
nár Viktor ny. államtitkárt választotta meg. 
A társaság főtitkára : Szimonidesz Lajos lett.

Jubileumi ünnepek és alkotások. A 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Bu
dapesten az Újvárosháza dísztermében tar
totta jubiláris ünngpét. Az elnöki megnyi
tót gróf Tisza István mondotta. Többek 
közt Schneller István dr. a magyar protestan
tizmus nemzetnevelő szerepéről olvasott fel.

A kemenesatjai ev. esperesség Celldö- 
mölkön nov. 4-én rendkívüli közgyűlést 
tartott a jubileum megünneplésére. Szabó 
István kemenesmagasii lelkész oltári szol
gálata után Mészáros István egyházmegyei 
főjegyző tartotta az ünnepi beszédet. Az 
egyházmegyei lelkészek, tanítók, felügyelők 
részére úrvacsorát osztott Varga Gyula es
peres Kutas Kálmán ünnepi ódáját sza
valta el.

A balasagyarmati ev. egyházban október 
31-én reggel 8 órakor ifjúsági, fél 10 óra
kor magyarnyelvű istentiszteletet tartatott, 
melyet díszközgyűlés követett. Délután két 
iskolai ünnepély volt.

A pozsonyi theologiai Székács József-kör 
reformációi emlékünnepélyén Sztolár M ik
lós theológus a reformáció történelmi je
lentőségéről- értekezett, Fadgyas Aladár el
szavalta Pálmai Lajos „Wartburg! téntafolt“ 
cimü költeményét, Leszenyitzky János és 
Tichy Géza előadták Várady Antalnak „Az 
Ur Ítél cimíi melodrámáját,' Sztolár Miklós 
Szeber nyi Zoltán, Lengyel Sándor és Léb- 
herz Henrik pedig előadtak egy jelenetet 
Wolf József ünnepi játékából.

Az alsószelezsényi ev. egyház Aranyos- 
maróton október 28-án ünnepi istentiszte
letet és díszközgyűlést tartott, október 31. 
pedig iskolai ün epélyt rendezett, melyen 
W olf József ünnepi játékából három jele
netet adtak elő.

A szarvasi ev. egyház A jubileum heté
ben fellobogó tatta az egyházi épületeket 
Október 28-án Bartos Pál lelkész mondott

magyar ünnepi beszédet, október 31-én 
esti vallásos estélyen Zsilinszky Mihály 
v. b. t. t. ünnepi beszéde é^ Nikelszky 
Zoltán tanitóképzőintézeti igazgató felol
vasása voltak a p:ogramin kiemelkedő 
pontjai.

A modori ev. kér. leánynevelő intézet 
október 30-án tartott vallásos estélyt Ezen 
Kovács Sándor pozsonyi theologiai igazgató 
tartott felolvasást a reformáció nőeszmé
nyéről.

A budapesti protestáns nőegyesiiletek kö
zös ref. emlékünnepélyén november 2-án 
Petri Elek ref. püspök imádkozott, Vargha 
Gyuláné „M it köszönhet a nő a reformá
ciónak ? címen értekezett.

A budapesti Czobor Erzsébet nöegyestilet 
október 31-i emlékünnepélyén Stark Fe- 
rencné mondott elnöki megnyitót, Marcsek 
János vallástanár ünnepi beszédet.

A budapesti iparosképző protestáns egylet 
november 4-i hálaadó istentiszteletén Al- 
göver Andor mondta a prédikációt, az esti 
ünnepélyen Raffay Sándor tiszt, elnök az 
ünnepi beszédet

A kassai eV. tanulók emlékünnepén Mohr 
Béla lelkész bevezető és Homola István 
lelkész ünnepélyt végző imádsága gazdag 
programmot ölelt körül.

A nagybörzsönyi evang. egyház október 
28-án német, október 31-én urvacsorai és 
november 4-én magyar jubileumi istentisz
telet keretében ünnepelt. Az egyház 500 
koronát szavazott meg a jubileumi szere
tetházra. November 1-én a lelkész a mária- 
nosztrai női letartóztatási intézetben, dé
lután pedig a nagymarosi szórványban tar
tott istentiszteleteket.

A budapesti III. kér. evang. nöegyesiilet 
október 30-iki estélyén, melyet a Vigadó 
nagytermében tartottak, Scholtz Gusztáv 
püspök, G rill Lola színművésznő, Hegyi 
Emánuel, Hubay Jenő és Szendy Árpád 
zeneakadémiai tanárok, Sz. Marschalkó 
Rózsi és Dr. Székelyhídi Ferenc operaházi 
tagok, Mendől Ernő zenetanár és Mohr 
Henrik lelkész működtek közre.

A kassai evang. egyház október 28-án 
tartotta jubileumi emlékünnepét. Az ünnepi 
istentiszteleten Mohr Béla lelkész prédi
kált s következő közgyűlésen is ö méltatta 
a reformáció jelentőségét.

A váczi evang. egyház október 30* án 
úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi is
tentiszteletet tartott. Október 31-én disz- 
közgyülé-t, utána pedig az elemi ifjúság 
ünnepelt. Délután a középiskolások tartot
tak gazdag műsorú vallásos estélyt.

A csernátfalusi ev. leányegyesület októ
ber 28-án előadta Wolf József ünnepi já
tékát.

A pécsi evang. egyház október 31-én 
gyónással és úrvacsoraosztással egybekö
tött ünnepi istentiszteletet tartott, utána 
díszközgyűlés volt. November 4-én Szüts 
Gábor budapes i vallástanár prédikált. Este 
vallásos estély volt, melyen Bancsó Antal 
soproni theol. igazg. méltatta a reformációt.

A bakabányai evang. egyház október 
31-én ünnepelt. Az ünnep külsőségeiben 
igazán emlékezetes lesz mindazoknak, akik 
részt vettek rajta. Virágos, kivilágított tem
plomban megfogadta az egyház s erre írás
ban is kötelezte magát, hogy 10 éven belül 
leteszi épitendó temploma alapkövét.

A késmárki evang. egyházban október 
28-án protestáns estélyt tartottak, melyben 
A. Monsky is beszélt. Október 31-én ün
nepi istentisztelet és közgyűlés volt. Dé
lután a polgári leányiskola ünnepélyén Hajts 
Bálint lelkés? mondotta az alkalmi beszé-
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det, este nyolckor a líceumi ifjúság előadta 
Schönherr H it és Haza cimü népdrámáját.

A cservenkai evang. egyház délelőtti ju
bileumi istentiszteletén Nandrássy Sándor 
segédlelkész, Stiegelmár János lelkész pré
dikáltak, a közgyűlésen Wágner Henrik ny. 
igazgató-tanitó felolvasta az egyháztörténe
tét, a délutáni gyermekistentiszteleten Rö
der Károly tanító mondott ünnepi beszédet, 
Gutweim Ádám tanító pedig Luther életé
ből adatott elő jeleneteket V—VI. osztályos 
gyermekekkel.

Poprádon november 4-én vallásos estély 
volt, melyen Grünwald Dezső mszkini lel
kész elszavalta a Luther Wartburgban cimü 
melodrámát. Az ünnepi beszédet Luther
ről, hitünk hőséről Varga Imre poprádi 
lelkész tartotta, Kozlay Kálmán szepesszom- 
bati lelkész pedig .evangéliumi szellem és 
protestáns jellem“ címen mondott beszédet.

Gölniczbányán október 28-án volt az 
ünnepi istentisztelet. A rákövetkező köz
gyűlésen Wolf Károly dr. méltatta az ün
nep jelentőségét magyar és német nyelven. 
Október 31-én ifjúsági istentisztelet volt.

A Luther-társaság nov. 7-én Budapesten 
a Deák-téri templomban Luther-estélyt 
rendezett amelyen a Magyar Nők karegye
sülete és a budapesti karének egyesület 
Lichtenberg Emil m. kir. opera karnagya 
vezetése mellett korátokat adott elő A fel
olvasást „Elvek harca címén Dr. Masznyik 
Endre ny. theol. ig. tartotta. Basilides Má
ria a m. kir. opera tagja solo éneket adott elő

A kemeneshőgyészi egyházban a refor
máció négyszázados jubileumakor Mészáros 
István lelkész és neje Bárdossy Gizuska, 
Radó Elemér felügyelő, Döbrentey Imre 
és neje Kiss Ida, Marton Károly és neje 
Koppányi Ida, özv. Szalóky Karolyné szül. 
Tcmpa Matild és menye Szaloky Lajosné 
szül. Szakáll Anna 100— 100 K. Tompa 
Károly 50 K. alapítványt tettek. Maga az 
egyház 200 kor. Luther alapot létesített. 
Szűcs Istvánné szül. Szabó Eszter 10 K, 
Weltner Károly (izr.) 25 K adományoztak. 
A magyargencsi gyülekezet 400 K Luther 
Önnfentartasi alapot létesített.

Aszódon a nagy ünnep emlékére „Sze- 
retetházat“ emeltek. A templomban okt. 
31-én a vendégek között ott volt a róm. 
keth. egyház küldöttsége is. A főgimnázium 
ünnepén Dr. Moór Elemér tartott értékes 
felolvasást. A leánynevelő intézet ünnepé
lyen Linder Vilma tanítónő Luther és a 
reformáció cimü dolgozatát olvasta fel.

A nagya/ásonyi gyülekezet okt. 28-án 
vallásos estélyt tartott, melyen Barát József 
h. lelkész olvasott fel Luther családi köre 
címen. Nagy Ilona tanítónő és Horváth Iza 
pedig szavaltak

Pápán a templomban Dubovay Géza s. 
lelkész méltatta a 400 éves évforduló jelentő
ségét, a vallásos estélyen pedig Mesterházy 
László lelkész tartott szép előadást.

Kőszegen Balikó Lajos lelkész, Kiss 
István h. tanár emlékbeszédein kívül Frey- 
ler Lajos a gyülekezet felügyelője is szép 
beszédben áldozott a ref. 400 éves emlé
kének. Karner Frigyes megírta és felolvasta 
a gyülekezet történetét. Az iskolai ünne
pélyen Hamar Gyula mondott beszédet.

I t t h o n r ó l .
A k irá ly  balesete November 10-én 

Károly király Ferdinánd bolgár királlyal 
Görcben és Palmanuovában időzött. A 
visszatérés alkalmával királyunk autója ama 
kísérlete közben, hogy áthaladjon az Ison
zót követő egyik vízmosáson, megrekedt.

Az automobilt nem lehetett kihozni a fo
lyómederből. Reisenbichlen, a király udvari 
vadásza és Törnek' gárdaőrmester ő felsé
gét a partra igyekeztek vinni. A gát azon
ban, amelyen a vadász állott,, beszakadt és 
a vadászt a viz elsodorta. Ő felsége az 
életveszedelemben lévő vadászt nem eresz
tette el s a folyó erős ájadata őt is elso
dorta, s vele együtt a már említett Törnek 
gárdaőrmestert A királyt a másik két em
berrel együtt a viz hosszabb darabon tova
sodorta. Hála a király kísérete példátlanul 
hü és önfeláldozó magatartásának, főleg 
Félix pármai hercegnek, aki azonnal a vízbe 
vetette magát, sikerült a királyt hosszabb 
fáradozás után partra vinni. A király jól 
érzi magát.

Őfelsége eltörölte a párbajt. A kö
zépkorból reánk maradt párbajt, mely nem 
egy alkalommal sok boldogtalanságnak volt 
az okozója, őfelsége egy tollvonással eltörölte. 
Legfelsőbb parancsban megtiltotta a had
sereg kötelékébe tartozóknak egyszersmin- 
denkorra a párbajozást.

A hetedik hadikölcsön. A hetedik hadi- 
kölcsön jegyzésre szólitja sorompóba a 
pénzügyminiszter az ország polgárait. Re
méljük ev népünk ezúttal is kifogja venni 
a jegyzésből, mint eddig az őt megillető 
részét.

Olaszországba nem lehet csomagot 
küldeni. A posta és táviró vezériga gató- 
ság közli, hogy Svájc és Olaszország kö
zötti vasúti forgalom szünetelése folytán 
hadifoglyoknak és internáltaknak szóló vagy 
ilyenektől eredő csomagok Olaszországba 
további intézkedésig nem küldhetők.

Szivart a katonáknak ! A király ren
deletere ezermillió szivart készítenek a 
fronton levő katonák részére.

Lefoglalják az orgonasipokat. A hon
védelmi miniszter rendelete szerint hadi
célokra igénybe veszik az orgona külső 
felületén lévő ónból és ónötvözetből készült 
orgonasipsorozalot. Főimen’ést ez ügyben a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter adhat.

Kormányrendelet szerint az 1918. évben 
csak annyi cirókot szabad termelni, hogy 
az a kalászos veteményekkel bevetett te
rületek 5 százalékánál nagyobb terület ne 
legyen.

Rekvirálták a kerékrépát is, ezentúl 
tehát nem adhatja el azt a termelő A kerék
répa maximális ára 40 korona.

Az utazás ba ja i. A vasutakon való téli 
utazás roppant kényelmetlen a mai világ
ban ; minden vonat túl van zsúfolva, az 
utasok a folyósokon is alig találnak hehet. 
Emellett úgy a vasutikocsik, mint a váró
termek hidegek, miután a szénhiányra való 
tékintettel a legnagyobb takarékosságra 
van szükség. A vasutigazgatóságok figyel
meztetik ennélfogva a közönséget, hogy a 
vasúton való utazásaiknál lássák el magu
kat mindenféle melegru; ával.

A királyi pár nov. első napjaiban az 
olasz harctérre utazott, hogy megjelenjen 
hős katonáink között. A királyné megérke
zése után azonnal megkezdte a kórházak 
látogatását és a sebesültek vigasztalását.

A n a g y v i l á g b ó l .
Imanap Amerikában. Az amerikai köz- 

társasági elnök, Willson, elrendelte, hogy 
a háború gyors befejezéséért és az igazság 
győzelméért havonkint egy-egy imanapot 
tartsanak az Egyesült-Államokban.

Mennyi a napi kenyéradag az euró
pai államokban ? A,z élelmiszerek között 
a kenyér az, amit jelenleg Európának min

den államában adagolva fogyaszthat csak a 
közönség. Egy francia lap szerint Magyar- 
országban, Ausztriában és Németországban 
280, Bulgáriában 500, Törökországbnn 250, 
Svájcban 250, Svédországban 250, Dániában 
315, Hollandiában 254, Olaszországban 250 
és Angolországban 250 gram kenyeret 
fogyaszthat naponta egy-egy ember.

Kolumbus emlékmű. Spanyolországban, 
Szevilla város legszebb térségén, óriási 
emlékművet emelnek Kolumbusnak. A ha
talmas emlékmű 24 méter magas lesz s 
óriási oszlopokon nyugvó, márványból fa
ragott oroszlánt ábrázol.

Olvassuk a bibl iát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Nov. 18. vasárnap, Jel. 4, 6—11.
„ 19. hétfő, „ 6, 1—8.
„ 20. kedd, „ 6, 9 -1 7 .
„ 2i. szerda, Zsolt. 85 
„ 22. csütört., Jel. 7, 9— 17.
„ 23. péntek, „ 12, 7— 12.
„ 24 szombat, „ 21, 1—8.

A Harangszó perselye.
„A  jótékonyságról pedig és az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A Harangszó terjesztésére eddig be
folyt 1176'35 K. Újabban adakoztak: Benkő 
Géza Sopron 200 K, özv. Karsay Imréné 
Beled, Löffler Jánosné Miskolcz, Mesterházy 
Elek Rempehollós, Csányi Ida Dekómfalva 
10— 10 K, Nemesládonyi nőegylet, özv. 
Ágoston Istvánné, Ágoston Ilona Felsőság
5—5 K, Horváth Lajosné Lukácsháza 4 K, 
özv. Farkas Istvánné Hánta, Ivány Ida 
Sajtoskál 2—2 K, Barabás Mihály Hánta 1 
K, N. N. Kissároslak 60 f, Schmidt János 
Körmöcliget 50 f. Összesen 144L45 K.

Tanítók árváinak eddig befolyt 323 10 
K. Újabban adakoztak : Péter György Gyé
kényes 20 K, Horváth Lajosné Lukácsháza 
4 K Összesen 347-10 K.

Vak katonáknak eddig befolyt 320-12 
K. Újabban adakoztak: Doktor Jánosné 
Rábcakapi 10 K, Söveg Pálné Nemesvigánt 
6 K, N. N. Vásárosfalu, Horváth Lajosné 
Lúkácsháza, Reichert Vilmosné Kölese 4—4 
K. Összesen 348 12 K

Rokkant katonáknak eddig befolyt : 
216-84 K. Újabban adakoztak: Mesterházy 
Elek Rempehollós 10 K, özv. Osvald Fe- 
rencné Budapest ,5 K, Horváth Lajosné 
Lukácsháza 4 K. Összesen 235-84 K.

Hadi árváknak eddig befolyt: 189-20 
K. Újabban adakoztak : Söveg Pálné Ne
mesvigánt 6 K, Horváth Lajosné Lukács
háza 4 K. Összesen 199-20 K

Hadifoglyoknak eddig befo lyt: 32 K. 
Újabban adakoztak : Ágoston Istvánné Fel
sőság 10 K, Horváth Lajosné Lukácsháza
4 K Összesen 46 K.

E rdé ly i ev. gyülekezeteknek eddig be
folyt 118218 K. Újabban adakozott: Hor
váth Lajosné Lukácsháza 4 K. Összesen 
1186-18 K.
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F C  m l  é l i  ü l
a reformáció négyszázadik évfor

dulójának ünnepére 
vegye meg mindenegy evangélikus 

egyháztagunk
az „1918-ik évi

KÉPES LÜTHER-NAPTÁR“-t
Mig az 1917-iki jubileumi évfolyam főleg 
magáról a nagy reformátorról emlékezett 
meg képben és írásban, addig ez az év
folyam a magyar reformáció nevezetesebb 
hőseit és eseményei bemutatásával áldoz 
a reformáció emlékének. Az érdekes képek 
hosszú sorozatán kívül Rétliy Lajos kiváló 
rajzoló művészünknek a „Luther Naptár“ 
számára készített 2 eredeti, valóságos mű
remek képe mint mümell kiét ad ennek az 
évfolyamnak különösen nagy értéket, úgy
hogy nincs Naptár, mely e tekintetben a 
„Luther Naptár“-ra\ kiállja a versenyt. A 
szebbnél szebb, tanulságos elbeszéléseken, 
költeményeken, elmélkedéseken kívül a 
nemes humor is megcsendül ismét az „Ek
lézsia humorá “-bán, a Mosolygó történeted
ben és a nagyobb számmal közölt tréfás 
apróságokban. Folytatja a háborúról és egy
házunk áldozatairól szóló rovatot a meg
felelő szöveggel és képekkel. Uj rovatot is 
kezde t „A  gazdálkodás köréből“  címmel, 
melyben Qazdabarát a „Hogyan termel
hetünk többet ?“ c. cikksorozatot kezdi meg.

A „Luther N aptár“ ára 1 kor. 20 fillér, 
amely összeg tekintve a gazdag és értékes 
tartalmat s a nyomatási költségek óriási 
nagyságát, még mindig olcsónak mondható 
20 példánynál nagyobb megrendelésnél 10°/o 
kedvezmény jár. Kapható a lelkészi és ta
nítói hivataloknál, illetve megrendelhető 
közvetlenül a „Luther Naptár“ szerkesztő
ségénél S o p r o n ,  Paprét 2.

Jó könyvek!
Antal G. : A gályarab szabadító Ruyter . . —*80 
Albert J. : Túl az óperencián (mesék) . . .  1 80
Babay K. : Nádfödeles házak alatt . . . .  1 80
Borsos I. : A gályarabok története . . . 1*80
Czipott G. : Csendes órák (háborús). . . . — *10 

„ „ Gyászos -mezők, két ezred éven
át vérző város......................................—*20

Csengey G. : Vallásos költemények . . . .  1*—
Csite K. : Az én múzsám................................. 2*—

* * Az á r u ló .................................................. 2*—
Dingha B : Hol veit, hol nem volt (mesék) . 180
Farkas M.-né : Történetek az életből. . . . 1*80
Fenyves E. : Zsedényi István gályarab . . .  — 10
Gagyhy D. : Mária nő vér...........................  . 1*80
Gyurátz F. : Hitoltára (imádságos könyv). . 2-50

„ „ Hősök k o r a ........................................1*80
Hamvas J. : Mesés történetek..............................180
Kapi B. : A boldogság könyve........................1 80

„ „ Patikáriusék bibliája........................ -  *10
„ „ Pálfy Jó zsef.......................................—-30

Kovács S. : Két vértanú a XVII. szazadból . —*10
„ ' „ Bocskay Is trá n ................................. —.30

Masznyik E. : Képek az ókori kér. egyház
történetéből................................................ 1-80

Masznyik E. : Luther aranymondásaiból . . —*80
Payr S. : Hárfa hangok (vall. költ.) . . . .  ?

„ „ Fabry G e rg e ly ........................................ 1*—
„ „ Mária Dornttya..................................— 20
„ „ Erdősi János reformátor . . . .  — 30

Pethes J. : Melanchton élete.............................— -80
Pósa L. : Arany liget (költemények) . . . .  1*80
Sántha K. : Zsivora György a nagy ember

barát .................................................... —-20
Stráner V. : A biblia az élet könyve. . . .  1*80
Szabolcska M : Áhitat-Szeretet (költemények) 3*— 
Szalay M. : A nagy országúton (költeni.) . . 2.—

„ „ Guszti (vidám történetek( . . .  160
n „ Nótaszó a tábortűznél (háborús

da lo k ).....................................................—-20
Szeberényi L. : Luther éle te.............................—*40
Vargha Gy.-né : Dicsőség Istennek (költem.) 2 40 
Zsilinszky M. : Székács József püspök élete. —-40 

„ „ Kermann Dániel püspök élete -  -80

Az itt felsorolt könyvek kaphatók Wel- 
lisch Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon (Vas m.).

Hirdessünk a „Harangszó“-ban!

A Luther-Társaság
jubiláris kiadványai.

Dr. Masznyik Endre:
L u t h e r  népies életrajz képekkel.

Ara 1 kor. 20 fül. 
50 péld. rend. 20% engedmény.

Majba Vilmos:
R e f o r m á c i ó  költemények gyűj

teménye a reformáció 400 éves 
jubiláris egyházi és iskolai ün
nepélyek számára.

Ára 80 fillér.
Kapható a Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest, V. Vigadó 

u. 1. sz.

Hirdetés.
Mezőkovácsházán (Csanád megye) 

özv. Simonyi Istvánná két kis gyer
meke mellé jobb családból való 
15— 16 éves leányt fogadna, aki a 
gyermekekkel foglalkoznék és a házi 
teendőkben segítene, illetve a gyer
mekek ruháját rendben tartaná.

Ugyanott egy a házi teendőkben 
jártas házi kisasszony is felvétetik, 
aki a házi kisasszonyt is képes he
lyettesíteni.

Tájékozást nyújt özv. Nagel Vil- 
mosné Mezőkovácsháza.

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

i s t e n t  I s t v á n  balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legthakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a ‘

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 19—52

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T A P P O R T “ .
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és eláiusitója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.
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Jubileum.
Zengjed örökké négyszázados ün-

[nep:
Hála, dicsőség a mi Istenünknek! 
Ő adta nékünk Egyszülött-Fiát, 
Hogy üdvözöljön Benne a világ. 
f\ Krisztus: az Irgalom, Szeretet, 
Bűntől, haláltól bennünket megvál- 
ftk i Őhozzá visszavezetett: [ to tt;
Luther, emléked s hited legyen ál- 

, [do tt!
s An t h ö  KAROLY.

D öntö  kérd ések .
A mai kormány fölvette programm- 

jába a katholikus autonómia megva
lósítását és az 1848. évi XX. tör
vénycikk végrehajtását. A kormány 
szándéka idei egyetemes közgyűlé
sünkön igen élénk és beható vitára 
adott alkalmat. A közgyűlés elhatá-- 
rozta, hogy egyházunk szükség ese
tén a törvényhozáshoz és a király
hoz is feliratot intéz, hogy a katho
likus autonómia semmiesetre se előzze

meg az 1848. évi XX. törvénycikk 
igazságos végrehajtását. A szükséges 
előkészítés megtételére tizenhattagu 
bizottságot küldött ki, amely megál
lapítja a kath. egyháznak az állam
tól eredő vagyonát és anyagi támo
gatását, összeiratja egyházunk anyagi 
szükségleteit és megállapítja, hogy a 
lélekszám s a végzett közművelődési 
és valláserkölcsi feladatok arányában 
mekkora állami támogatásra van jo
gunk, hogy végre az állam ne csak 
a törvény betűje, hanem vajóság sze
rint is bebizonyítsa, hogy a bevett 
vallások között meg van az egyenlő
ség. A kormánnyal való tárgyalást 
egyházunk a ref. egyházzal együtt 
akarja folytatni és erre képviselőkül 
Dr. Zsigmondy Jenő egyházkerületi 
felügyelőt, Qeduly Henrik és Kapi 
Béla püspököket küldte ki.

A kérdés olyan döntő fontosságú, 
hogy egyházunk életében ilyen csak 
nagy ritkán fordul elő és jórészt ettől 
függ egyházunk jövő békéje, fejlődése. 
Igazságtalan megoldása sok keserű
séget és nyugtalanságot hagyna hátra 
s azt az érzést növelné nagyra, hogy 
mi még ma is mostoha gyermekei 
vagyunk hazánknak, akiknek egyet-

lőtlen versenyben kell életükért, fejlő
désükért küzdeni.

A kérdést röviden olvasóink előtt 
is ismertetjük, mert mélyen érint mind
nyájunkat.

Az 1848. évi országgyűlés a XX. 
törvénycikkben kimondta, hogy a tör
vényesen bevett vallásfelekezetek kö
zött különbség nélkül tökéletes egyen
lőség és viszonosság van s azoknak 
minden egyházi és iskolai szükség
letét az állam fedezi. Ezzel a törvény
nyel az akkori szabadelvű és igaz- 
ságoslelkü törvényhozók a százado
kon át elnyomott, szenvedő protes
táns egyházaknak akartak a sok szen
vedésért és igazságtalanságért elég
tételt szolgáltatni és nekik is megadni 
a fejlődéshez szükséges egyenlőséget 
és anyagi erőt.

A törvényt azonban a szabadság- 
harc zavarai miatt nem lehetett végre 
hajtani, sőt még ma sincs végre hajtva 
Mig a kath. egyház némely ünnepét 
a hivatalokkal is megtartatják, a mi 
protestáns ünnepeinket semmibe sem 
veszik; mig a kath. egyház olyan 
vagyonokban dúslakodik, amelyeket 
régi szolgálatáért kapott, amelyeknek 

| azonban ma már csak csekély részét
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teljesíti, addig mi századokon át tel
jesített valláserkölcsi, népnevelési, 
szabadságvédő, tudományos és egyéb 
szolgálatainkért régebben üldözést, 
ma meg csak alamizsnát kapunk az 
államtól. Pedig mi aránylag jobban 
kivettük részünket az evangéliom hir
detéséből, az iskolák fentartásából, a 
szabadságharcokból, a tudományos 
kutatásból, a magyar nyelv és iro
dalom ápolásából. Mig a kath. egy
ház könnyen ád rengeteg vagyonából 
százezreket jótékonycélokra és köny- 
nyen épit kórházakat, parcelláz ura
dalmakat a hadból hazatérők szá
mára s igy maga felé fordíthatja a 
világ figyelmét és rokonszenvét, mi 
szegénységgel küzdve alig tudjuk ed
digi egyházainkat, iskoláinkat fentar- 
tani s alig tudunk azoknak a köve
telményeknek megfelelni, amit az ál
lam az iskolák elé szab. Nekünk min
denért a hívekre kell újabb terheket 
rónunk, ha csak a versenyről, a fej
lődésről, szóval az életről lemondani 
nem akarunk. Most úgy látszik for
dulat áll be sorsunkban. Sajnos azon
ban nem tudjuk elfojtani aggodalmun
kat. Az 1848. évi XX. törvénycikk 
végrehajtásának idejét igen szeren
csétlenül választották meg. Hogyan 
tudja ma az állam a mi terheinket 
enyhíteni és a mienket joggal megil
lető anyagi támogatását biztosítani, 
mikor a maga terhei is szinte elvi-

c ß ----------- 3ESE333aD ==

1517—1917.
! 5D— ....... .r—m-gr-rFfn. ... .ttt :J

Apróságok
Luther életéből.

Gyűjti s í r ja : Kiss Samu.

Sickingen Ferenc lovag egyike volt 
Luther idejében az evangéliumi tanok 
leglelkesebb és legelszántabb felkaro- 
ló inak; s kész lett volna azokat — 
ha máskép nem lehet — fegyverrel 
is diadalra juttatni. Midőn 1523-ban 
a szövetséges fejedelmek várát meg
ostromolták s ő maga is életét vesz
tette halálában sokan az evangéli
umi ügynek nagy és pótolhatatlan 
veszteségét látták. Luther azonban, 
amint meghallotta halálának hírét, fel
kiáltott: »Igaz az Ur és csodálatosak 
az ő utai. Evangéliumának diadalát 
nem akarja fegyverre alapítani.«

*

Mikor a pápás egyház Luther köny
veit és arcképét elégette, a reformá
tor azt mondá: »Nekem mindegy, ha 
összes könyveimet s azokkal együtt

selhetetlenek ? Attól félünk, hogy a 
nekünk tett Ígéret csak azért történt, 
hogy a k^th. autónomia törvénybeik
tatását annál simábban keresztül v i
hessék. Pedig ez az 1848. XX. t.-c.- 
ben kimondott egyenlőségnek és vi
szonosságnak épen az ellenkezője 
lenne. Mert a kath. autonómiával an
nak az egyháznak hatalma a többiek 
rovására még nagyobb lenne. Minket 
pedig az újabb ígéret és teljes jog 
helyett csak újabb alamizsna nyújtás 
újból megsértene és megalázna, mert 
abból magunknak és munkánknak le
becsülését kellene kiolvasnunk.

A kath. autonómia azt jelenti, hogy 
a kath. egyház is maga kormányozza 
magát. Ha úgy lenne, mint nálunk, 
hogy a papi rend mellett a világiak 
is részt vehetnének az egyház kor
mányzásában, ennek csak örülhetnénk, 
mert talán jobban meg lenne a fele
kezetek között a béke. Csakhogy ná
luk a világiak csak tanácsadók le
hetnének, azonban nem folyhatnának 
be szavazataikkal a döntésre. A dön
tés ezután a papi rendé lenne. Nem 
is a pápától, hanem az államtól sze
retnék egyházukat függetleníteni és 
ami a tulajdonképeni célja az egész
nek, az állam kezelése alatt levő val
lásalapot és tanulmányi alapot akar
ják az egyház tulajdonába és keze
lésébe venni. Olyan újabb rengeteg 
vagyont, amelyről kath. államférfiak,

magamat is megégetnek ; azért az em
bereknek megmarad még a Szentirás, 
majd az fel fogja nyitni a szemeiket.« 

*
1520. dec. 10-én Melanchton a 

wittenbergi vártemplomra a következő 
hirdetményt függesztette ki: »Mindenki, 
aki szivén viseli az evangéliumi igaz
ság ügyét, kilenc órakor jelenjen meg 
a város falain kívül álló templom 
melletti feszületnél, ahol ősi, apostoli 
szokás szerint meg fognak égetteni 
az istentelen pápai törvénykönyvek 
és rendeletek. Mert az evangélium 
ellenségeinek merészsége már annyira 
ment, hogy nem átallották az isten
félő Luthernek evangéliumi iratait 
megégetni . . «

A mondott órában az Elster-kapu 
előtt összegyűltek az egyetemi taná
rok és tanulók rengeteg nép kísére
tében. Máglyát raktak s mikor a lán
gok felcsaptak, Luther e szavakkal 
dobta tüzbe a pápai átokbullát: »Mi
vel te az Úrnak szentjét t i. Krisz
tust megszomoritottad, rontson meg 
és emészen meg téged az örök tűz.« 
Mire a jelenlevők hangos »áment« 
mondtak.

sőt Horváth Mihály kath. püspök és 
történetiró is azt vallotta, hogy nem 
egyházi, hanem állami tulajdon.

Mi ezt nem bolygatjuk, de nem 
lehet ránk nézve mindegy, hogy ők 
még erősebbek legyenek s az állam 
a sokhoz még többet adjon, minket 
pedig becsületes, értékes munkánk 
mellett továbra is mostohán, szegé
nyen hagyjon sok terhűnkkel, bajunk
kal, küzködésünkkel. Ezért kívánjuk, 
hogy a kath. autonómia semmiesetre 
se előzze meg az 1848: XX. t.-c. 
igazságos végrehajtását. Vezetőinket 
arra kérjük: örállók vigyázzatok! 
Népünket arra hívjuk fe l: Evangéli
kusok tömörüljetek!

Szalay Mihály.

A soproni evangélikus  
fő is k o la  tö rtén e téb ő l.

Irta: Hetvényi Lajos.
A »HARANGSZÓ« szerkesztősége 

abból az alkalomból, hogy a refor
máció négyszázados évfordulójának 
emlékezetére mozgalom indult meg a 
soproni evang. líceummal kapcsolat
ban felállítandó »Diákotthon« ügyében, 
felszólított arra, hogy líceumunk 
múltjáról állítsak össze oly képet, 
melynek szemlélése a jelen nemzedék
nek tanulságul, buzdításul szolgálhat.

*
Mathesius, Luthernek első életrajz 

Írója beszéli, hogy a reformátor mi
dőn egy alkalommal teljesen egyedül 
volt a kolostor udvarán, valaki azzal 
a kérdéssel fordult hozzá, hogy nem 
fél-e így egymagában. Mire Luther 
a kérdezőnek élesen a szemébe nézve 
emelt hangon mondá: »Isten kezében 
vagyok, ö  az én védelmem és oltal
mam ; ember mit árthat nekem ?« Erre 
az illető, akit Luther nem minden ok 
nélkül tartott felbérelt orgyilkosnak, 
mintegy rajta kapatva halványan és 
reszketve távozott a kapun.

*
Midőn Luther útban volt a vormsi 

birodalmi gyűlésre, az érette aggodal
maskodó választó fejedelemnek ba
rátja, Spalatin által azt üzente : »Nem 
félek ; él és uralkodik még az aki a 
három férfiút a tüzes kemencében 
megtartotta. De ha engem nem tar
tana is meg, az én szegény fejemért 
nem nagy kár, ha a Krisztuséhoz 
mérjük, akinek a legnagyobb szidal
mak között kellett meghalnia.«

*
Luther a wormsi gyűlésre készül-
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Örömmel teszek ennek a felhívásnak 
eleget abban a reménységben, hogy 
apák hithüségének, buzgalmának, ál
dozatkészségének, lelkesedésének állí
tott emlék a fiáknak tettrekészségét 
növelni fogja.

Az alapítás s az első küzdelmek.
Zivataros, háborús idők voltak 

akkor is, de akik a nemzet jövőjét 
szivükön viselték, nem csüggedtek, a 
nehéz viszonyok között alkotáshoz 
fogtak, templomokat építettek, iskolá
kat alapítottak A reformáció szelle
mében valami csodálatos teremtő erő 
re jle tt; ahol meghonosodott, ott va
lami áldásnak, valami nagy dolognak 
kellett fakadni. Hazánkban Sopron 
egyike volt azoknak a helyeknek, 
ahol a reformáció leggyorsabban és 
legáldásosabban éreztette hatását. Ez 
a nagy hatás pedig elsősorban is az 
iskola utján nyilvánult meg. A refor
mációhoz csatlakozó város és ennek 
tanácsa élén Hummel Kristóf polgár- 
mester karolta itt fel legjobban a ne
velés ügyét és lelkes tevékenységével, 
nemes áldozatkészségével az úgyne
vezett Pflasteron, a Szentlélek-tem- 
plom fölött levő dombon épített s 
evangéliomi szellemben újjászervezett 
magasabb fokú iskolával 1557-ben 
megvetette a mai líceum alapját. Az 
uj intézetek első rektora Nusser Bol
dizsár (1557 — 61) volt. Ebben az idő

vén e szavakkal vett búcsút Melanch- 
tontól: Ha nem jönnék vissza, ha el
lenségeim megölnének, kérve kérlek 
kedves teslvérem, ne hagyj föl a ta
nítással s maradj meg szilárdan az 
igazság mellett. Munkálkodjál helyet
tem is, ha én nem tehetném. Érettem 
nem nagy kár, hisz itt maradsz te. 
Benned tanult és képzet harcosa van 
az Urnák.«

*
Midőn Luther a gyűlés előtt meg

jelent, az ajtónál egy harcedzett, ősz 
vitéz, Prundsberg György megvere- 
gette a vállát és igy szólt hozzá: 
»Barát, barát, te most olyan kereszt
tűzbe rohansz, amilyenben sem én, 
sem más ezredes még a leghevesebb 
csata közben sem voltunk. De ha 
ügyed igaz s meg vagy arról győ
ződve, vigasztalódjál s menj Isten 
nevében!«

Az Isten nem hagyta el.
*  .

Mikor Luther a gyűlés szine előtt 
állva a hosszú beszédtől szinte ki- 
“ «rült, Erich braunschweigi herceg 
eziíj kánnában egy ital-sört küldött 
neki, az áitai felfrissítse magát.

szakban az új intézetnek leghíresebb 
tanára Schremmel Ábrahám, akinek 
kedvéért még bécsi evang. polgárok 
is Sopronba küldötték fiaikat.

Az első virágzásra azonban csak
hamar jött a pusztító vihar, mely le
tördelte a dús hajtásokat. Rudolf ki
rály korában az ellenreformáció már 
erősen éreztette bénitó hatását. Dras- 
kovich György győri püspök bevádolta 
a soproniakat amiatt, hogy a pápai 
rendelet alapján nem fogadták el a 
Gergely-féle naptárt. A Bécsbe idé
zett tanácsot csak azzal a feltétellel 
bocsátották ki a fogságból, hogy az 
istentiszteletet be kell szüntetniök, az 
iskolákat be kell záratniok és lel
készeiket, tanáraikat elbocsátaniok 
1584-ben.
További küzdelmek az iskola lé

téért és felvirágozásáért
Huszonkét évi szünetelés után végre 

ismét sikerült megnyitni- a soproni 
iskolát. Bocskay István szabadság- 
harcának s az általa kivivott 1606. 
bécsi békének a hátása volt ez az 
újabb fellendülés Ebben az újabb 
korszakban főleg Witnyédy István, az 
országos hirü soproni ügyvéd volt 
az intézetnek nagy támogatója, aki 
Grad György városi tanácsossal együtt 
azon buzgólkodott, hogy kiváltképen 
a lélkészi és tanítói pályára készülő 
szegénysorsu magyar ifjaknak tegyék

Aggályoskodó barátai titokban oda 
súgják neki, hogy a herceg ellensé
geihez tartozik; s az italban méreg 
lehet. Luther azonban tartózkodás 
nélkül hajtotta fel a serleg tartalmát 
s e szavakkal köszönte meg: »Amint 
Erich herceg megemlékezett most én 
rólam, úgy emlékezzék meg őróla 
Isten utolsó óráján.« — Halálos ágyán 
jóleső örömmel gondolt vissza herceg 
Luthernek e szavaira.

*
Luthernek a wormsi birodalmi 

gyűlés előtt tartott védőbeszéde mély 
hatást tett a császárra, aki csodál
kozva kiáltott fö l: »Milyen rettent
hetetlen bátorsággal beszél ez a barát,« 
Nem kevésbbé lepte meg a többi 
jelenlevőket is Luther hősies elszánt
sága és igaz ügyéért való halni 
készsége. I. Maximilian császár igy 
nyilatkozott róla környezetének: »Kár 
Lutherért, hogy barát. Szívesebben 
látnám a hadseregemben.« S midőn 
V. Károly syanyol és római lu6érői 
gúnyolódtak Luther, a szegény bá
nyász-kovács fia fölött, azzal felelt 
nekik az éles szemű s jövőbe látó 
fiatal császár: »Ám nevessetek! Majd

lehetővé a képeztetósüket. Reichen- 
haller Richard néptribun már azzal 
a tervvel lép fel, hogy a régi mellett 
egészen uj, külön magyar iskolát kell 
szervezni s 1657-ben az alapítás száz 
éves emlékét már azzal ünnepük meg, 
hogy magának a kiküldött bizottság
nak jelentése szerint »egy Istennek 
tetsző művet, mely az egész posteri- 
tásnak nagy hasznára fog szolgálni«, 
kezdenek meg s Lővey Mátyás na
gyobb hagyománya által támogatva 
a mai helyen a réginek megtartása 
mellett egy második magyar iskolát 
épitenek, melynek hamar hirt, nevet 
szerez Kövesdy Pál, kit az irodalom
történet „ régi magvar nyelvész “ né
ven ismer.

A XVM-ik század utolsó évtizede
iben egész magyarországi evangéli
kus egyházunkkal együtt soproni is
kolánk is súlyos megpróbáltatásokon 
ment keresztül. Halálos csapást akar
tak ekkor mérni a reformáció köve
tőire és minden intézményre. A lel
készeket és tanítókat, — közöttük a 
soproniakat is — 1674-ben a pozso
nyi ideiglenes törvényszik elé idézték 
s ott mint a Wesselényi-féle össze
esküvésben résztvevőket felségsértés
sel, hazaárulással, szentségtöréssel 
vádolták. Jó ürügy volt ez a hamis 
vád arra, hogy 1674. febr. 25-én a 
soproni evangélikusoktól is elvegyék 
mindakét iskolájukat. Ettől kezdve 8

meg fogjátok látnj, hogy ez a barát 
rövid idő múlva nagyobb zajt üt az 
egyházban és államban, mint apja 
ütött éveken keresztül kalapácsával 
az üllőn.«

*

A birodalmi gyűlés tárgyalásainak 
végeztével Luther a tolongó sokaságon 
keresztül törve túláradó örömmel 
sietett szállására: »Túl vagyok rajta I 
Túl vagyok rajta«, mondá barátainak. 
Majd utóbb Spalatin előtt újra Is csak 
azt mondta: »Ha ezer fejem volna, 
inkább leüttetném valamennyit, mint
sem tanaimból csak egyet is vissza
vonjak.«

Olvassuk a bibl iát.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Nov. 25. vasárnap, Zsoltár 90.
„ 26. hétfő, János 11, 1—6.
.  27. kedd, „ 11, 7 -J 6 .
, 28. szerda, „ 11, 17—26.
„ 29. csütört., „ U , 27—35.
» 30. péntek, Ezekiel 37, 1— 10.

Dec. 1. szombat, Zsoltár 126.
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éven át szünetelt a soproni evang. I 
iskolában a tanítás Ekkor vasra ve- ' 
retéssel fenyegették meg azokat az 
evangélikusokat, akik gyermekeik 
mellé házi nevelőket mertek fogadni.

Ezeken a szomorú állapotokon né
mileg a Thököly-féle szabadságharc 
hatása alatt létrejött 1681-iki ország
gyűlés segített. 1682-ben a mai he
lyen álló iskola visszakerült az evan
gélikusok tulajdonába s azt meg is 
nyithatták; a régi külvárosi iskolát 
azonban többé már nem kapták vissza. 
Minthogy ekkor a városi tanács két 
részre szakadt, ettől az időtől kezdve 
a liceum tulajdonosa és fenntartója 
a város helyett a soproni evang. gyü
lekezet lesz. Minél nehezebbek vol
tak az idők, annál nagyobb buzgó- 
sággal nyilvánult meg a protestáns 
áldozatkészség. A 18-ik század ele
jén iskolánk sok jóltevője között kü
lönösen Telekesi Török István neve 
emelkedik ki, ki nagyobb alapítványá
val az alumneumról emlékezett meg.
A külső, anyagi megerősítésre irá
nyuló törekvéssel kapcsolatban volt 
ekkor a belső felvirágzás. Deccard 
János (1712— 1740) és Hajnócy Dá
niel (1718 — 1747) neveihez fűződik 
a soproni iskolának oly magas szín
vonalra emelése, hogy az utánuk kö
vetkező nagy mesterek hatása alatt 
líceumunk és annak ifjúsága országos 
jelentőségre emelkedik. Az előbbi kü
lönösen a reális iránynak tört utat, 
az utóbbi pedig oly klasszikus latin- 
sággal irt, hogy „magyar Ciceró“-nak 
nevezték. Itt megjegyezzük, hogy ek
kor még iskolánk ugyan nem külö
nült el gimnáziumi és theologiai részre, 
hanem azért a felsőbb évfolyamok
ban theologiai és filozófiai előadások 
is voltak, ami miatt a kormány, mely 
a protestáns iskolákat alsóbb színvo
nalra akarta leszorítani, nehészséget 
is támasztott. Folyta tjuk.

Jubiláltunk, emlékeztünk, ünne
peltünk! Jaj nekünk, ha az ünneplő 
ruhával már is levetettük az ünneplő 
lelket I

A világháború eseményei.
Az újabb orosz forradalom ered

ményei ebben a percben még mindig 
nem világosak előttünk. A távirati 
jelentések annyira ellentmondók, hogy 
belőlük az igazságot kihámozni vajmi 
nehéz dolog. Az egy bizonyos, hogy 
a bomlás nemcsak Péterváron, hanem 
egész Oroszországban a legmagasabb

fokát érte el. Teljesen felborult minden 
állami és társadalmi rend. A forra
dalom vezérei egymást kergetik és 
egymás ellen vezetik a katonákat. A 
mostani helyzet jellemzéséül szolgál
jon ama Oroszországból érkezett 
érdekes hir is, hogy az uj szibériai 
köztársaság II. Miklós cárt választotta 
elnökül. Történt legyen Oroszország
ban akármi is, annyi előnye minden
esetre van az oroszok e belső küz
delmének, hogy mi annál nagyobb 
erővel fordulhatunk az áruló olasz 
ellen, hol csapataink már a Piáve 
folyónál állanak, a Feltretől nyugatra 
emelkedő hegységben hóban és fagy
ban makacsul harcolnak. Itt legutóbb 
rohammal elfoglaltuk Monte Prasso- 
lant és Monte Beurnát.

Hogy olaszországi győzelmeink 
megrendítették Franciaország és Ang
lia idegeit, mi sem igazolja jobban, 
hogy Lloyd George legutóbb Párisban 
olyan beszédet mondott, mely úgy 
ott, mint Londonban válságos követ
kezményekkel járt. Az uj francia 
miniszterelnök a vért szomjuhozó 
Clemenceau antant utolsó ütőkártyája. 
A francia szociálisták azon a véle
ményen vannak, hogy ez utolsó 
kísérlete a háborús pártoknak, Cle
menceau után már csak a békepárti 
Caillaux következhetik a miniszter- 
elnöki székben.

A legutóbbi harcokban Piáve tor
kolata vidékén hadiflottánk jó ered
ménnyel támadást intézett az olasz 
ütegek ellen. Ugyancsak tengeri csatát 
jelentenek a németek. Az első háborús 
hónapok óta nov. 17-én első ízben 
kísérelték meg nagy angol tengeri 
haderők, hogy a német öbölbe beha
toljanak. A németek azonban nyomban 
könnyen és veszteség nélkül vissza
kergették őket.

Az angol-francia harctéren időnkint 
hevesebb küzdelem volt. A németek 
több alkalommal százakra menő fog
lyokat ejtettek.

Az utóbbi hetekben egy újabb 
fronttal találkozunk még. Ez az osz
trák országgyűlésen a csehek'frontja 
ellenünk, ahol is a csehek gonosz 
módon támadják hazánkat anélkül, 
hogy azért eddig megfeddették volna 
őket.

A hátralékos előfizetési dijak bekül
dését tisztelettel kérjük, hogy a nyom
dával szemben vállalt kötelezettségeink
nek eleget tehessünk. Kérjük egyúttal 
egyetlen mágyar evang. néplapunknak 
a hitrokonok között való ismertetését 
és terjesztését. Adja át a lapot mások
nak is elolvasás végett.

Vak hős.
Kezem kinyújtom — merre járok 
Ismeretlen a táj —  nem látok;
Félve, reszketve lépdelek,
Jó emberek, jöjjetek hozzám : 
Segítsetek —  vezessetek I...

Mi voltam én I... Mint ifjú, szép: dús, 
És mi vagyok ma l ázá r  — koldus, 
^zivem, lelkem búval te le;
Ilyen életnél sokkaí-sokkal 
Jobb lenne a' sir éjjele...

Nem látok többé nyíló rózsát.
Erdős bércet, kalászos rónát:
Habzó folyót, eget, napot,
És nem látom, lánykám szemében 
Azt a két fényes csillagot.

.. . Lánykám szemében I... de van-e lány- 
Oh magas ég van-e nekem [kám, 
Lánykám —• annak, kinek számára —  
Ma már csak —  múlt a szerelem I . . .

Legyen szabad s én elhagyatva 
Hordjam szivem örök sebét,
Nem várhatom, hogy hozzám kösse 
9irágzó-ifju életét,

Ő hadd éljen, ő hadd viruljon,
Mig én sinlődve hervadok;
Csak száííjatok rá a szivemre :
Sirfelé hajtó bánatok.

De mért panaszlok —  bús keservbem — 
Nekem az volt a végzetem:
Adjak hazámért sokkal többet 
—  Drágábbat —  mint az életem I

Nem panaszlok hát... de igv élni 
Egy,férfinak hogy mit je len t!.., 
...Áldozatom talán megérted:
Szemem világát adtam érted 
Hazám —  te szent I . ..

Tóthné Munkácsy Elenóra.

„H arangszó “ kérelme.
A közeledő karácsonyi ü n 

nepek a lka lm ából ezúttal is 
kü lön  ü n n ep i üzenetben k ív á n 
ju k  lélekben fe lkeresn i vitéz 
hozzátartozóinkat a  fro n to n  és 
a kórházakban.

K é rjü k  azért szeretettel a 
fen t megnevezett célra a „ H  A - 
R A N G S Z Ó “  olvasóközönsége 
részéről a testvéri áldozatkész
ségnek ú jbó li, szives m egnyi
latkozását.

K arácso n y i üzenetre szóló 
pénzbeli adom ányok „ R a r a n j-  
szó“  Szentgotthárd (Vas n'J 
küldendők.
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Jóska fcáloga.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

— Hát csak ennyi az egész ? — sz,ólt 
Benczéné asszony, Jóska édesanyja.

— Igen, Kati néninek ennyi is elég. 
Tudom Istenem, éjfélig járja a háza
kat. De csak hadd járja : keresse azt, 
a ki nincs . No, de most jön a 
java, a mit nem kell Kati néninek 
hallani, mert hónap reggel má’ az 
egész falu tudná,

Az előbbit nevetne mondta Jóska, 
s az utóbbit sem sírva, de azt már 
oly susogva, hogy Benczéné asszony 
nem értette meg, mert azt kérdezie 
tőle nagy ijedéssel:

— Jaj, galambom, gyermekem, 
mit loptál ?!

Jóska ilyetén tévedések elkerülése 
végett a további előadást úgy foly
tatta, édesanyja jobb füléhez állt. úgy 
suspitálta el pipás Kis Mihállyal tör
tént egyezségét.

— Tudtam, tudtam én már, hogy 
ilyen szerencse ér téged, fiam ! Ki
vetette tegnap kártyán a cigány
asszony ! — csapkodta boldogan nagy 
tenyerével a combját Benczéné.

— Most csak az a kérdés, hogy 
ma menjek-e el hozzájuk kérőbe, 
vagy holnap ? — mondta Jóska töp
rengve, mialatt merően nézett a mes
tergerendára, mintha onnét akarta 
volna leolvasni a feleletet.

— Jobb lesz minnél előbb. Öltözz 
föl azonnal s menj el keresztapádért, 
hivd magaddal kérőbe.

— Jól mondja édesanyám. Nem 
kell ilyent halogatni, nehogy hoppon 
maradjon az ember, — helyeselt Jóska 
s öltözéshez fogott. Előzőén azonban 
édesanyja meggyujtotta a lámpát.

Először is zsinóros nadrágjába 
bujtatta bele Jóska a megfelelő test
részét. Hanem a mint végigtekintett 
két lábszárán, igen csóválta fejét:

— Jaj, de nagy fótot varrt édes
anyám a térdére. Hozzá még egész 
más színűt

— Hja, fiam, rongyosan nem hagy
hattam s olyan fótot varrtam reá, 
a milyen vó t!

Még jobban elszomorodott Jóska 
a csizma felhúzásánál, mert biz’ az 
is mesterét siratta. Egyikből kikuku- 
csált a lábujja, a másiknak pedig 
elszökött a sarka. Dolmányát már 
föl Sem vette, csak úgy kézben vizs- 
gálgatta elkeseredett fejcsóválással. 
Sehogy sem tetszett neki az a pár 
sebtapasz, melyeket édesanyja illeszt- 
getett reája. De még inkább az szo- 
noritotta, hogy mind a két kabátujj 

színben megújult.

— Haj, teremtőm, ily csúfosan csak 
nem mehetek el hozzájuk I

— De hát akkor mit csinálsz ?
— Újat kéne venni!
- -  Újat ám, de miből ?
— Hisz’ azt szeretném én is tudni.
— Tudót mit? — Qondótam vala

mit.
— Mit, édes jó anyám ?
— Add el az üszőt.
— A Bimbót?! Inkább meghalok, 

mintsem attól megváljak!
— Csacsi vagy. Hisz’ annyi szebb- 

nél-szebb marhád lesz, a menyit csak 
akarsz, a mikor megkapod a leányt.

Jóska erre gondolkodóba esett:
— Mond valamit* édesanyám. Hol

napután vásár lesz a városban. Akkor 
el is adhatnám, ha rá tudnám má- 
gamat szánni az eladásra.

Azalatt Kati néni sorra járta a 
Jóska által megnevezett házakat s 
miután nem találta egyik helyen sem 
az emberét, visszasietett, hogy Jóskát 
is magával hívja keresés végett. Mikor 
a pitvarba ért, nagy zörgést, kopo
gást hallott a konyhából kijönni.

— Ejha, ki verekedik odabent a 
lábasokkal, tálakkal?! — dörmögte 
a párját kereső özvegy öreg menyecs
ke, s félig kinyitva a konyhaajtót, 
betegintett a homályba.

— Jézusom, oltalmazz ! Itt az ördög 
vagya a ludvérc! — ugrott el erre 
az ajtóból Kati néni velőtrázó sikol
tással s eszeveszetten rohant az ut
cára fellármázni a falut.

Pár perc múlva tömve volt az 
udvar kisebb és nagyobb, szoknyás 
és gatyás népekkel. Az elől álló fér
fiak fejszét, dorongot szorongattak 
markukban. S lélekzetvisszafojtva 
várták, hogy mikor jő ki a kisértet 
a konyhaajtón. S az kis vártatva ki 
is dugta fejét a Kati néni által nyitva 
hagyott ajtón.

— Emberek, vigyázzanak! Ütésre 
készen tartsa mindenki az eszközét! 
— szólt a tömeg közül valaki, s a 
következő pillanatban kilépett a pit
varba a kisértet.

— No most! — tört ki a tömeg 
rohamra készen.

— N in i! Hisz’ az én Bimbóm ! Ne 
bántsa senki! — kiáltotta Jóska, az 
üszője elé rohanva. Szerencséjére még 
elég jókor. Nem üthették le a kedves 
állatját. Egyik dorongvég azonban az 
ő fejét érte. Nodg, elég kemény feje 
vo lt: nem tört be, csak megdagadt, 
ugyannyira, hogy másnap nem tudta 
kalapját a fejére tenni. Ez is csak 
annyiban volt nagyobb baj, mert a 
harmadnapi vásáron, kalapvételnél 
megtévesztette: ugyanis két számmal

5)3.

nagyobb kalapott vett, mint a mek
kora rendes fejnagyságához kellett 
volna, s igy minden kis szélfuváskor 
gurult a kalap, Jóska pedig utána.

No de mi is egy kicsit előbbre 
gurultunk, mint kellett volna. Ugyanis 
a kalapvételt megelőzte a Bimbó el
adása és megsiratása.

— Hej, sohasem lesz többé nekem 
ilyen szép üszőm ! — sóhajtotta Jóska 
könnyezve a bucsúzáskor. S nem moz
dult el addig onnét az állatvásárból, 
mig csak el nem vezették szeme elől 
a Bimbót.

Aztán következett a mesteremberek
kel való alkudozások hosszú sora. 
Késő estére járt az idő, mire a hár- 
monikás csizmát és egyéb testi bur
kolatot kicsikarták az illetékes májszter 
uraktól. Annyit ezúttal is megjegyez
hetünk, hogy az üsző árából alighogy 
maradt három szivarra való.

(Folytatjuk.)

Fohász.
Árván, elhagyottan, messze idegenben 
Hozzád sóhajtunk fel, jó  Atyánk, a mennybe. 
Te adsz menedéket szegénynek, árvának, 
Segítséget nyújtasz az égi madárnak.
Ne hagyd elvérezni országunk fia it,
Segéld diadalra seregünk zászlóit.
Ne nézd bűneinket, mert úgy meg nem állunk, 
Hisz mindig bűnben já r  s el-elbotlik lábunk. 
A dj erőt szivünkbe benned való h itre; 
Taníts egymás iránt való szeretetre,
Hogy térjünk a jóra, s kerüljük a rosszat, 
Ami nekünk csak kárt és romlást okozhat. 
Légy mindenkor velünk, hogy el ne csügged

tü n k  ;
Mindenféle bajban Te légy segedelmünk;
S ha megjön a halál, adj szebb hazát nékünk 
Szent fia d  nevében könyörögve kérünk. Amen. 

Harctér.
K A LD I JÓZSEF
- honvéd-tizedes.

A z  e g y h á z  kör é bő l .
Közgyűlés. A magyarhoni egyetemes 

gyámintézet évi rendes közgyűlését Bognár 
Endre és Báró Láng Lajos elnöklete alatt 
nov. 1-én tartotta Budapesten Ez alkalom
mal a Deák-téri templomban Pálmai Lajos 
prédikált. Báró Láng Lajos megnyitó be
szédében az ev. nőnevelés fontosságát hang
súlyozta. Bognár Endre egyházi elnök évi 
jelentéséből kitűnt, hogy a jubileumi alap 
meghaladja a 60 000 koronát.

Luther ünnep. A váczi evang. tanuló
ifjúság dr. Luther Márton születésének 
434-ik évfordulója alkalmából alakuló köz
gyűlést és emlékünnepet tartott, nov. 10-én.
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Az alakuló gyűlés egyházi énekből, ima és 
elnöki megnyitóból, továbbá bibliamagya
rázatból állóit, amit Varsányi Mátyás, budai 
másodletkész taTtott. Ezt követte az alap
szabályok fölolvasása és az elnöki záró
beszéd. Az emlékünnepen a többek között 
Luther ünnepi játékát adta elő több szereplő.

Hősi h&lál. Havas (Tischler) Ferenc 
evang. tanító, a veszprémi 31. honv. gy. 
ezr., ezüst vitézségi éremmel kitüntetett 
hadapródjelőlt őrmestere, még 1916 szep
tember 20-án hősi halált halt az orosz 
harctéren. Holt tetemét szülei most haza 
hozták és hétfőn helyezték örök nyuga
lomra az enesei temetőben

Halálozás. Müller Ede ny. rábafüzesi 
tanító 72 éves korában meghalt. A meg
boldogult nemcsak az ev. népnevelés te
rén hanem a' társadalmi életben is kivette 
a munkából a maga részét. Legyen emléke 
á ldo tt!

Tanítói jubileum Locsmándon. Szép 
ünnepségek keretében ülték meg Schöpf 
Ernő ev. tanító 40 éves jubileumát Locs
mándon, ahol az ünnepednek már az édes
apja is mint tanító működött, úgy, hogy 
az egész község öregét és ifját a Schöpfök 
tanították az irás-olvasás mesterségére és 
a többi hasznos dologra. Azok közé a ta
nítók közé tartoztak, akik népünknék nem
csak tanítói, hanem nevelői is voltak és 
nekik a magaviseletükkel és munkásságuk
kal követendő példaképpen szolgáltak. A 
jó an, takarékos élet és a természet szere- 
tete vezette a jubilánst egész éleiében és 
az apai örökül kapott szép tulajdonságokat 
belenevelte a tanítványaiba és ez a szeren
csés körülmény meglátszik a falun is, mely
nek népe az egyszerű, becsületes, józan 
életnek a példája A jubileum alkalmával 
a község, a gyermekek és egyesek értékes 
ajándékokat adtak az ünnepednek, aki sze
rényen és meghatottan köszönte meg a 
melegen megnyilvánuló szeretet.

Jubileum i ünnepélyek és alkotások. 
A pozsonyi ev. egyház, amely már régebb 
idő óta sok szegény városi gyermeket lát 
el a téli időben meleg étellel, a reformáció 
négyszázados emlékére napközi gyermek- 
otthont létesít. A háború alatt a szegény 
gyermekeket valamelyik egyházi épületben 
helyezi el,, a háború után pedig külön épü
letet emel erre a célra. Az eddig összegyűlt 
összeg meghaladja a 25.000 koronát.

A gyékény esi ev. egyház október 31-én 
tartotta a reformáció 400 éves évforduló
jának emlékünnepét, de az igehirdetés 
Szentháromságvasárnapja óta minden va
sárnap a reformációval kapcsolatos kérdé
sekkel foglalkozik. Az egyházközség min
den családot, a nőegylet minden iskolás 
gyermeket egy-egy emlékkönyvvel lát el s 
erről az évről az egyházközség történetét 
és mai állapotát magában foglaló emlék
könyvet ád ki Reformációi alapra a fel
nőttek eddig 4672 K 06 fill., a gyermekek 
561 K 50 fillért adtak össze. A felnőtteké
nek kamatja három részre osztva egyház- 
fentartásra, szegények gyámolitására és val
lásos iratok terjesztésére, a gyermekekének 
kamatja a konfirmandusoknak emlékköny
vekkel ellátására szolgál. Ezen kívül a ju
bileumi évben eddig 2900 kor. alapítványt 
tettek egyesek különböző célra. Október 31. 
óta Rituper György 1000, Dömötöríi Erzse 
400, Rituper János 100, Ritecz János 100 
kor. alapítványt tett. Rituper György az 
Országos ev. szeretetházra 100 kor.-t adott.

Dombóvár. A reformáció négyszázados 
jubileumának a jelentőségét a 230 lélekből 
álló dombóvári evang. egyházközség tag

jai is átérezték és egyházszeretetüknek, al
kotni akarásuknak alapítványokkal adtak 
kifejezést. Templomalapra adakoztak: 
Baumgärt János 1000, Rothermel Henrik 
és családja 800, Schréter Károly 500, Bacsa 
Gyula és neje 200, Saguly Károly 150, Klein 

j Miksa és neje 100 koronát. Lelkészalapra 
adakoztak: Saguly Károly 250, Rothermel 
Henrik és családja 800 koronát. Összesen 
3800 koronát. Ugyancsak a reformáció négy
százados jubileuma alkalmából a gyüleke
zeti nőegylet október 28-án gazdag műsor
ból álló zeneestélyt rendezett, amelyen a 
városi intelligencia csaknem kivétel nélkül 
megjelent. Az estély bevétele kerek szám
mal 2000 korona.

A csöngei ev. nőegylet október 28-án a 
reformáció emlékére vallásos felolvasást 
és annak végeztével jótékonycélu sorsjáté
kot és gyűjtést rendezett. A nemeslelkü 
tagok által összeadott tárgyak kisorsolásá- 
bpl befolyt 102 90 kor., gyűjtésből 65 kor., 
amely összeg részben szegény gyermekek 
felruházására, részben egyéb jótékony célra 
fordittatott.

Alsódörgicsén harangalapra adtak: Nyirő 
Károly lelkész, Szentes János, Vörös Már
ton 50—50, Csabi Károly 30, Nagy Zoltán 
Vászoly részéről és ifj. Vörös Józsefné 
20—20, özv. Tóth Jánosné, Vörös Károly 
és Mészáros Imre 10—10 koronát.

Felsödörgicsén templomépitési alapra : 
Kovács Sándor tanító és Héra Lajos 40—40, 
iskolás gyermekek közti gyűjtés 40 08 és 
Gáspár Imre 2 koronát.

Kisdörgicsén harangalapra adtak: Sárffy 
Lajos 50, Sárffy Géza, Hegyi Lajos és Kiss 
Sándor 30—30, Mészáros Lászlóné, Csőkör 
Lajos 20—20 koronát.

A sárvári ev. egyház a reformációi jub i
leumot nagv lelkesedéssel ünnepelte meg 
október 31-én Sárvárott, november 4-én 
pedig Rábabogyoszló leányegyházban. Mind
két helyen a presbyterium a tanítókkal úr
vacsorához járult Azután közgyűlés volt 
melyen a meg nem másított ágostai hit
valláshoz való rugaszkod sukat jkvbe fog
lalták. Sárvár 1000 kor. alapítványt tett, 
melynek kamatait majd csak az ötszázéves 
jubileumkor 2017-ben lesznek felhasznál
hatók A templomalap gyarapítására 1500 
koronát adományoztak a hívek. Az evang. 
nyomdára pedig 1000 koronát jegyeztek 
egyesek.

A nagyvázsonyi ev. egyházközség okt. 
31-én este ünnepelte meg a hitjavitás 400-ik 
évfordulóját. Fenyves Ede mencshelyi lel
kész imát mondott s a figyelmet lekötő 
szép előadást tartott a magyar reformáció 
főbb mozzanatairól. A helybeli lelkész be
szédet mondott s imádkozott

A nemesleányfalui ev. leány gyülekezet 
november 4-én ünnepelte meg a 400-ik 
évfordulót Nagyvázsonyban az egyes hívek 
adakozásából 103, nemesleányfaluban 235 
korona folyt be jubileumi alapra, melyből 
mindkét gyülekezet szegényeit fogja segé
lyezni, az alapot évröl-évre gyarapítja az 
egyház.

A Besztercebányai Evang. Egyesület nóv. 
U-én templomi hangversennyel egybekötött 
ref. jubileumi ünnepélyt tartott a következő 
műsorral: 1. Guilmant A. Induló Händel 
egyik thémájára. Orgonán előadta Figuss 
Vilmos egyesületi karnagy 2. Dr. Luther 
Márton. Erős vár a mi Istenünk. (1529.) 
Meyerbeer után vegyeskarra átírta Laczo 
Dániel. Énekelte a vegyeskar. 3. Elnöki 
megnyitó. Tartotta Sztehlo Gerö lelkész, 
egyesületi elnök. 4. a) Bach 1 S. Adagio, 
b) Bach-Gounod. Meditation. Hegedűn elő

adta Roth Ferenc hegedűművész. 5. Figuss 
Vilmos Szállj le lkem! Énekelte Hubert 
Aladárné úrasszony. 6. A Protestantismus 
jelene és jövője. Előadás, tartotta Lic. Dr. 
Szelényi Ödön pozsonyi ev theol. akad. r. 
tanár, az egyesület vendége. 7. Beethoven 
L. Isten dicsősége. Énekelte a vegyeskar. 
8. Szavalat. Előadta Rosenauer Miklós jog
hallgató. 9. Mendelssohn B. F. Kettős a 
„Lobgesang“ c. oratóriumból. Énekelte 
Császár Duci urleány és Huber Alagárné 
úrasszony. 10. Mendelssohn B. F. Andate 
az e-moll hegedűversenyből. Hegedűn elő
adta Roth Ferenc. 11. Händel Győzelmi 
kar a „Judas Maccabäus“ c. oratóriumból. 
Orgonakisérettel énekelte a ,vegyeskar. 12. 
Erkel—Kölcsey Hymnusz. Énekelte a kö
zönség. A jövedelem a besztercebányai 
evang. elemi és gimnáziumi tanulók ösz
töndíj alapítványára fordittatik

A homokbödögei ev. gyülekezetben a re
formáció jubileuma alkalmával a Luther-alap 
gyarapítására a következők adakoztak: 
Berzsenyi József 200, T. E., Pap Ferenc, 
Kapcsándi János 100-100. Pap Károly 90, 
Takács Pál és Kürti Benőné 70—70, Démi 
Pál és neje 40, Berzsenyi Lajos 35, Kovács 
Pál, Kovács Benőné, Takács János, Takács 
József, Kovács János, ifj. Szabó Sándorné, 
ifj. Kovács Zsigmond 30—30, Pap János, 
id. Pap Gábor, Károlyi József, Kovács M i
hály, Barcza Mihály, K. Pap Gábor, id. 
id. Kovács Zsigmond, Simon Mihály, özv. 
Gyimóti Jánosné 20 -20 , Varjú Lajosné 12, 
Sütő János. Gyimóti Gábor, Balassa Dáni- 
elné, Károlyi Gábor, id. Károlyi József, id. 
Baranyai Jánosné, id Domonkos János, 
Károlyi János, Károlyi Ferenc, id. Biró Ká
roly Pap Zsófia, Szalay Dániel, Károlyi 
Sándor, legifj. Károlyi József, Erdős Pál, 
Erdős Irén, Berzsenyi Kálmán 10—10, Ba- 
usz Gyuláné, Pálfi Pongrácné, Takács Gá- 
bdrné, Szalai Lajosné, özv. Csizmadia Pálné; 
Gyimóti Gábomé, Stubán László, Domon
kos Sándor, Fodor Dánielné, Banai Ádámné, 
Erdős Jánosné, özv. Pap Jánosné, özv. Ko
vács Dánielné, Kelemen Zsófia, f. Pap Já
nos 5—5 koronát. Egyéb adományokkal 
együtt október hó folyamán összesen be
gyült 1354-90 korona.

Kaposváron. Az alig egy éve megalakult 
s az idei kerületi gyűlésen anyásitott kis
ded kaposvári evang. gyülekezet is méltó
képpen a nagy időkhöz ünnepelte a refor
máció 400 éves évfordulóját. E célból ok
tóber hónapban három vallásos estélyt 
tartott imaházában. Az első alkalommal 
okt. 10-én Sas János budapesti ny. vasúti 
főellenőr tartott felolvasást Arany János: 
„Hamis tanu“ -járól kapcsolatban a refor
mációról, a Itílkiismeretben találta meg 
a kapcsoló pontot. A felolvasás után 
nagy hatással szavalta el a költeményt. 
Hatásos pontja volt az estélynek Kring 
Olga szóló éneke: Kapi Gyula: „Fáradt 
fejem hová hajtsam“ , melyet Hollósy 
Kornél kisért harmóniumon. A máso
dik alkalommal okt. 17-én Szalay Mihály 
gyékényesi ev. lelkész tartott gondolatok
ban gazdag, a mai kort mozgató eszméket 
kidomborító hatalmas szabadelöadást a kö
vetkező címen: Van-e még a hitnek hitele 
és szerepe e világban.“ Majd Erdős Mar
git szavalta el Csengeynek: „Gondviselés“ 
cimü költeményét. A harmadik alkalommal 
okt. 24-én. Takáts Béla helybeli h. lelkész 
tartott felolvasást: „Csepreg városának 
1621-ben történt elpusztításáéról Ez alka
lommal Erdős L i l i : Kapi G yula: XXIII. 
zsoltárát énekelte. Mind a három vallásé 
estély énekkel és imával kezdődött és é r '*
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kel végződött. Az imaház zsúfolásig volt 
tele más vallásu hallgatókkal is. Az esté
lyek jövedelme offertórium utján 60 K volt, 
melyet a gyülekezet megfelezet és Andorka 
Elek dr. felügyelő 20—20 K- val 50—50 K-ra 
egészítve ki a gyülekezet az egyetemes 
szeretetházra és az egyetemes gyámintézet 
jubiláris alapjára adományozott.

A reformáció 400 éves évfordulóját okt. 
31-én. d. e. 10 órakor istentisztelet kere
tében ünnepelte meg mely alkalommal Ta- 
káts Béla h. lelkész beszédben fejtette ki: 
M it követel tőlünk a reformáció, buzdítva 
a gyülekezetét mielőbbi templomépitésre. 
Utána úrvacsora osztás, majd diszgyülés, 
melyen Andorka Elek felügyelő tartott szép 
megnyitó beszédet. A diszgyülésen Takáts 
Béla h. lelkész 100-ás adománnyal orgona 
alapot létesitett.

Az ünnepségek sorozatát nov. 4-én nagy
szabású vallásos estély megtartásával zárta 
le, amelyet templom alapjának gyarapítására 
a városháza nagytermében tartott meg. Ez 
alkalommal az ünnepély fénypontja Pröhle 
Károly soproni theol. akad. tanárnak „A 
reformáció lelke“ címen megtartott szabad- 
előadása volt. A beszéd mélyen szántotta 
át a városháza nagytermét zsúfolásig meg
töltött hallgatóság lelkét s a gyülekezeti ta
gokhoz intézett buzdítás és a vallásfeleke
zetek egymáshoz való viszonyának gyönyörű 
vázolása mély nyomokat hagyott a külön
féle vallásfelekezetü hallgatóságban. A be
széd e lő tt: Hol óssy Kornél: „Rád bizom 
sorsomat“ c. énekét, énekelte a különböző 
vallásfelekezetekből összeállított vegyeskar. 
Majd Borbély Irén szavalta Vargha Gyu
lámé : -Győzelem“ c. költeményét Utána 
Kriog Olga énekelt. A beszéd után A. d’ 
Ambrosio: Románcát adták elő hegedűn, 
gordonkán, zongorán és harmóniumon: Dr. 
Molnár István, Vadász Mihály, Hollósy Kor
nél és Kring Gyula. Végül a vegyeskar 
énekelt még.

Az estély jövedelme 1797 korona volt, 
melyből a tiszta jövedelr. et mintegy 1400 
koronát a gyülekezet templom építési alap 
jához csatol. A felülfizetések közül meg 
kell emlékezni: Gróf Széchenyi Aladár fő
ispán 100 K, Dr Fekete Gyula ügyvéd (ref.) 
100 K, Fáber János a mezögazd. jész. társ. 
igazgatója 100 K, Máy János nagybérlő 
Nagyállás 96 K, D r. Ma^tlcsy Sándor ügy
véd (ref.) 42 K, Kacskovics Lajos alispán 
(r. kath.) 30 K, és Bánó Sándor (r. kath.) 
30 K.

Kaposvár világos példája annak, hogy 
a felekezeti békesség hatalmas dolgokat 
tud alkotni j  ß

A sikátori evang. egyházközség az ősök 
hitbuzgóságat és áldozatkészségét jellemző 
módon ünnepelte a rcf jubileumi ünnepét 
Nevezetesen elhatározta, hogy a millenium 
évében épült templomba a még hiányzó 
orgonát megszerzi. A 8 változatú orgonát 
Angster hírneves pécsi orgona gyáros szál
lítja 7200 koronáért. Az orgona árához a 
ref. emlékünnep alkalmával adakoztak: f. 
Takács Sándor 500 K, Pócza Ferenc leik., 
Szupper Ernő felügyelő, Ihász Sándorné, 
id. Kánai József, iváncza Pál, Varga János 
200—200 K, Varga Márton gondnok, Mé
száros Lajos, f. Horváth Pál, Pákozdi Dá- 
vidné, f Gombás Sándor. Horváth Pál és 
neje Takács Éva, Kánai Gyuláné, Gombás 
Dávid, Kovács Sándor. Kovács József, ifj 
Takács Pál, 100—100 K, özv. Pappjózsefné 
80 K, özv. Horváth Lá§zlón'é 70 K, Kánai 
Mihály 60 K, Varga József, Ihász István, 
Fűzi Józsefné, özv. Papp Jánosné, f. Ta

kács Pálpé, Kovács István, Csőre Ferenc, 
Glatz Károly, Papp Gyula, Pákozdi Imre, 
Ihász Ferencné, 50 50 K, id. Ihász Pál, 
Ihász Józsel, a. Takács Sándorné, Takács 
János, Horváth Sámuel, Ferenczi Sándor, 
Gombás Ferenc 40 -4 0  K, Vince Ferenc 
Kámai Sándor, Boros János, id. Varga Já
nosné 30—30 K, özy. Horváth Györgyné, 
Horváth Imre, f. Horváth Gézáné, f. Hor
váth Katalin Gombás Gábor emlékére 
25—25 K, Gombás Gáspár, Teszéri István, 
Lünk Menyhártné, Banz György, özv. Ta
kács Józsefné, Teszéri Ferenc özv. Horváth 
Pálné, Csu^a András, Csőre Pál, Teszéri 
József, Borbás István, özv Polgár Istvánná 
(r. kath.) 20—20 K, Horváth Györgyné 15 
K, a. Horváth Pálné, Gregorits József (r. 
kath ) Szabados Sándor, Vincze Józsefné, 
Horváth Julia és Lídia, ifj. Takács Józsefné, 
a. Horváth Gézáné, Fűzi Zsófia, Horváth 
Böske, Dákai Ferenc és Julcsa, Borbás Jó
zsef, 10— 10 K. Teszéri Lajosné 7 K, Hor
váth p. József, ifj. Ihász Pálné, Nagy György
6—6 K, Szabados Józsefné, Vincze Péter- 
né, Krausz Károlyné (izr.) Flaschner Adolf 
( iz r), Borisza Eszt;r, Pákozdi Sándorné 
5—5 K, özv. Horváth Tamásné (r. kath ), 
ifj. Boros János, Papp Julcsa és Róza 4—4 
K. Összesen 4517 kor. A jó Isten áldása 
legyen a kis gyülekezeten, hogy kitűzött 
célját megvalósíthassa.

I t t honr ó l .
Rövid hírek. A nem állami tanítóknak 

jóval kevesebb háborús pótlékot ad a kor
mány, mint az államiaknak. Személyenként 
ez 300—1300 K-ra megy, ami egy tanító 
háztartásában bizony sokat jelent. És a 
hazát a nem állami tani.ók is szolgálj k 
oly hűséggel, mint egyebek!

Elrendelték a burgonya rekvirálását, nov. 
8-án kezdték meg, ami házi és gazdasági 
cémunkát végezök egy évre 12J kgr.-t, 
egyebek 100 kgr.-t kapnak egy évre.

A pozsonyi Magyar Cérnagyár r. t. tiszta 
haszna 549 445 K Ezért kell nekünk oly 
sokat fizetni, hogy a magyar nevű, de an
gol gyár ily nagy hasznot tegyen zsebre.

A cukor adót 16 K-ról 54 re emelik.
Az Országos Magyar Gazdasági Egylet 

a dohány árának a fölemelést sürgeti. 
1918-ban már a békeár háromszorosa lesz.

Az összes pamuiszöveteket s az ezekből 
készült árukat be kell szolgáltatni a Pamut- 
központ r-t.-nak.

Többszörös életmentő. Wieder Ignác, 
a 20. hegyi tüzérezred káplárja az a sze
rencsés, ak:nek már öt emberéletet sikerült 
megmentenie. Már régebben az Ung folyó
ból mentett ki egy kereskedelmi iskolai ta
nulót ; a budapesti Párisi Áruház emléke
zetes leégésekor két gyermeket hozott le 
a lángtengerbe borult palota harmadik em> 
le térö l; nemrégen agy inasgyermeket me - 
tett meg, aki Budapesten két villamoskocsi 
közé szoru lt; legutóbb pedig egy 9 éves 
fiút, akit már magával rántott az elindult 
villamoskocsi.

Dr. Hegedűs János országgyűlési kép
viselőt elgazolta Budapesten egy villamos
kocsi A 87 éves öreg ur fejét a mentő- 
deszka teljesen összelapitotta ucv, hogy 
nyomban meghalt. Az általánosan becsült 
képviselő nyug. honvédfötörzsorvos volt. 
Végigküzdötte a szabadságharcot mint had
nagy Ő kezdeményezte annak idején a 
Magyar Vöröskereszt-Egylet létesítését.

T ilos  a had ifog lyok levelezésének 
közvetítése. A hadviselés érdekeit védő '

255.

okokból, a kereskedelmi miniszter rende
letére, a hadifoglyok levelezését a posta- 
hivatalokban szigorúan ellenőrzik. Nehogy 
a közönség önhibáján kívül is eset eges 
vizsgálatoknak legyen kitéve, a belügymi
niszter figyelmeztet mindenkit, hogy a ha
difoglyok levelezését semmi körülmények 
között ne közvetítsék.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
-------- i

A képviselőhózat nov. 20-ára hívták 
egybe. Wekerle miniszterelnök több rend
beli javaslata közül ott szerepel a választó- 
jogi törvényjavaslat is.

A n a g y v i l á g b ó l .
Ferenc József szobra. A király jelen

létében' most leplezték le Klagenfurtban, 
Karintia fővárosában elhunyt királyunk 
szobrát. A szobor életnagyságnál nagyobb 
alakban mutatja Ferenc József királyt.

Megszűnő gyógyintézet. Ausztriában 
a híres és régi döblingi ideggyógyintézetet 
teljesen megszüntetik. A gyógyintézetnek 
a legnagyobb magyar: gróf Széchenyi Ist
ván is lakója volt és üt halt meg 1860-ban.

Az u j francia  m in isztere lnök m agyar 
rokonai. A központi hatalmak legengesz
telhetetlenebb ellenségének az uj francia 
miniszterelnöknek magyar rokonai vannak. 
Michnay Jenő ny. törvényszéki biró és fe
leségének leányát Idát a francia miniszter- 
elnök egyetlen fia Michel bírja feleségül. 
George Clemeneau imádja magyar menyét, 
magyar unokáit pedig „Rákóczi ivadékának“ 
nevezi-

Szabadságolások a fro n tró l. A had
vezetőség részéről intézkedés történt aziránt, 
hogy legénységi állománybeli katonák is 
megfelelő időközökben rendszeresen sza
badságoltassanak Így a hadifrontról hat 
havi, egyéb katonai szolgálatból pedig 
kilenc havi szolgálat után jár a lehetőségek 
szerint kétheti szabadság. A hadi érdekre 
és közlekedési viszonyokra való tekintettel 
ez a szabádságolás természetesen nem 
köthető fix időpontokhoz, de annyit min
denesetre be fognak tartani, hogy az 
alosztályoktól, századoktól legalább egy
szer egy évben minden katona igénybe 
vehesse kétheti szabadságát. A szabadsá
golási turnusok gyors egymásutánban fogják 
felváltani egymást és a parancsnokságok 
a szabadságolások iránli kérelmeket min
den esetben a legnagyobb jóakarattal 
intéznek el.

Á lla tok  a tüzvonalban. Érdekes dol
gokat mesélnek katonáink a tüzvonalba 
került állatok viselkedéséről. Például egy 
besszarábiai falu hátrahagyott macskái föl
keresték a katonák födözekeit és ott állandó 
tanyát ütöttek Nappal, ha csönd volt, egész 
otthonosan sütkéreztek a födözék tetején, 
éjjel pedig pusztították a födözékben el
szaporodott egereket, a katonák nem kié 
örömére Ha azonban a tüzelés megkezdő
dött, rémülten menekült minden macska 
mintegy parancsszóra a födözékbe. — A 
másik érdekes eset Galíciában történt. 
Egyik katonánk egy kis barázdabillegetőt 
födözött föl, amelynek egyik lába el volt 
lőve. Ez a kis hadisebesült annyira meg
szokta már a fegyverropogást, hogy fészkét 
a lövöldében, közvetlenül a Stand mellett 
építette föl és a legnagyobb lövöldözés 
közben is o'yan nyugodtan viselkedett, 
mintha egyáltalán észre sem venné az 
irtózatos zajt.
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Szerkesztői üzenetele:
H. M. Nem lehet. — Idegen szavak. 

A sztrájk, az amerikázás és a szabotázs a 
szervezett szakmunkások fegyvere munka
adóik ellen. A sztrájk munkabeszüntetést 
jelent, az amerikázás összejátszás az idő 
elhúzására, mikor a munkások qsak látszó
lag dolgoznak, de nem végeznek érdemes 
munkát. Szabotázsnak nevezzük azt az 
eljárást, mikor a munkások készakarva 
tönkre teszik, vagy legalább megrongálják 
a gépeket. Offenziva =  támadás; defen
zíva =  védelem. Entente (olvasd : ántánt) 
== szövetség. Centrális hatalmak — központi 
hatalmak, mivel mi Európa közepén va
gyunk keletről és nyugatról is elzárva. 
Mozlimoknak, ozmánoknak a törököket 
nevezzük. Római szék, szentszék, vagy 
Vatikán a pápát, vagy pápai udvart, a 
Quirinál ellenben az olasz királyi udvart 
jelenti. Amannak -zékhelye a vatikán, 
emezé a quirináli palota, amely mindkettő 
Rómában van. — V. B. I. 1 Uj évfolyamunk 
nem Adventkor, hanem újévkor kezdődik. 
Addig előfizetése rendben van. 2. tyem 
egyházi tisztviselő.

A Dunántúli Szakácskönyv szer
kesztőségében (Pénzeskut Veszprém 
m.) kapható annak legújabb pótfüzete 
„Háborús ételek“ cimen, mely a szűk 
élelmezési viszonyokhoz alkalmaz
kodva közli a lehető legolcsóbb és 
amellett ízletes főzési módot. Bér
mentesítéssel együtt szállítja szerző 
1 korona 65 fillér előleges bekülr 
dése mellett. 7— 10

jU&knz'unk i  Harangszó terjesztésén!

K m l é k i i l
a reformáció négyszázadik évfor

dulójának ünnepére 
vegye meg mindenegy evangélikus 

egyháztagunk
az „1918-ik évi

KÉPES LUTHER-NAPTÁR“-t
Mig az 1917-iki jubileumi évfolyam főleg 
magáról a nagy reformátorról emlékezett 
meg képben és Írásban, addi» ez az év
folyam a magyar reformáció nevezetesebb 
hőseit és eseményei bemutatásával áldoz 
a reformáció emlékének. Az érdekes képek 
hosszú sorozatán kívül Réthy Lajos kiváló 
rajzoló művészünknek a „Luther Naptár" 
számára készített 2 eredeti, valóságos mű
remek képe mint mümelkklet ad ennek az 
évfolyamnak különösen nagy értéket, úgy
hogy nincs Naptár, mely e tekintetben a 
, Luther Naptár“ -ra\ kiállja a versenyt. A 
szebbnél szebb, tanulságos elbeszéléseken, 
költeményeken, elmélkedéseken kívül a 
nemes humor is megcsendül ismét az „Ek
lézsia humorá “-bán, a Mosolygó történeted
ben és a nagyobb számmal közölt tréfás 
apróságokban. Folytatja a háborúról és egy
házunk áldozatairól szóló rovatot a meg
felelő s zöveggel és képekkel. Uj rovatot is 
kezde t „A  gazdálkodás köréből" címmel, 
melyben Gazdabarát a „Hogyan termel
hetünk többit ?“  c. cikksorozatot kezdi meg.

A „Luther Naptár" ára l  kor. 20 fillér, 
amely összeg tekintve a gazdag és értékes 
tartalmat s a nyomatási költségek óriási 
nagyságát, még mindig .olcsónak mondható 
20 példánynál nagyobb megrendelésnél 10°/o 
kedvezmény jár. Kapható a lelkészi és ta
nítói hivataloknál, illetve megrendelhető 
közvetlenül a „Luther Naptár" szerkesztő
ségénél S o p r o n ,  Paprét 2.

Jó könyvek!
Antal G. : A gályarab szabaditó Ruyter . . —*80 
Albert J. : Túl az óperencián (mesék) . . • . 1 80
Babay K. : Nádfödeles házak alatt . . . .  1*80
Borsos I. : A pályarabok története . . . 1*80
Czipott G. : Csendes órák (háborús). . . . —*10 

„ „ Gyászos mezők, két ezred éven
át vérző város...................................... —*20

Csengey G. : Vallásos költemények . . . .  1*—
Csite K. : Az én múzsám..................................2*—

„ „ Az á r u ló ................................2-—
„ „ Árva l ib á k ............................. 2 ’ —

Dingha B : Hol volt, hol nem volt (mesék) . 1 80
Farkas M.-né : Történetek az életből. . . .  1*80
Fenyves E. : Zsedényi István gályarab . . .  — 10
Gagyhy D. : Mária nővér....................................... 1*80
Gyurátz F. : Hitoltára (imádságos könyv) . . 2*50

„ * Hősök k o r a ..................................1*80
Hamvas J. : Mesés történetek . . . . . .  1*80
•Kapi B. : A boldogság könyve........................1 80

w „  Patikáriusék b ib liája.........................* —*10
„ „ Pálfy József.......................................—'30

Kovács S. : Két vértanú a XVII. szazadból . —’10
„ w Bocskay la t rá n ...............................—.30

Masznyik E. : Képek az ókori kér. egyház
történetéből . ............................................ 1*80

Masznyik E. : Lutjier aranymondásaiból . . —*80 
Payr S. : Hárfa hangok (vall. költ.) . . . .  ?

„  „  Fábry G erge ly .................................. 1*—
„ w Mária Dornttya.................................. —-20
„ „ Erdősi János reformátor . . . .  —*30

Pethes J. : Mélánchton élete............................. —’80
Pósa L. : Arany liget (költemények) . . . .  1*80
Sántha K. : Zsivora György a nagy ember

barát .................................................... . —-20
Stráner V. : A biblia az élet könyve. . . . 1*80
Szabolcsba M. : Áhitat-Szeretet (költemények) 3*— 
Szalay M. : A nagy országúton (költem.) . . 2.—

„ „ Guszti (vidám történetek( . . .  1*60
„ • „ Nótaszó a tábortűznél (háborús

da lo k ).....................................................—-20
Szeberénvi L. : Luther éle te.............................—*40
Vargha Gy.-né : Dicsőség Istennek (költem.) 2*40 
Zsilinszky M. : Székács József püspök élete. — ’40 

w „ . Kermann Dániel püspök élete — *80 *
Az itt felsorolt könyvek kaphatók Wel- 

lisch Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon (Vas m.).

Hirdessünk a „Harangsző“-ban!
•■■■■■aaa*a«IMIIIMIIiMllllllllMllllillllllMMMlllMMMMMMMMMMM IMII III iiiiiiiimm:

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
: idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

j S z e n t  I s t v á n  balzsamot,
\ mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
: is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
| legbiztosabb a

Friedrich féle „viszketegség elleni kenőcs“.
i  Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 
f meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró- 
: bálja meg a

I „wittenbergi tyukszemirtót“.
: Feltétlenül használ. 20—52

s Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz-
s tositva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
s ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T A P P O R T “ .
i E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

I FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

20 -5 2  a

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  n é p l a p .
Felelős szerkesztő és kiadó Szalay Mihály gyékényesi ev. leik.
Társszerkesztők: Czlpott Géza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek.

Előfizetési Ara 36  azAm ra közvetlen küldéssel 8  K 0 0  r, csoportos küldéssel 3  K. K éziratok Q YÉK ÉN YE8-re (Som ogy megye), előfizetési d ijak  
a  HARANG SZÓ  kiadóhivatalénak K Ö RM EN D-re, reklam éclók 8Z E N T G O T T H Á R D -ra  küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító. .I

TARTALOM: Varga M á r to n : Advent. (Vers.) — N o vá k  R ezső: Az ádventi király békéje. — S za lay  M ih á ly :  Mit köszönhetünk 
a reformációnak. — H etvényi L a jo s : A soproni evangélikus főiskola történetéből. — Kiss S a m u : Egy hitvalló asszony. — A vi
lágháború eseményei. — H o rvá th  Im re : Riadó. (Vers.) — Csite K á ro ly : Jóska záloga. (Elb.) — Ország-Világ. — Szerk. postája.

A d v e n t .

Isten, fttyánk, Jézus mutat 
Egyedül csak igaz utat 

Üdvösségre mi nekünk; 
lm, isméden jő vezetni,
Óh, segélj őt hűn követni, 

Mind a mig tart életünk. 
Amen.

VARGA MARTON.

Az ádventi király békéje.
Irta : Novák Rezső.

Jel. 3, 19-20.

Negyedszer köszönt bennünket az 
uj egyházi esztendő a háború alatt, 
negyedszer keresi fel a békesség fe
jedelme a keresztyén világot. Csende
sen, alázatosan, szinte észrevétlenül 
közeledik hozzánk s halk hangon igy 
szól be házunkba: »Imé az ajtó előtt 
állok és zörgetek; ha valaki meghallja 
az én szómat és megnyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, 
és ő én velem.« Sok helyütt durva,

elutasító választ hall, goromba szit
kokat, másutt családi petpatvart, isten
telen, eldurvult életmódot tapasztal, 
honnét szintén fájó szívvel távozik; 
ismét más helyen teljes közöny, val
lási nemtörődömség tárul szemei elé, 
üres mentegetődzés utasítja el, csak 
kevés helyen talál nyitott ajtókra, fo
gékony szivekre. Pedig nagy kincset, 
drága ajándékot hoz magával: a szív
nek nyugalmát, boldogságát, az Isten
nel való békességet Ígéri azoknak, 
akik hajlékukba fogadják.

A világ azonban nem ilyen békes
séget akar; hiú bálványok : pénz, va
gyon, kényelmes megélhetés, könnyű, 
vidám szórakozás után futkos, fenékig 
üríti az élvezetek poharát, gond, ve
szély, felelősség nélkül, biztonságban 
óhajt élni, de Jézus ajándékának: a 
belső békének a szükségét nem érzi. 
Csalódottan fordul el Jézustól a világ, 
mert legfőbb 1 -ánságát nem teljesí
tette : a várva rt külső -békét nem 
hozta el az ezer sebtől vérző emberi
ség szá nára. Ezt a békességet, mig 
birtokunkban volt, nem tudtuk meg
becsülni, most pedig, hogy elveszítet
tük, a legmagasabbra értékeljük s ké
szek volnánk érte minden áldozatra

Nem hallgattunk Jézus figyelmeztető 
szavaira: »Vajha megismerted volna 
te is, csak e te mostani napodon is, 
amik néked a te békességedre valók I 
De most elrejtettek a te szemeid elől.« 
(Lukács 19, 42.)

Jézus, az ádventi király békét akar 
teremteni a földön, emberekhez való 
jóakaratot akar biztosítani, de ennek 
feltételéül először szivünkben, benső 
világunkban akarja megalapozni az 
ő békéjét, mely kiárasztaná áldó ha
tását mindennapi életünkre, megszen
telné egymáshoz való viszonyunkat, 
egyszóval: szükségképeni következ
ménye lenne a világi békesség. Az 
ö békéje nem a fegyverek hatalmán 
nyugszik, hanem a szív vallásos vi
lágában, az Istennel való szeretettel
jes viszonyunkban leli alapját. Ettől 
nem foszthat meg semmiféle külső 
erőszak, nyomorúság, szenvedés, nem 
rendítheti meg még a halál sem, mert 
ez a békesség az Istennel való békes
ség, amely felette vagyon minden 
emberi értelemnek.

E világ más békét kíván: a fegy
verek elnémulását, a külső nyomorú
ságok, szenvedések megszűnését, a 
háború előtti állapotok visszatérését
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Mi is nehezen várjuk ezt és őszinte 
lélekkel imádkozunk minél előbbi el
jöveteléért, de tudnunk kell, hogy az 
igazi békesség csak Jézussal és Jé
zuson keresztül jöhet el hozzánk, 
melynek feltétele az őszinte bünbánat- 
ból és alázatosságból eredő megtérés.

Ezt a békességet már negyedszer 
atánlotta fel a háború folyamán 
Jézus, az ádventi király, negyedszer 
szólít fel bennünket elfogadására: 
»Imé az ajtó előtt állok és zörgetek.« 
»Légy buzgóságos azért, és térj meg!« 
— és mi nem hallgatunk szavára I 
Csudálkozunk azon, hogy ellenségeink 
visszautasítják be'keajánlatunkat, de 
azon nem ütközünk meg, hogy mi 
is visszautasítjuk Üdvözítőnk hívogató 
szavát. Nem akarunk ajtót nyitni 
előtte. Nélküle akarjuk megvalósítani 
a békét, bünbánatról, megtérésről 
hallani sem szeretünk. Mindig csak 
a külső körülményekben keressük a 
baj okát s elfelejtjük, hogy tulajdon
képpen belső okok, a s z í v  gonosz 
vágyai és indulatai: az önzés, az 
elbizakodás, a haszonlesés, a gyűlölet, 
a vallástalanság szülik a bűnt és 
zúdították reánk közvetett utón bű
neink büntetését: a háborút.

Az igazi békességnek tehát legna
gyobb akadálya az emberi bűnösség, 
amely a háború alatt szinte diadal
ünnepeit üli. Krisztus békességéért 
éppen ezért nagy art kell fizetnünk :

Mit köszönhetünk 
reformációnak?

Irta: Szalay Mihály.

A föld mélye tele van kincsekkel, 
de azok csak akkor gazdagítják a 
világot, ha napfényre kerülnek. Mig 
rejtve m aradnak: holt kincsek, nem 
használnak senkinek, a mitsem 
sejtő emberek gondtalanul, vagy 
éppen a szegénység gondjával 
küzködve járnak el felettük. De jön 
a bányász, felhozza a kincseket és 
gazdagabbá teszi velük a v ilágo t

Bányász volt a négyszáz eszten
deje fellépett nagy reformátornak, 
Luther Mártonnak apja ; bányász 
a reformátor is, csakhogy ő azokat 
a le lk i kincseket kutatta fel és hozta 
napfényre, amelyeket a keresztyén- 
ség adott a világnak, de a po
gányságból átlopódzott babonának 
emberi találmányoknak, visszaélé-

meg kell térnünk, újjá kell születnünk, 
hogy a vallásos megújhodás meg
teremthesse a társadalmi, nemzeti 
megújhodásnak is az alapfeltételeit. 
Magunknak kell először megjavulnunk, 
Istennel kell kibékülnünk, a Jézus 
Krisztust szivünkbe zárnunk, hogy 
eljöhessen hozzánk az ő békéje s 
vele együtt reánk virradjon a politi
kai békességnek hajnaja.

Óh jövel ádventi nagy király, térj 
be hozzánk s halld meg buzgó imánk: 
„Lelkűnknek itt alant Te adj békekséget, 
Baj s szenvedés között tűrő szelídséget 
S mennyben üdvösséget.“ ‘

Négy hét választ el bennünket 
Karácsony szent ünnepétől.

A „ Harangszó “ hazulról megküldött 
ünnepi üzenetben kívánja felkeresni 
ismételten azokat, akik Karácsony 
szent estéjét künn a táborban, az 
olasz síkon, Albánia maláriát osztó 
mocsaraiban, Románia pusztáin vagy 
a több százkilométeres orosz arcvonal 
valamelyik pontján töltik.

Ne sajnáljuk azért a filléreket! Ne 
fáradjunk el a jóltevó adakozásban! 
Hadd érezzék véreink Karácsony szent 
estéjén a tábortüzek fényénél, hogy 
idehaza értük dobog minden szív, 
értük imádkozik minden ajk.

Adományokat e célra elfogad min
den lelkész és tanító.

1 r- 1 —  ■■■-
seknek iszaprétege lassanként elte
metett és salakkal kevert.

A  Luther és társai által megin
dított reformáció tehát nem hozott 
uj vallást, csak megtisztította az 
idők folytán megromlott keresztyén- 
séget. Erre emlékeztet magának a 
reformációnak neve is, amely szó 
szerint visszaformálást jelent. Visz- 
szaformálta a keresztyénséget ere
deti tisztaságára és egyszerűségére. 
De éppen ezzel olyan nagy változást 
idézett elő az emberiség életében, 
hogy általában innen számítjuk a 
világtörténelem uj ko rá t: eddig tart 
a le lk i sötétség, innen kezdődik a 
felvilágosodottság. A . reformáció 
egyházi téren indult meg, de hatása 
és áldása kiterjedt többé-kevésbé 
az emberi élet minden terére.

A reformáció vissza adta az em
beriségnek a bibliát. Jézus szavait: 
„Tudakozzátok az Írásokat, mert 
azokban örök életetek van és azok 
tesznek bizonyságot én rólam,“ 
valam int ezeket a szavakat: „Boldo
gok, akik hallgatják az Istennek 
beszédét és megtartják azt,“ az első 
keresztyének híven követték és

A soproni evangélikus  
fő is k o la  tö rtén e téb ő l.

Irta : Hetvényi Lajos.

A soproni líceum országos jelen
tősége : uttörés különböző téren.

A 18-ik század végén líceumunk 
méltán kapta a „soproni Parnassus“ 
nevet. Több jeles tanár mellett ez 
időben első sorban is Schwartner 
Márton érdeme az, hogy a soproni 
iskola annyira kimagaslott és több 
téren a magyarhoni oktatás és neve
lés történetében nevezetes úttörő mun
kát fejtett ki. II. József figyelmét sem 
kerülte ki a jeles tanár, akit 1788- 
ban a budai egyetemre a diplomatika 
tanárául nevezett ki. A tanárok oda
adó, lelkiismeretes munkájával kap
csolatban összhangban volt ekkor az 
ifjúság jobb részének érettsége, ko
moly törekvése, nemes lokalizmusa, 
mely az önművelésnek ritka, szinte 
korszakos jelentőségű virágát fakasz
totta és gyümölcsét érlelte meg. Oly 
idők voltak ezek, amidőn a diákok 
a nemzeti fejlődés, művelődés ügyét 
komolyan szivükön viselték és komoly, 
érett férfiakhoz méltóan alkotó mun
kát végeztek. Ezeknek élén állott Kis 
János, aki tanuló korában 1790-ben 
az ország belső önképzőkörét, a 
„ Magyar- Társasg “ -ot alapította meg, 
amelynek jelentősége akkor kiemel-

érezték is Isten igéjének örök életre 
vezérlő és boldogító hatását. Később 
azonban, hogy az egyházban elsza
porodtak a Krisztus tanításával 
ellenkező visszaélések, az egyház 
vezetői megtiltották a népnek a 
biblia olvasását. Azt mondták, a 
nép nem érti Isten igéjét, pedig 
inkább attól féltek, igenis megérti, 
hogy az mást tanít, m int ők. M ikor 
az ágostai birodalmi gyűlésen 1530- 
ban A lbert mainzi kath. püspök a 
bibliából olvasott és egyik tanácsosa 
megkérdezte: „Fenséges fejedel
mem és uram, mi köze kegyelmed
nek e könyvhöz?“ a püspök talá
lóan fe le lte : „B iz én magam sem 
tudom, mert ami ebben a könyvben 
van, az mind az utolsó betűig 
ellenünk szól.“ Wald Péter, W iklef 
János, Húsz János, Luther, Zwingli, 
Kálvin és minden más reformátor 
a bibliából győződött meg az egy
ház tévelygéseiről és az ige fegy
verével szállt sikra ellenük. Az 
egyház tehát magán érezhetette 
Luther zárdabeli preceptorának 
mondását, „hogy a biblia az oka 
minden háborúságnak.“ Ezért adták



1917. december 2. HARANOSZÓ. 259.

kedett az iskolai élet szűk körén, 
mert az országra nézve azt a szép 
munkát kezdette meg, amit a híres 
keszthelyi .helikoni ünnepek« folytat
tak, aminek örök otthonául a »leg
nagyobb magyar«, Széchenyi István 
gróf 1825-ben a »Magyar Tudomá
nyos Akadémiá«-t alapította meg. Egy 
másik ilyen országos jelentőségű egye
sület volt intézetünkben az 1827-ben 
alakult és 1883-ig fennálott „Deákkuti 
vármegye“, mely mint majálisrendező 
egyesül és elsősorban is a »magyar 
viselet, magyar zene, tánc és magyar 
nyelv ápolása« céljából létesült, de 
szervezetével, diák-főispán, alispán, 
főjegyző, superintendens választásá
val, alkotmányos életével, mint a köz
életre nevelő, jellemfejlesztő intézmény 
emelkedett ki és töltötte be nagy hi
vatását. Az önművelésnek, a testvé
riség ápolásának, az önmagán és 
egymáson való segíteni akarásnak 
szelleme teremtette meg egymásután 
a szintén országos hírnévre emelke
dett »Gyorsírókért, Zene-Társaságot, 
Deáksegélyzőegyesületet.

A soproni líceum, mint a dunán
túli egyházkerület iskolája. A the- 
ológiai és a tanitóképzőintézet.

A nemzeti érzést, a hazaszeretetei 
mint a múltban, úgy 1848-ban, a sza
badságharc idején is hiven ápolta az 
intézet az ifjúság lelkében. Müllner

a francia tábornokok 1550.-ből 
fenmaradt iratukban III. Gyula 
pápának azt a tanácsot, hogy „a 
szentirás olvasását, amennyire le
het, korlátozni ke ll,“ mert, amint 
mondják „ez az a könyv, amely 
különféle viharokat és lázadásokat 
támasztott ellenünk, úgy hogy 
majdnem tönkre mentünk.“ A  bib
liá tó l való félelem idővel akkorára 
nőtt, hogy a Szentkönyvet ezrével 
égették meg, a biblia terjesztő 
társulatokat pedig a pápák „a ke- 
resztyénség pestisének“ nevezték 
és egymás után adták k i ellene s 
a bibliaolvasás ellen ira ta ikat: igy 
1824-ben, 1829-ben, 1840-ben, 1844- 
ben, 1846-ban, 1849-ben, 1864-ben.

Á  katholikus hívek ma sem ol
vashatják szabadon a szentirást.

A  reformátorok ellenben siettek 
a nép kezébe adni, hogy a léleknek 
mindennapi tápláléka legyen. Beteg 
a test, ha nem kívánja a mindennapi 
kenyeret: beteg a lélek, ha nem 
éhezi és szomjuhozza az Isten igé
jét. A  m i hitünknek és életünknek 
zsinórmértéke és fundamentoma az 
evangéliom. Ezért is neveznek ben-

Mátyás tanár mint parancsnok ve
zette a honvédelemre készülő ifjúsá
got a katonai gyakorlatra. A szabad
ság vágy azonban szertelenségekre 
is ragadta az ifjúságot, aminek kö
vetkezménye rendbomlás s a tanítás
nak majdnem félévig való szünetelése 
lett.

A szabadságharc gyászos levere- 
tése után nemzetünk sorsában isko
lánk is osztozott. Egyidőre elveszí
tette nyilvános jellegét. Az iskola 
megmentése érdekében azonban az 
egyházkerület mindent elkövetett. Már 
1853-ban teljesen kiegészített tanári 
karral Király József Pál igazgatósága 
alatt mint egyházkerületi intézet nyí
lik meg a líceum, melynek azután nem
sokára a kormány is visszaadta a 
nyilvánossági jogát. E nehéz időkbe 
esik a tanító és lelkészképzés tovább
fejlesztésének ügye is. A theológiai 
tárgyak előadására az intézet felsőbb 
fokozatán ugyan már a régebbi időben 
is nagyobb súlyt helyeztek, azonban 
a tanítóképzés terén kevesebb történt. 
Azért ezt sem hanyagolták e l; a gim
náziumi tanulók közül azok, kik a 
tanítói pályára készültek, néhány 
szaktantárgyban külön oktatásban 
részesültek. Ezzel a kezdetleges álla
pottal szemben e téren óriási hala
dást jelentett 1857-ben a soproni ev. 
tanítóképző intézet felállítása, mely
nek érdekében Király József Pál ta-

nünket evangélikusoknak. Ehhez 
fordulunk, ha útmutatóra van szük
ségünk. Lutherral va lljuk : „Teljesen 
elég nekünk, ami a bibliában van, 
hogy minden dologban tudjuk, 
mihez tartsuk magunkat.“ II. Vilmos 
német császár azt mondja: „Én 
gyakran és szívesen olvasgatom a 
bibliát, amely ott fekszik éjjeli 
szekrényemen és gyönyörű gondo
latokat húztam alá benne. Nem 
tudom megérteni, hogy oly sok 
ember van, aki olyan keveset fog
lalkozik az Isten igéjével. Minden 
gondolatomnál és cselekedetemnél 
felteszem a kérdést, vájjon m it szól 
hozzá a biblia. Rám nézve valóságos 
forrás, amelyből erőt és világossá
got meritek. A félelem és aggodalom 
óráiban ehhez a vigasztaló kincshez 
fordulok.“ Valóban az élet könyve 
ez, nemcsak abban az értelemben, 
hogy az örök élet felé vezet, hanem 
azért is, mert az élet minden for
dulatára van Istentől szava. Ha 
gyermek vagy, tekints a 12 éves 
Jézusra. Ha if jú  vagy, lépj János, 
vagy Timótheus nyomába. Ha csa
ládfő, vagy családtag vagy, tartsd

nár s igazgató és Kolbenheyer Mór 
lelkész Németországot, Angliát és Hol
landiát bejárták s a felállítandó ta
nítóképző intézet javára gyűjtöttek. 
Az uj intézet megallapitásában s to
vább fejlesztésében a fentebb emlí
tetteken kívül különösen Pálfy József 
vette ki a munkából az oroszlán részt.

A theológiai intézet a Bach-kor- 
szakban két évfolyam volt, 1861-ben 
azt három évfolyamúvá bővitették s 
kötelezővé tették a negyedik évfolyam
nak egy külföldi egyetemen való hal- 
gatását is. A hatvanas, hetvenes évek
ben a theológián Pálfy József, Müll
ner Mátyás, Petrik János Jakab s 
majd Rajcsányi János tanítottak, a 
filozófia tárgyakat pedig Domanovszky 
Endre adta elő. Még megemlitjük, 
hogy 1861 -ben az abba hagyott jogi 
szakoktatást is felújították, amit azon
ban csak 3 éven át folytathattak.

Ennek a korszaknak a tanárai is 
különösen az által tűntek ki, hogy 
az ifjúságnak az önművelésre, lelki- 
ismeretes tovább képzésre indítást 
adtak. Dóczi Lajos a nagynevű iró 
és Schneller István a kiváló tudós 
egyetemi tanár, a soproni líceum egy
kori növendékei nagy hálával emlé
keznek meg erről s e téren különö
sen Thiering Károly tanár nevét
emeljük ki. F o ly ta tjuk .

magadat a kolos^éi levél 3. részé
nek idevágó verseihez. Ha szegény 
vagy, tanulj Lázártól. Ha gazdag 
vagy és e világhoz ragadsz, vedd 
eszedbe a példázatbeli gazdag, vagy 
gazdag if jú  sorsát. Ha keresztet 
hordozol, tekints Jézus keresztjére. 
Ha elmúlásodat érzed, olvastasd el 
magadnak az I. korinthusi levél 15. 
részének második felét stb. Egy 
afrikai néger a szentirást olvasva 
azt kérdezte a h itté rítő tő l: „m ikor 

' já rt Jézus az ő vidékükön s a h it
térítő kérdésére, hogy mért szeretné 
ezt tudni, azt felelte, mert Jézus 
olyanokat mondott, amelyek nagyon 
ránk illenek.“ Igen, olvassa csak 
akárki, úgy érzi, hogy Isten igéje 
éppen őneki szól, éppen ő rá illik . 
Megkeresi és elitéli bennünk a 
legelrejtettebb bűnt is s megtalálja 
és ébresztgeti a le lkünk mélyén 
szunnyadó jó t is. Boldog, gazdag 
életű emberré lesz, aki napról-napra 
ennek a könyvnek hatása alá adja 
magát.

Mi nem is tiltjuk , hanem sürgetjük 
a biblia olvasását. A rra  törekszünk, 
hogy híveink bibliás keresztyének



2 6 0 . HARANOSZO. 1917. december 2.

Egy hitvalló asszony.*)
Kép a magyar protestantizmus történetéből.

Irta: KISS SAMU.

Véres nagy időkből dicső nagy időkbe 
visz az emlékezet Négyszázados múlt
nak csodás eseményei rajzanak föl 
lelkűnkben. Ez események központ
jában ott látjuk Luthert, amint Pál- 
apostoli lelkülettel és jellemszilárd
sággal száll síkra a világ átformá
lására hivatott uj s magasztos esz
mékért. Fegyvere azonban nem gyil
koló szerszám, nem kard, nem puska, 
hanem az élet igéje. Célja sem né
pek leigázása, hanem a századokon 
át lealázd szolgaságban és rabságban 
szenvedő lelkek felszabadítása. Az 
ultimátum, mellyel a rdm. kath. egy
háznak a hadat megüzenni, az a 95 té
tel, melyet 1517. október 31 -én witten
bergi vártemplom ajtajára kiszegezett. 
Kalapács-ütéseinek hangja, mint a 
háborút kezdő ágyulövések moraja, 
ébresztőleg és vigasztólag zúg bele 
a tespedő korba. S nyomán két ellen
séges táborra oszlik a világ. Az egyik
nek élén áll maga a reformátor ke
zében a bibliával, a másiknak élén 
római pápa ajkán az átok és kárho
zat szavaival. Minél jobban és fé
lelmesebben dörög boszut lihegve ez,

*) Felolvastatott a győri evang. belmisz- 
sziói egyesület reformációi vallásos estélyén.

legyenek és az evangélikus nevet 
az evangéliom ismeretével és köz
vetítésével meg is érdemeljék. A  
biblia terjesztő társulatok azt tűzték 
k i feladatul, hogy áldozatot, fárad
ságot nem kiméivé az életkönyvét 
olcsón eljuttassák minden házba, a 
földkerekség minden részébe, hogy 
áldását keresztyének, ' pogányok 
érezhessék. A  legnagyobb ilyen 
intézmény a „B rit és Külfö ld i 
Biblia Társulat,“ amely 1804-ben 
Londonban alakult s m ikor 1904-ben 
fennállásának százéves évfordulóját 
ünnepelte, a bibliát, vagy annak 
egyes részeit, már majdnem hat 
m illió példányban küldte szét 370 
nyelven. Hazánkban száz év alatt 
a teljes bib liá t 287.000, az újszö
vetséget 847.000 példányban ter
jesztette el. Egyik vevő igy nyila t
kozott ró la : „A  biblia tükör az én 
kezemben; ebből látom, mi vagyok 
és mivé ke ll lennem !“ Ha lelkünk 
képét ebben olyan gyakran meg
néznénk, m int arcunkat az üveg 
tükörben, akkor le lkünk tisztítására 
is bizonyosan több gondot és időt 
fordítanánk. Mert nem igaz, hogy

annál lelkesebben forgatja bibliáját, 
mint egyedüli fegyverét, amaz s an
nál diadalmasabban zengi: »Az ige 
kőszálként megáll, megszégyenül, aki 
bántja. . . «

De a szellemi küzdelem csakhamar 
elfajult. Az ige ellenébe ugyanis, lát
ván, hogy »nem bírnak vele«, közön
séges, hatalmi fegyvereket szegeztek. 
A világosság elnyomására felvonul
tak a sötétség hadai minden kigon
dolható borzalmassággal és kegyet
lenséggel. Az érdekeit féltő vallási 
elfogultság zsarnokokat, hóhérokat 
szü lt; mig a lelkiismereti szabadság 
védelme hősöket, mártírokat termett. . .  
Szomorú kiváltságunk, hogy egy nem
zet sem oly gazdag hitvallókban, már
tírokban, mint a magyar protestáns 
egyház. Hitvallóink között találunk 
minden rendüeket és ranguakat: lel
készeket s tanítókat, világi urakat s 
jobbágyokat. Sőt gyönge asszonyokat, 
nőket is, kik a vallásukért való ül
döztetésekben és szenvedésekben oly 
erőseknek, állhatatosaknak mutatkoz
tak.

Egy ilyen hitvalló asszonyt akarok 
bemutatni ezúttal Bethlen Katalin sze
mélyében.

.*
A Bethlen-család Erdély legrégibb 

és leghatalmasabb főúri családjai közé 
tartozik A nemzetség okiratilag 1528- 
ban emlitettik először; a monda

nem érünk rá. Bethlen Gábor 
negyvenhárom csatában vett részt, 
naggyá, műveltté, gazdaggá tette 
veszélyes, nehéz időkben országát; 
állami gondjai mellett igazgatta 
családi ügyeit, jószágait is ; azt irta  
egyik levelében: „A nny i gondom 
vagyon, hogy egészségem is szintén 
megbomol immár miatta,“ mégis 
huszonhatszor végig olvasta a bib
liát, amelyet mindig magánál hor
dott.

I. Rákóczi György, Erdélynek 
szintén nagy fejedelme, harminc- 
kétszer tette ugyanezt. II. Vilmos 
német császárnál több és fontosabb 
gondja-dolga kevés embernek van 
a földön, mégis ráér a b ib lia ol
vasására.

A  reformáció visszaadta a b ib liá
val együtt az igaz hitet. Az apostol 
szerint a h it hallásból van, a hallás 
pedig Isten igéjéből. Tehát csak 
annak lehet hite, aki hallotta, ismeri 
Isten igéjét. A k i nem ismeri, nem 
is sejtheti, m it és hogyan kell 
hinnie. Az emberre nézve semminek 
sincs olyan elhatározó fontossága, 
m int a hitnek.’ Olyan az életünk,

azonban egészen Szent István húgáig, 
Saroltáig fölviszi eredetét. A család
nak két ága van : a bethleni és az 
iktári. Mindkét ág nevezetes szerepet 
játszik történelnünkben. Az iktári ág
ból való Bethlen Gábor fejedelem, a 
magyar potestantizmusnak Bocskai 
és a Rákócziak mellett egyik védő 
pajzsa s oszlopa. Az iktári ág a múlt 
század közepe táján halt k i : mig a 
bethleni ág, mely szintén sok jeles 
férfiút adott a hazának, ma is él és 
virágzik. Ennek a bethleni ágnak 
egyik méltó sarjadéka Bethlen Katalin.

1700. november 25-én született 
Bonyhán. Atyja gróf Bethlen Samu 
küküllő-megyei főispán s marosszéki 
főkapitány, anyja pedig borsai Nagy 
Borbála volt. Édesapját alig nyolc 
éves korában elveszítette. A hódolók 
seregétől körülrajongott fiatal és szép 
özvegy azonban nem sokáig viselte 
a gyászfátyolt. Újra férjhez ment a 
szintén özvegyi sorban élő báró Hal
ler Istvánhoz, az erdélyi főkormány
szék elnökéhez, akinek első nejétől 
három fia maradt.

A mostoha apa, noha maga róm. 
katholikus volt, református nevelőt 
tartott a kis Katica mellett. Sokkal 
felvilágosultabb volt, semhogy az ad
dig protestáns légkörben és szellem
ben nevelkedett, erősen vallásos ke
délyű lánykát a katholikus hitre való 
tanítással lelki megrázkódtatásoknak

amilyen a hitünk. A k i nem hisz 
Istenben s a magasabb, földöntúli 
életben, soha nem tud a porból 
igazán följebb emelkedni. Vágyain, 
gondolatain, cselekedetein mindig 
ott éktelenkedik valami alacsonyság. 
Ellenben a hivő embernek legkö
zönségesebb cselekedetén is ott 
érzik valami magasabb világ le- 
hellete. Ha szól, ajkán mintha a 
megszokottnál tisztább szó, szinte 
isteni beszéd fakadna; ha szolgál, 
mintha másokénál nemesebb, szinte 
isteni erővel tenné azt. M int az 
első keresztyénekről feljegyezték: 
„Testben élnek, de nem élnek test 
szerint.“ A világnak igazi jóltevői, 
nemes értelemben vett nagyjai 
mindig nemes, nagy hitü emberek 
voltak. De még a népek is akkor 
legnagyobbak, m ikor a h it legjobban 
áthatja őket. Ezt bizonyítja a nem
zetek története és kiváló emberek 
ilyen nyilatkozatai: „Egy embernek, 
aki derekasan, becsületesen akar 
valamit tenni, minden körülmények 
között erős hitre van szüksége“ . . . 
„Az emberi nagyság titka abban áll, 
hogy egy utón haladjunk Istennel“ . ..
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tegye ki. Katalin a vallási dolgok 
iránt kezdettől fogva bámulatos fogé
konyságot tanúsított. Már fiatal ko
rában képes volt órákon keresztül a 
bibliát, imádságos és énekeskönyvet 
olvasgatni. Nem hiába volt oldalági 
leszármazottja annak a Bethlen Gá
bornak, aki a bibliát még háborúiba 
is magával vitte és huszonhatszor 
átolvasta. A bibliába elmélyedő s be
lőle táplálkozó hite csoda-e aztán, ha 
erős meggyőződéssé s a prostestáns 
egyházhoz való rendíthetetlen ragasz
kor lássá vált nála. Ez a ragaszkodás 
és vallásos érzés volt későbbi szen
vedéseinek az okozója, de egyúttal 
az a forrás is, melyből szenvedései
nek elhordozásához az erőt merítette.

Pedig a szenvedésekből hamar és 
bőven kijutott neki. A fejlő, bá os ha- 
jadonba beleszeretett legkisebb mos
toha testvére, Haller László. Édes
anyja, aki időközben újra özvegyen 
maradt, szívesen vette mostoha fiá
nak közeledését a kérő szerepében. 
A gyámol nélkül maradt árva csa
ládnak támaszát oltalmát látta benne. 
De Katalin nem visszonozta a sze
relmet; sőt inkább valami leküzdhe
tetlen hidegséget érzett László iránt, 
különösen azért, mert az túlbuzgó, 
erőszakos katholikus volt

Az. anya mindent elkövetett, hogy 
leányát hajlékonyságra bírja. Meg
nyerte tervének a rokonokat is. Mind

„A z emberi életnek, különösen egy 
felelősségteljes életnek a sarkköve 
az a viszony, amelyben az Úrral 
á llunk“ . . „A k i életét nem a val
lásra alapítja, el van veszve“ . . . 
„A m in t a h it meginog, a gyakorlati 
élet is ingoványra ju t, tévelygés, 
igazságtalanság és nyomor lépnek 
fel mind nagyob, nagyobb mérték
ben“ . . A m it én hős nemzet alatt 
értek, az tulajdonképpen hivő nem
zet“ . .  „A  keresztyénség nem 
pusztán magánügy, hanem nyilvá
nos nemzeti ügy. A ttó l függ népünk 
jövője, hogy milyen állást foglal el 
vele szemben. A keresztyénségnek 
helyet készíteni népünkben és né
pünk életében ez a legjobb politi
ka és legigazibb hazafiság“ . .. Azt 
tapasztaljuk, hogy a gyönge hitü 
embereken és népeken a körülmé
nyek uralkodnak s a kedvezőtlenek 
földre gázolják őket; ellenben az 
erős hitü emberek és népek maguk 
uralkodnak a körülményeken s a 
kedvezőtleneket is jóra fordítják. A 
gyönge h it közönséges tucatemberré 
tesz, az erős hit kiemel a közön
ségességből. Gondoljunk csak Pál

hasztalan : Katalin hallani sem akart 
a Haller Lászlóval kötendő házasság
ról. Mikor anyja látta, hogy célt nem 
ér, hogy szép szóval, rábeszéléssel 
nem tud leányára hatni, eme szavak
ban tört ki végtére: »Ha azt akarod, 
hogy gyermekemnek tartsalak, ezt a 
gyűrűt vedd e l; máskülömben gyer
mekemnek sem mondalak és minde
nemből kitagadlak.. . . « »Oh kemény 
szavak! — irta, önéletrajzi feljegyzé
seiben a lányka. Mit tudtam tenni, 
még visszaszólni sem mervén, a gyű
rűt elvevém. Oh szerencsétlen óra, 
mely másoknak nagy örömöt szokott 
szerezni, nekem szerzett kimondha
tatlan keserűséget és szomorúságot.*

Fo ly ta tjuk .

A világháború eseményei.
Oroszországban ugylátszik Ke- 

renszkivel szemben mégis Lenin lett 
a helyzet ura, akinek sikerült is már 
kormányt alakítania. Az uj orosz 
kormány első ténykedése, hogy a 
hadsereg főparancsnokát utasította, 
tegye meg a béketárgyalások meg
kezdése céljából fegyverszünetre az 
ajánlatot. Duchonin tábornok az orosz 
hadsereg főparancsnoka azonban 
megtagadta az engedelmességet, mire 
a népbiztosok tanácsa, más szóval a 
kormány elcsapta a tábornokot a

apostol, Luther, Kálvin, Bethlen, I. 
Rákóczy György, II. Vilmos példá
jára. Erős emberek, mert van erős 
h itük s ebből fakadó szilárd meg
győződésük.

Hogy a hitnek s vele az életnek 
egyedüli biztos fundamentoma csak 
a szentirás lehét, azt Jézus is 
többször kijelenti. Egyik helyen azt 
mondja: „Valaki hallja én tőlem e 
beszédeket és megcselekeszi azokat, 
hasonlítom azt a bölcs emberhez, 
aki az ő házát kősziklára építette. 
Az ellen eljöhet az eső, eljöhet az 
árvíz, fújhatnak a szelek, beleüt
közhetnek abba a házba: nem dől 
össze, mert a kőszikla nem tagadja 
meg magát. De aki nem igy tesz, 
bolond építő, fövényre építi hitét, 
életét, családját s a nagy megpró
báltatás idején, m ikor éppen legna
gyobb szükség volna a menedéket 
adó épületre, nagy romlással össze
roppan, mert a fövény sem tagadja 
meg magát.

Ha a kath. egyház idegenkedik 
a szentirástól, hite sem ' épülhet 
szilárdan azon. Kátéjuk szerint 
„katholikus keresztyén módon hinni

főparancsnoki állásból és Krilenko 
zászlóst tette meg főparancsnokká. 
Az oroszoknak fegyverszünet létesí
tésére irányuló ajánlata azonban 
lapunk zártáig sem a német, sem az 
osztrák-magyar hadsereg főparancs
nokához nem érkezett meg. A mostani 
kormány külügyminisztere Trockij 
azonkívül átiratot intézett a nagy
követekhez, amelyben kifejti, hogy a 
népek függetlenségének elvén alapuló 
és önrendelkezésüket biztositó békére 
tett javaslatot, kifejti azt is ebben az 
átiratban, hogy valamennyi állam 
népe bizonyára nem vonakodik a 
békétől, mert minden ország népe 
kimerült az embermészárlástól. Ter
mészetesen a Lenin kormánynak e 
kétrendbeli ajánlatát Anglia, Francia- 
és Olaszország, nemkülönben Amerika 
barátságtalanul fogadják. Anglia állí
tólag már le is foglalta a körzetében 
lévő orosz hajókat. Amerika pedig 
minderre azzal dupláz rá, hogy mint 
egy New-Yorki távirat jelenti, legkö
zelebb hadat üzen Ausztria Magyar- 
országnak, Bulgáriának és Török
országnak. Ez az úgynevezett háborús 
düh végelgyengülésének jele.

A nyugati harctéren immár ötödik 
napig tart az angolok elkeseredett 
támadása az Artois-fronton. A fran
ciák csak gyöngén kontráznak ennek 
a kétségbeesett erőfeszitésekkel ma
kacsán nyújtott áttörő kísérletnek és

annyit tesz, mint igaznak tartani 
mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott 
és az anyaszentegyház által elénk 
adott, hogy h igy jük“ . „Az igaz, 
Krisztus által tanított hitnek egyedül 
’a kath. egyház van birtokában.“

E szerint a h i t : elhivése az
egyház tanításának. Csakhogy az 
eddigiek után joggal kételkedhetünk, 
hogy Isten egyedül a kath. egyház 
birtokába tette volna le az iggz 
hitet. Gyanús az az igazság, amely 
fél a világosságtól s amelyet a 
hívőnek nem szabad az ige mérté
kével megnézni, hanem gondolko
dás nélkül, szolgai engedelmesség
gel el kell fogadni. Mert amit az 
egyház mond, arra a kath. hívőnek 
vakon áment kell mondani, külön
ben eretnekségbe esik és bezárul 
előtte az üdvösség ajtaja.

Evangélikus értelemben a hit, 
mely Isten előtt kegyessé és igazzá 
tesz, nem csupán abban áll, hogy 
tudom a Krisztus születését, szen
vedését stb. (mert ezt az ördögök 
is tudják), hanem az a bizonyosság, 
a szívnek határozott, erős bizo
dalma, amellyel az Isten ígéretét
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pedig főként eddig való támadó 
arcvonaluknak keleti felén: Craonne 
és Berry au Bac között.

Az angolok támadását azonban 
nem lehet lekicsinyelnünk. Főként az 
a körülmény, hogy nemcsak az első 
hanem még a második napon is 
újabb területnyereségre tudtak szert 
tenni, mutatja az áttörési kísérlet ko
moly voltát. A harmadik és negyedik 
napon azután helyben voltak a német 
erősítések, ismét megacélosodott a né
met védelem s az angoloknak állítólag 
egészen friss erőkkel folytatott táma
dásai egy talpalatnyi teret sem nyertek. 
Az első két napon a Byns tábornok 
vezetése alatt álló 3 ik angol had
sereg 8 kilométer mélységben és 12 
kilométer szélességben tudta benyomni 
a német arcvonalat. A foglyul ejtett 
németek száma 8000 fő, tehát az 
összes veszteség legalább egy had
osztályra becsülhető.

Az angol támadások folytatódását 
biztosra kell vennünk. Sőt a mai 
jelentésből ítélve, amely szerint a 
francia front különböző részein is 
jelentékenyen fokozódott az élérikség, 
lehetségesnek kellene tartani azt is, 
hogy a franciák is az eddig valónál 
nagyobb mértékben fogják az ango
lokat párhuzamosan támogatni.

Az olasz fronton igen nehéz meg
ítélni az események jelentőségét. Vagy 
csakugyan állóharcra kerül a sor (de 
ez kevéssé valószinü) vagy pedig

bizonyosnak és igaznak tartom, 
amelyen érdememen kívül bűneim 
bocsánata,“ kegyelem és üdvösség 
biztosittatik nekem a Krisztus által.“ 
A  m i h itünk tehát bizodalmas bfe- 
lefogódzás Isten kezébe azzal az 
erős gyermeki érzéssel és meggyő
ződéssel, hogy mint jó  atya nem 
taszítja el méltatlan gyermekeit 
sem, hanem a részünkre örökségül 
szánt és ígért bocsánatot, kegyelmet 
és üdvösségét, nem ugyan a ma
gunk érdeméért* hanem Krisztus 
érdeméért megadja nekünk. Ez a 
hit azonban nem betanulással, nem 
ránk erőltetve vá lik  hitünkké, ha
nem ha a szentrásból és belső 
meggyőződésből azt kell Lutherrel 
va llanunk : itt állok, nem tehetek 
másként, mert ha mást hinnék, 
lelkiismeretem ellen cselekedném, 
így lesz a kath. egyházi hittel, 
vagy tömeghittel szemben a mi 
h itünk az egyes embernek öntuda
tos, egyéni hitévé, amelyért aztán 
mindegyik hivő maga felel meg 
Isten és emberek előtt.

Folytatjuk.
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ahhoz hasonlítjuk a helyzetet, mint 
amikor két erős ember a sötétben 
egymásra akad és halálos csöndben, 
de annál nagyobb erőfeszítéssel ölre 
menve, némán, de irtózatos küzdelmet 
folytatnak. Az ellenséges erők számára 
a sztratégiai helyzet, mint már ismé
telten kifejtettük, nem kedvező és alig 
hihető, hogy Diaz tábornok saját 
jószántából határozta el magát arra, 
hogy már az adott helyzetben tartósan 
próbáljon ellenállni. A kezdeményezés 
annyira a miénk, hogy az ellenség 
védekezésének mikéntjét, sőt még 
erőelosztást is mi diktáljuk Ellenál
lásából hiányzik a belső erő és azt 
kell hinnünk, hogy az olasz ellentá
madások igazán csak arra jók, hogy 
hiábavalóan elhasználódjanak, az 
olyan olasz erők, amelyek hátrább 
talán jobb szolgálatot tehettek volna. 
Ez erők kimerülésével azután elkö- 
vetkezhetik olaszországi offenzív nyo
másunknak a tetőpontja, amelyről az 
olasz lapok már ma rebesgetnek.

Jegyezzünk hadikölcsönt!

Riadó.
A fejünk felett kong a vészharang... 
Talpra legények! Mind, mind ki a síkra! 
Emésztő lángok csapjanak bár égig,
5 forrón, tüzesen hulljon bár a szikra.

Ne legyen köztünk hitvány, gyáva lélek. 
Ki meg nem értve az Idő szavát, 
Röghöz tapadtan lenn csúszik a porban, 
Amig a többi szirttetőre hág.

hátunk mögött hagytuk a vak homályt. 
Sugárzó, égi fény felé megyünk. 
Boldog jövendő izzó, szent fényétől 
Hadd ittasodjék meg a két szemünk!

Győzelmi kürtök riadozzatok 1 
Talpra legények I. . .  Itt a pillanat I... 
Fesse bár vérünk pirosra a rétet,
Csak édes hazánk —  az legyen szabad! 
H arcté r. Horváth Imre.

O lv a s s u k  a b ib l i á t
Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a leyfőbl? kincw 
Tanyát a sátán fűtőit ott,
Dtí Isten nem lel hajlékot.

Dec 2 vasárnap, Jelenések
n 3. hétfő,

4. kedd, „
V . 5. szerda, „
n 6. csütört., „
n 7. péntek, „
n 8. szombat, „

1, 1—8.
1, 9 -2 0 .
2, 1 -5 . 
2, 8- 11., 1 - 6
3, 7 -1 3 . 
3, 14-20.

Jóska záloga.
Elbeszélés. Ir ta : Csite Károly.

Másnap este aztán magát a Bim
bóba, illetve annak árán szerzett 
ruházatba bujtatva, beállított Pityer 
Ferkóval, a keresztapjával pipás Kis 
Mihályékhoz kérőbe.

Szives fogadtatásban részesítették 
őket. örzse néni azonnal asztalt te
rített számukra. Mihály gazda pedig 
a kulacsot kerítette elő Jóskát azon
ban valami igen nyugtalanította. 
Ugyanis egy vetélytárs félét talált már 
ott, még pedig Benkő Bálint a biró 
fia vo't az s igen furcsán mosolygott { 
össze Juliskával, Mihály gazda pi- 
sze-orru leányával, a mint beléptek 
hozzájuk.

Jó ideig bátortalanul, akadozva 
folyt a beszéd, tudniillik Jóskáék ré
széről, az időjárásról, szántásról, 
vetésről és más hasonló érdekes mie
gyebekről, mig végre az evést befe
jezték, a kulacs is jócskán kiürült 
és a fali óra mutatója is egynéhányszor 
megtette körútját, (ha nem is annyi
szor, mint Jóska kínos gondolata a 
leánykérés dolga körül.)

Jóska többször is figyelmeztette 
keresztapját a megkéréshez szükséges 
bevezető szavak megtételére, még 
pedig csizmája orrával. Keresztapja « 
szintén bátor ember lévén, viszont 
Jóskát biztatta a könyökével. Addig- 
addig biztatták igy egymást, mig M i
hály gazda elkezdett ásitozni. Az ásitás 
pedig a legragályosabb betegség lévén, 
egy-kettőre versenyt tátogatták mind
annyian a szájukat. Jóska feje körül 
erőszakos kitartással röpködött vala
mi éjibogár. Isten őrizte, hogy még 
addig be nem repült a többször nyitva, 
mint csukva tartott száján. — No 
most, itt az idő, most vagy soha! 
mert még valami veszedelem ér, — 
gondolta Jóska s nagyot nyelt; fekete 
pörge bajuszát csipkedve, imigyen 
vezette be a jövetelére vonatkozó 
szót:

— Hát . . izé. . . elgyüttem, Mihály
bátyám! j

— Jól tetted, édes öcsém. Vártalak.
— Mihály bátyám úgy is tudja, 

miért gyüttünk ?
Biz’ nem másért, csak azért, a mit 

múlt vasárnap Ígért, ha nem másította 
volna meg szavát.

— Nem én, Józsi öcsém. A mit 
én egyszer kimondok, hótomig a mel
lett maradok.

— Igaz ember kend 1 — szólalt 
meg Pityer Ferkó is.

— Én má’ csak ilyen vagyok; — I 
folytatta Mihály gazda mosolyogva,

i
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nyomadékos hangon. — De hát nem 
csupán tőlem függ a dolog. Meg kell 
kérdeznünk Julcsát is, hogy akar-e 
férjhezmenni ? •

— Persze, persze! — bólingatott 
helyeslőén Pityer Ferkó. Jóska pedig 
aggodalmasan tekintett Juliskára, a 
kinek a kályha melleti padkán valamit 
fülébe sugdosott Benkő Bálint.

t— Juliskám ! — szólt Mihály gazda 
a leányához. -  Erigy ki, gyermekem, 
hivd be egy pár órára Julcsát.

— Julcsát ?! . . a szógálót ? ! — 
kérdezte Jóska hüledezve.

— Igen őt- ő  is lányom. Az én 
kenyeremen nevekedett föl, mint apát
ián, anyátlan árva . . No, má’ itt is 
van . . Hallod, Julcsa* jer közelebb, 
no ! Ez a tisztességes legény kérőbe 
jött hozzánk, s én má’ részemről oda 
is ígértelek. Tehát má’ csak a te 
szavad van hátra.

A sugár, barnapiros leányzó nem 
mozdult el az ajtó mellől. Arca tűz
ben égett, s a leányok régi szokásá
hoz hiven ő is szemét lesütve, köténye 
sarkával babrált.

Jóska felugorva ültéből, oly szá
nalmas, ostoba ábrázattal tekintgetett 
hol a leányra, hol a gazdára, mintha 
csak meghabarodott volna az elméje.

— No, mi baj, öcsém ? Mi nem 
tetszik? — kérdé tőle Mihály gazda.

— Hiba van ! — hebegte a legény.
— Julcsában ? ! . . . Ne mondj 

olyant, te szerencsétlen 1
— Ott a hiba, hogy nekem az igazi

leányát ígérte oda 1 — szólt Jóska
elkeseredetten.

— Azt má’ nemtettem, öcsém !
— Bolonddá tett engem ! — foly

tatta majdnem siró hangon a csaló
dott legény.

Julcsa szörnyen szégyenlette a dol
got. Haragosan tekintett a legényre : 
>Oh, te oktondi!« mondta alig hall
hatóan s kiugrott a nyitott szobaajtón.

— Szamár vagy, öcsém, nem érted 
te a figurát! — szólt ismét a gazda.

— Süsse meg kend az ilyen figu
ráját ! . . Tönkretett vele engem! 
Eladtam miatta egyetlen üszőmet, hit
vány száz koronáért, hogy tisztes
séges, uj ruhában jöhessek el házá
hoz 1 . . Hej, nincs lelke, Istene kend
nek, hogy igv vesztét okozza a sze
génynek 1 — folyt Jóskából a keserű 
vád, mialatt nagy könycseppek gurul
tak végig napbarnitotta ábrázatján. 
Siratta az eladott Bimbót.

Julcsa leányzó a pitvarban hall
gatózott s úgy megesett a szerencsét
lenen a szive, hogy visszajött a szo
bába s igy szólt gazdájához:

— Mihály bátyám, harmadfél évi

béremet nem vettem még föl, adjon 
ki most belőle száz koronát!

— Adok leányom, adok. S ha kell, 
az egészet is azonnal kiadom, kamat
jával együtt, — Szólt Mihály gazda 
s nagy harmónikás bugyellárisából 
kihalászott egy százkoronás bank- 
jsgyet.

A kérők az alatt keserű búcsút 
mondva, kifelé indultak.

— Várj I — kiáltott Julcsa Jóskára 
s neki nyújtotta a pénzt. Nesze itt 
az egész ruhád ára. Vehetsz rajta 
borjut. Reggelre aztán ide állítsd érte 
nekem a ruháidat.

— Te oktondi! — kiáltott egyszerre 
Julcsára a gazda és felesége. — Mi
ért pazarlód igy a pénzedet! Minek 
neked a férfiruha?!

— Majd csak ád nekem is a jó 
Isten valamikor egy jóravaló urat : 
jó lesz annak!

Jóskának valami csodás, jóleső 
melegség járta át a szivét s egész 
valóját. Nem a bankót, hanem Julcsa 
kezét fogta meg:

— Bocsáss meg, Juliskám, hogy 
oly ostoba voltam! Ha nem vetnél 
meg engem és a szegénységemet, szi
vemből kérnélek : Légy a feleségem !

— Látod, öcsém, nem vagy olyan 
nagy szamár, mint a milyennek lát
szottál ! — jegyezte meg Mihály gazda.

Julcsa nagy, barna szemében'bol
dog mosoly villant meg, db a követ
kező pillanatban már rideg komoly
sággal mondta:

— Mostanában nem! De a pénzt 
csak vidd el. S majd egy év múlva, 
vagy később, a mikor már eléggé 
kinevették magukat rajtad a faluban, 
akkor eljöhetsz a ruhádért

Mondanom sem kel, hogy Jóska a 
kikötött időnél jóval előbb kiváltotta 
— saját magával - a zálogát.

— Vége. —
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A z  e g y h á z  k o r é b ó l .
Doktorrá avatás. Hornyánszky Aladár, 

pozsonyi theol. tanárt értékes munkálko
dásának elismerésiül, tiszteletből theol. 
doktori címmel tüntette ki a göttingeni 
egyetem.

A soproni helyi gyámintézet alapot 
létesített egy Sopronban fölállítandó ev. 
po'gári leányiskolára. Erre a hasznos célra 
újabban is adakoztak egyesek is, neveze
tesen Huber Sámuel 200 K, Fíandler Lajos 
és neje Hauer Teréz 100 a , özv. Haüer 
Sámuné szül Bierbaum Zsófia 500 K, özv. 
Lenk Mária 100 K Továbbá a soproni 
születésű özv Pusen Sándorné, szül. Man-

ninger Amália, pinkafői lakos 20 ezer K-t 
adományozott szintén erre a nemes célra. 
Isten áldása legyen az adományokon és az 
adakozókon!

Áz egyetemes egyház báró Próany 
Dezső eddigi egyet, felügyelőt örökös tiszT 
teletbeli felügyelővé választotta.

Lelkészváíasztás. Az arnóti egyház- 
község az elhalálozás folytán megüresedett 
lelkészi állására Turóczy Zoltán, komáromi 
segédlelkészt választotta meg. Áldás kisérje 
munkáját I

Jubileumi adakozások. A keszőhideg- 
kuti gyülekezethez tartozó Belecska leány
gyülekezet részére 1000 K-t adományozott 
belecskai Mechwarth Ernő tolnai egyházm. 
felügyelő. Nemes példáját követve, a gyü
lekezeti tagok 2000 K-t önkéntesen ado
mányoztak a jubileumi alapítványra

Adomány. A csak néhány tagból álló 
kisvárdai missziói gyülekezet a nov. 4-én 
tartott ref. emlékünnepen offertóriumából 
és egy más felekezethez tartozó emberbarát 
adományából 72 K-t gyűjtött a rozsnyói 
árvaházra és az eperjesi tueol. Otthonra.

Diszdoktorok. A debreceni egyetem 
diszdoktorokki fogja felavatni: br. Prónay 
Dezső egyetemes felügyelőt, Kovács Sán
dor theol. igazgatót és Raffay Sándor bu
dapesti lelkészt. A doktorokká avatáshoz 
a király szükséges engedet met megadta.

Alapítványok. A Haggenmacher család 
az elhunyt id. Haggenmacher Henrik emlé
kére 50 ezer K-t, özv. báró Hatvány Jó- 
zsnfné pedig 10 ezer K-t adományozott 
alapítványul a Prot. Országos Árvaház 
javára.

Theol. tanári vizsgját tett báró Pod- 
maniczky Pál, felsöszeii lelkész, az egyet 
közgyűlés folyamán.

Ä legszebb emlék. Zalaistvándon Ko
vács Antal és neje Sabján Anna elhunyt 
fiuknak, Kovács Ernőnek emlékére 50 K 
alapítványt létesítettek, Sifter Antal és neje 
Böröcz Rozália emlékére pedig kiskorú 
gyermekeik 1000 koronát adtak a zalaist- 
vándi gyülekezetnek. A zalaszentgróti gyü- 
lekezetsez tartozó Tüskeszentpéter község
ben Horváth jános a gyülekezet volt 
gondnoka emlékcre édesanyja özv. Horváth 
Jánosné 200 koronás alapítványt tett a 
zalaszentgróti gyülekezetnél.

Csite Károly újabb elbeszélései. Csite 
Károly, lapunk munkatársa „M agyar szív“ 
címmel egy falusi bíróról irt három szép 
elbeszélést. Az élsőbén a magyar ember 
tréfás kedvét, hiszékeny természetét, meg
bocsátó jó szivét, a másodikban méltatlan
ságot is türelemmel és jóakarattal viszonzó 
s ezzel a gonoszt is megtérésre indító 
nemes viselkedését, a harmadikban furfan
gos észjárását, de egyúttal könyörülő 
gyöngéd érzését tárja elénk hol nevettető, 
hol el lágyulásra késztő formában. Az elbe
szélések megrendelhetők a szerzőnél Kör
menden Ára 2 K. Ugyanott rendelhető 
meg Csite .Árva libák“ cimü kötete szin
tén 2 koronáért

Jubileumi ünnepélyek és alkotások.
A szendi ág. hitv. ev. egyház a reformátió 
400 éves emlékünnepét október hó 31-én 
tartotta. Áz istentisztelet, illetve az úrva
csorával való élés után diszközgyülés volt 
amelyen elhatároztatod, hogy a reformátió 
400 eves emlékére e vérzivataros napok 
elmúltával, amint lehetséges lesz, orgonát 
állíttat a gyülekezet. Ezenkívül reformátiói 
jubileumi emlékalapot létesít a hívek között 
történt gyűjtésből. E reform, jubileumi 
emlékalapra eddig a következő adományok 
folytak b e : Színak zsófia és János 300 K,
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Matisz János és neje 200 K, id. Marthon 
Lajos és neje 100 K, Piri Károly és neje, 
Hánzli Mártonné, özv. Porcsy Istvánná, 
Novák János 50—50 K, ifj. Szabó Pál 40 
K, id. Nemes Sándor 32 K, Horváth Sándor 
30 K, özv. Marthon Mártonné, Marthon 
István 25—25 K, özv Marthon Lászlóné, 
ifj. Marthon Márton, özv. Szabó Istvánná, 
Kovács Eszter, Matisz Márton, Marthon 
László, özv. Színak Sándorné, Felső István, 
id. Adorján Lajos, Varga Zsigmondné, 
Matisz Lajos, ifj. Marthon Lajos, özv. 
Matisz Sámuelné 20—20 K, Szabó Sándor, 
Bradász Istvánná, Magyar József, ifj. Ador
ján Lajos, id. Hánzli Istvánná, Nagy Fe- 
rencné, Tóth Oyula, ifj Pintér János, özv. 
Felső Istvánné, Czombál János, Czombál 
Jánosné, Omischl Kálmánné, Nemes Mihály, 
Veréb József, Cser János, id Marthon 
Márton 10 10 K, Horváth Mijiályné, ifj. 
Hánzli Istvánné 6—6 K, Nagy Tera, Nemes 
Lajos, Sokorai János, Szabó Antalné, id. 
Pintér Jánosné, nositz János, dr. Radó 
Károly Budapest, dr. Benedek Vilmos, id. 
Szabó Pál, Szabó József, Csulák Sándorné, 
id. Szabó Lajos, ifj. Nemes Sándor, Nemes 
Etel, Kositz Sándor 5—5 K, Somogyi 
István, Kozits Lászlóné, Szabó Elek, Priusz 
Ferencné, ifj. Szabó Lajosné 4—4 K, Ne
mes Mártonné 3 K, özv. Szabó Mártonné, 
Oláh Lajosné, ifj Pintér Pálné, Németh 
József, Csizmadia Lidi, Csizmadia Sándor, 
Szabó Józsefné, Sliz István, Petrók Józsefné,

Vitek Sándorné, özv. Csűri Jánosné, Veréb 
Sándor, id. Petrók János 2—2 K, Pongrátz 
Pálné, Horváth Jánosné 1— 1 K. Összesen 
1510 K.

I t t h o n r ó l .
Elitéit hazaáruló. A honvédhadosztály- 

biróság 10 évi súlyos börtönre Ítélte — 
hetenként háromszor kenyér és vizböjttej 
és havonként kétszer magánzárkával szigo
rítva — Sütő János, fogarasmegyei, voilai 
lakost, aki a románok betörésekor az ott
honmaradt magyarokat bevádolta az ellen
ségnél.

A király imája. Királyunk még mindig 
az olasz fronton jár. Legutóbb a Monte 
San Gabriele vidékén haladt kíséretével, 
ott, ahol hős honvédeink hetekig oly vité
zül harcoltak. A rettenetes pusztulás képe 
mélyen megrendítette az uralkodót, sapká
ját levéve, csendesen imádkozott az elesett 
hősökért.

I. Ferenc József emlékezete. Nov. 21-én 
volt boldcgult királyunk halálának az első 
évfordulója. Ezen a napon az országban 
sok helyen gyászitentiszteletet tartottak.

Gyóni Géza emléke. Közöltük annak 
idején az orosz fogságban elhunyt magyar 
költőnek, Gyóni Gézának a halálát. A nagy 
költő emléket most szoborral akarják meg
örökíteni s erre a célra országos gyűjtést 
rendeznek.

Kmlékül
a reformáció négyszázadik évfor

dulójának ünnepére 
vegye meg mindenegy evangélikus 

egyháztagunk
az „1918-ik évi

KÉPES LUTHER-NAPTÁR“-t
Mig az 1917-iki jubileumi évfolyam főleg 
magáról a nagy reformátorról emlékezett 
meg képben és Írásban, add i' ez az év
folyam a magyar reformáció nevezetesebb 
hőseit és eseményei bemutatásával áldoz 
a reformáció emlékének. Az érdekes képek 
hosszú sorozatán kívül Réthy Lajos kiváló 
rajzoló művészünknek a „Luther Naptár" 
számára készített 2 eredeti, valóságos mű
remek képe mint mümell klet ad ennek az 
évfolyamnak különösen nagy értéket, úgy
hogy nincs Naptár, mely e tekintetben a 
„ Luther Naptár“- ral kiállja a versenyt. A 
szebbnél szebb, tanulságos elbeszéléseken, 
költeményeken, elmélkedéseken kívül a 
nemes humor is megcsendül ismét az „Ek
lézsia humorá “-bán, a Mosolygó történeted
ben és a nagyobb számmal közölt tréfás 
apróságokban. Folytatja a háborúról és egy
házunk áldozatairól szóló rovatot a meg
felelő szöveggel és képekkel. Uj rovatot is 
kezde t „A  gazdálkodás köréből" címmel, 
melyben Gazdabarát a „Hogyan termel
hetünk többit ?“ c. cikksorozatot kezdi meg.

A „Luther Naptár" ára /  kor. 20 fillér, 
amely összeg tekintve a gazdag és értékes 
tartalmat s a nyoinatási költségek óriási 
nagyságát, még mindig olcsónak mondható 
20 példánynál nagyobb megrendelésnél 10°/o 
kedvezmény jár Kapható a lelkészi és ta
nítói hivataloknál, illetve megrendelhető 
közvetlenül a „Luther Naptár" szerkesztő
ségénél S o p r o n ,  Paprét 2.

Jó könyvek!
Antal G. : A gályarab szabadító Ruyter . . —-80 
Albert J. : Túl az óperencián (mesék) . . .  1 80
Babay K. : Nádfödeles házak alatt . . . .  180
Borsos I. : A gályarabok története . . . .  1*80
Czipott G. : Csendes órák (háborús). . . . — *10 

„ „ Gyászos mezők, két ezred éven
át vérző város . .................................. —-20

Csengey G. : Vallásos költemények . . . .  1*—
Csite K. : Az én múzsám................................. 2*—

„ „ A z  á r u ló ...........................................2-—
„ „ Árva l ib á k ...................................... 2 ‘ —

Dingha B : Hol volt, hol nem volt (mesék) . 1 80
Farkas M.-né : Történetek az életből. . . .  1*80
Fenyves E. : Zsedényi István gályarab . . . — 10
Gagyhy D. : Mária nővér........................................1-80
Gyurátz F. : Hitoltára (imádságos könyv). . 2*50

„ „ Hősök k o r a ........................................1-80
Hamvas J. : Mesés történetek.............................. 1*80
Kapi B. : A boldogság könyve........................1 80

„ „ Patikánusék bibliája............................. —•10
„ „ Pálfy József......................... ....  —’30

Kovács S. : Két vértanú a XVII. szazadból . —*10
„ „ Bocskay Istrán .................................. —.30

Masznyik E. : Képek az ókori kér. egyház
történetéből.................................................1-80

Masznyik E. : Luther aranymondftsaiból . . —«80 
Payr S. : Hárfa hangok (vall. költ.) . . . .  ?

„ „ Fabry G erg e ly ......................................... 1*—
„ „ Mária Dornttya...................................—*20
„ „ Erdősi János reformátor . . . .  -30

Pethes J .: Melanchton élete.................................—*80
Pósa L. : Arany liget (költemények) . . . .  1*80
Sántha K. : Zsivora György a nagy ember

barát .....................................................—-20
Stráner V. : A*biblia az élet könyve. . . . 1-80
Szabolcska M. : Áhitat-Szeretet (költemények) 3 —
Szalay M. : A nagy országúton (költem.) . . 2.—

„ „ Guszti (vidám tőrténetek( . . .  1-60
„ „ Nótaszó a tábortűznél (háborús

da lok ).................................................... —-20
Szeberényi L. : Luther élete.............................—*40
Vargha Gy.-né : Dicsőség Istennek (költem.) 2*40 
Zsilinszky M. : Székács József püspök élete. —-40 

„  „  Kermann Dániel püspök élete -  *80
Az itt felsorolt könyvek kaphatók Wel- 

lisch Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon (Vas m.).

Hirdessünk a „Harangszó“-baii!

A kárpáti harcokban elpusztított és 
újra épített házak második csoportját most 
adták át a lakosságnak. 73 épületet avattak 
most föl a bereznai kerületben. Egy-egy 
lakóháznak a fölépítése háromezerötszáz, 
egy gazdasági épületé ötszáz koronába 
került.

Megszólalt a néma huszár. Fél évvel 
eze őtt egy hős magyar huszár Galíciában 
a gránát légnyomásától megnémult. Kezel
ték a kórházakban, de sikertelenül. Leg
utóbb azonban hipnotizálták, mire egyszerre 
csak megszólalt és azóta hibátlanul beszél.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselőház nov. 20-án megnyílt 

ülésszakán a kormány tizenkét törvényja
vaslatot terjesztett be. A költségvetési és 
a kiegyezés provizórikus meghosszabitá- 
sára vonatkozó, az egyes adótörvények 
módosítására, a bortermelés megadóztatá
sára, a cukoradó emelésére, a jegybank 
szabadalmának meghosszabitására és a 
jegybank hadinyereségadójára vonatkozó 
javaslatokat. Ezenkívül az igazságügymi- 
niszter nyújtott be öt törvényjavaslatot. 
Ezek között van a rokonok törvényes örök
lésének korlátozásáról szóló javaslat.

A n a g y v i l á g b ó l .
Nagy vasúti katasztrófa volt a román 

fronton Paskani és Ickani között, ahol két 
vonat összeütközött. A vonatok valósággal 
porrá zúzódtak s a rajtuk utazó román ka
tonák közül 520 meghalt és nagyon sok 
megsebesült. Az utasok között orosz tisz
tek voltak.

Moszkvából elszállították a hadifog
lyokat. Az orosz hadügyminiszter rende
letére a moszkvai kerületből minden ma
gyar, osztrák és német hadifoglyot elszál
lították kelet felé.

Kloroformot ittak. Bécsben a keleti 
pályaudvaron orosz foglyok dolgoztak a 
teherforgalom lebonyolításánál. Munka köz
ben egyszercsak több fogoly összeesett. Az 
orvosi vizsgálat alatt aztán kiderült, hogy 
a foglyok abban a hiszemben, hogy alko
holhoz jutottak, felnyitottak egy hordót, 
amiben kloroform volt és ittak belőle. Az 
oroszok közül kettő meghalt, öt pedig k i
sebb nagyobb égési sebeket szenvedett.

Szerkesztői üzenetek:
Kubisch E. Rk. Az Ev. Nyomdára 

küldött részvényjegyzést és 400 K öszseget 
megkaptuk és eljuttatjuk Varga Gyula 
vönöcki espereshez, a bizottság elnökéhez. 
— Többeknek. Jubileumi ünnepélyeket, 
a kotásokat és adományokat helyszűke 
miatt a jövő számban folytatjuk.

A Dunántúli Szakácskönyv szerkesz
tőségében (Bakonyszentlászló Vesz
prém m.) kapható annak legújabb 
pótfüzete „Háborús ételek“ címen, 
mely a szűk élelmezési viszonyokhoz 
alkalmazkodva közli a lehető legol
csóbb és amellett ízletes főzési módot. 
Bérmentesítéssel együtt szállítja szerző 
1 korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 8—10

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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‘ '  " *S>'  ' Tárószerkesztők: Czlpott Qéza, Németh Károly és Zongor Béla ev. lelkészek.

Előfizetési Ara 8 6  i i á m r i  közvetlen küldéssel 8  K 6 0  r, csoportos küldéssel 8  K. K éziratok Q YÉK ÉN YE8-re (Som ogy m egye), e lőfizetési d ijak  
a  H A R A N Q 8ZÓ  kiadóhivatalának K Ö R M E N D -re, reklam ációk 8 Z E N T O O T T H Á R D -ra  küldendők. Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító.

T A R T A L O M : Tóthné Munkácsy Elenóra: Ne félj . . . (Vers.) — Előfizetési felhívás. — Szalay M ihá ly : M it köszönhetünk a 
reformációnak ? — Kiss Samu: Egy hitvalló asszony. — Hetvényi Lajos: A soproni evang. főiskola történetéből — A világháború 
eseményei. — Szalay M ihály. Visszaemlékezés. (Vers.) — K a ;:-D E -:  A kötelesség útja. (Elbeszélés.) — Szcikwsztő postája.

Ne f é l j . . .
Mikor a rózsák hervadnak,
Mikor hull a levél,
Mikor letarolt a határ,
Mikor költözik a madár:

Ne félj I

Mikor a tarlott táj felett 
Süvölt a téli szél:
Csak bizz I csak várj, a hervadás 
Nyomában a feltámadás.

Ne fóljl

8  úgy élj : hogyha majd egykoron 
Feléd közéig a tél,
Nem lesz fénye holnapnak-mának; 
S mikoron majd élted fájának 
Levele-szirma egyre hull —
S a hervadás reád borul:

— Akkor se félj I . . .
Tóthné —  Munkácsy Eleonóra.

A karácsony i üzenet á r a :  1 
péld. 10  f ,  50  péld. 4 '5 0  K , 
1 00  péld . 8  K .

Előfizetési felhívás.
Újévkor lapunk a IX. évfolyamba 

lép. Midőn köszönetét mondunk lel
készeinknek, tanítóinknak, olvasóink
nak, munkatársainknak, jótevőinknek, 
hogy a mai nehéz viszonyok mellett 
is lehetővé tették lapunk megjelenését 
és ingyenpéldányoknak ezerszám a 
harctérre küldését: egyúttal bizalom
mal kérjük, maradjanak továbbra is 
hű barátaink s ismertessék, terjesz- 
szék lapunkat a hitrokonok között. 
Mutassák meg nekik lapunkat s fel
hívásunkat.

Lapunk iránya a régi marad. Köz
lünk vallásos elmélkedéseket, egy
házunkat, hazánkat érintő fejtegetése
ket, ismeretterjesztő, gazdasági cik
keket, elbeszéléseket, költeményeket; 
beszámolunk a háborúban, az egy
házban, az országban s a nagyvilág
ban történő fontosabb eseményekről. 
Folytatjuk a reformációi vonatkozású 
cikkek közlését; tájékoztatjuk olvasó
inkat az egyházunkat ma különösen 
érdeklő, sok tekintetben döntő fontos
ságú nagy kérdésekről: a protestán
sok békemozgalmának, a kath. auto
nómia, az 1848: XX. t.-c., az evang.

theologiai fakultás, a felsőbb iskolák, 
az evang. nyomda ügyének miben
létéről és sorsáról. Pár év alatt soro
zatosan ismertetni szeretnénk Jézus 
életét, az apostolok életét, az egész 
egyház történetét, a hittérítők életét 
és munkáját, a világtörténetét, a ma
gyar nemzet történetét, a magyar író
kat, a természettudományokat, a talál
mányokat stb.

Mindehhez azonban kívánatos vol
na, ha lapunk Újévtől Újévig minden 
héten megjelenhetnék. Akkor a Gyer
mekvilágnak is, amint szeretnénk, 
többször tudnánk helyet adni. Más
félszer ennyi megrendelő mellett 
ugyanazért az előfizetési díjért heten
ként adnánk a lapot s katonáinknak 
is még több ingyenpéldányt küldhet- 
nénk. A nagyobb érdeklődést és tá
mogatást egyházunk és népünk javára 
kívánnánk kamatoztatni. Tehát a 
maga érdekében is szerezzen mindenki 
újabb előfizetőket. Ma mikor minden 
párt és társadalmi osztály egyik leg
első gondja, hogy napilapot szerezzen 
eszméi, törekvései terjesztésére, kell, 
hogy ez a mi szemünket is felnyissa 
s mig napilapról nem tudunk gondos
kodni, tömörüljünk legalább a már
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meglevő Harangszó köré. Hogy az 
utóbbi időben mindenütt háttérbe szo
rítanak bennünket s úgy kezdenek 
beszélni rólunk, mintha már egyhá
zunk végelgyengülésben volna, annak 
nem annyira kevés számunk és sze
génységünk, mint inkább az az oka, 
hogy szétszakadozva nem tudunk egy
mástól indítást, bátorítást, önbizalmat 
kapni A szétszakadozottság és ma- 
gunkrahagyatottság érzése elseny- 
veszti meglevő erőnket is és habo- 
zóvá, kishitüvé sülyeszt bennünket. 
Lapunk folytonos összekötő kapocs 
akar lenni egyházaink, híveink között, 
hogy a távollevőket közelebb hozza 
egymáshoz. Ebből láthatjuk, hol ho
gyan munkálkodnak, mit akarnak, 
mit alkotnak, miben éri egyházunkat 
előmenetel, öröm, miben veszteség, 
szomorúság.

Sok jel szerint forduló ponthoz ért 
egyházunk. Vagy, vagy! Az eddigi 
élettelenség nem tarthat tovább ! Éb
redni kezdenek a vezetők is, a hívek 
is. Itt az ideje, hogy a lelkek meg
mozduljanak mindenütt. Megújult hitre 
és szorosabb összetartásra van min
denekelőtt szükségünk. Áron is meg
vegyük az erre kínálkozó alkalmakat, 
mert csak igy fogja a világ megis
merni és elismerni erőnket, értékün
ket és hivatásunkat. Mikor annyi a 
dudva a világon, hadd ejtsen az 
egész országba szétrepülő lapunk

Mit köszönhetünk a 
reformációnak?

Irta : Szalay Mihály.

A reformáció adta vissza továbbá 
a mélyebb, tisztább erkölcsi felfogást. 
A  h it nem maradhat elrejtve a 
s z ív  mélyén, hanem az ember 
cselekedeteiben, magaviseletében 
mutatja k i magát. Mint említettük, 
annyira kihat életünkre, hogy egye
nesen olyanná lesz életünk, amilyen 
a h itünk. Ahol nincs keresztyén 
élet, ott hiányzik a keresztyén hit. 
A m it ott hitnek neveznek, holt hit, 
a kegyesség semmisitő máza, k i
száradt, vagy képre festett fa, amely 
nem tud gyümölcsöt teremni. A  jó 
gyümölcsü életet erkölcsös, a rósz 
gyümölcsüt erkölcstelen életnek 
nevezzük.

A  kath. egyház betanult, kívü lrő l 
ránk parancsolt hitének megfelelően

egy-egy jó magot minél több szívbe 1 
Mikor annyi harang elnémult, hadd 
szóljon be helyettük a mi Harangszónk 
minél több hajlékba!

Előfizetési ára a nagy drágaság 
miatt csoportos küldéssel (legalább 
10 példány rendelésénél) 4 kor., cim- 
szalagos küldéssel 4 kor. 60 fillér. 
Rendelést elfogad minden lelkész és 
tanító is. A megrendeléseket és min
dennemű befizetéseket december 30-ig 
Körmendre kérjük küldeni. Sok zavart 
és késedelmet elhárítanak olvasóink, 
ha megrendeléseiket a megjelölt időre 
és helyre küldik.

Hisszük, belátja mindenki, hogy az 
előfizetési díj felemelésére a körül
mények kényszeritettek bennünket s 
igy sem sajnálja senki egy ebéd árát, 
vagy egy napszámát egy évi lelki 
táplálékért.

Egy hitvalló asszony.*)
Kép a magyar protestantizmus történetéből. 

Ir ta : KISS SAMU.

Az a ráerőszakolt jegygyűrű volt 
Katalin hosszú kálváriájának a kez
dete. Minden nappal szomorúbb és 
bánatosabb lett, mert mindegyik kö
zelebb hozta.-—8- rettegett esküvőt.

*) Felolvastatott a győri evang. belmisz- 
sziói egyesület reformációi vallásos estélyén.

jócselekedni is inkább külső, ki- 
, szabott, jó  cselekedetnek: mint a 
böjt, az olvasószámra való imád
kozás, az alamizsna osztogatás, a 
testsanyargatás, a világtól való 
visszavonulás, amelyből a zárdái 
élet fejlődött. Csakhogy ezek le
hetnek látszólagos jócselekedetek, 
fakadhatnak bajtól, büntetéstől való 
félelemből, jutalom reményéből, 
vagy üres kegyeskedésből. A re
formáció szerint a jócselekedet 
megítélésénél m indig a belső ér
zület a fő, amelyből a tett fakad. 
Am int Luther mondja, nincs olyan 
külső dolog, amely az embert ke
gyessé tehetné. A  léleknek nem 
használ, ha a test szent ruhába 
öltözik, szent helyeket keres fel, 
imádkozik, böjtöl, búcsúra já r és 
szüntelen jócselekedeteket visz is 
véghez. A jócselekedetek még sen
k it sem tesznek jóvá, hanem meg
fordítva : a jó  ember cselekszik 
jókat. Ha jó  a fa, jó  gyümölcsöt 
terem ; de ha száraz, vagy vad, a 
ráaggatott gyümölcstől nem vá lik 
élővé és nemessé. Több ilyen jó 
cselekedet egyenesen ellenkezik az

Fájdalmas vergődésének láttán meg
esett néhány jobb érzésű rokonnak a 
szíve; s hogy a házasság elé akadályt 
gördítsenek, kieszközölték a katholikus 
püspöknél egy parancsot, amely az 
esketést megtiltá, ha csak Katalin a 
róm. kath. vallásra át nem tér. A 
szegény menyasszony e parancs kö
vetkeztében remélni kezdte, hogy az 
esküvő elmarad.

De reménye meghiúsult. Édesanyja 
és vőlegénye sokkal jobban akarták 
e házasságot, semhogy visszariadtak 
volna a fölmerült akadálytól Igye
keztek azt az útból minden áron 
elhárítani; ha máskép nem megy, 
csellel is kijátszani. A család lakó
helyén Szebenben pusztító ragály 
ütött ki, amely elől menekülvén az 
édesanya leányával Hévízre, Haller 
László pedig fehéregyházi birtokára 
ment. Történt aztán, hogy egy kolduló 
barát vetődött ide, aki a püspöki 
tilalomról mit sem tudott. Haller 
kapott a kínálkozó alkalmon s rábírta 
a barátot hogy menyasszonyával 
eskesse össze. Majd gyors futár által 
értesítette mostoha anyját, aki a hir 
vétele után azonnal átvitte leányát 
Fehéregyházára, ahol sebbel-lobbal 
megtartották 1717. szeptember 11 -én 
az esküvőt.

A szegény áldozat számára most 
már csakugyan nem volt menekvés. 
A szomorú menyaszonyból még szo-

evangéliommal, amely nyíltan k i
mondja, hogy m ikor imádkozunk, 
ne legyünk sok beszédüek; hogy 
a test a lélek temploma, tehát nem 
sanyargatni, hanem megbecsülni 
va ló ; hogyha mindent megtettünk 
is, csak haszontalan szolgák va
gyunk, tehát nincsenek felesleges, 
bucsuhelyeken kiosztható jócsele
kedetek. Jézus az ő főpapi imád
ságában nem azt kéri Istentől, hogy 
az övéit kivegye e világból, hanem 
hogy e világban tartsa őket tisztán 
a bűntől. A zárdái élet megfutamodás 
az élet kisértései és küzdelmei elől, 
pedig épen ezek között, ezeken 
győzedelmeskedve ke ll a keresz
tyénnek megmutatni hitét, hűségét. 
A zárda lakója már csak azért sem 
élhet magasabb erkölcsi életet, mint 
más, mert megfeledkezik a legter
mészetesebb s igy legszentebb 
kötelességekről, amelyekkel szülei 
testvérei és az emberi társadalom 
iránt tartozik. Bizonnyal Istennek 
tetszőbb annak a szülőnek élete, 
aki jó gyermekeket nevel az em
beriség és Isten országa számára; 
annak a gyermeknek élete, aki
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morubb asszony lett. Magába zárkó
zott s csak a hitben keresett és talált 
vigaszt fájó lelkének. Ha a vallásból 
nem nyert volna erőt, tán összeroskad 
a reánehezedő teher alatt. De igy tűrt 
valódi keresztyéni megnyugvással.

A püspöki tilalom kijátszásával 
kötött házasság nagy visszatetszést 
szült katholikus egyházi körökben. A 
püspök nem is titkolta neheztelését s 
az udvarhelyi gvardiánt küldte ki 
Hallerékhoz a dolog rendbe hozása 
végett. Katalin megütközött eleinte, 
mikor férje tu itára adta, hogy egy 
püspöki követ akar vele beszélni; de

* azért maga elé bocsátotta A páter 
— jövetele felől kérdeztetvén — 
minden kerülgetés nélkül hozzáfogott 
küldetéséhez: »Nagyságod házassága 
Haller Lászlóval törvénytelen és a 
püspök ur nem engedi, hogy együtt 
lakjanak.« »Szeretném tudni, — vá
laszolt Katalin — miért ne volna 
házasságunk törvényes ?« »Azért, 
mert nem igazán tette le Nagyságod 
a hitet; sok el uaradt belőle.« »Pedig 
a Kegyelmed keze alatt levő barát 
esketett meg.« »Igaz; s ő bűnhődött 
is már érte. De ez semmit nem 
változtat a dolgon. Mi választ ad 
Nagyságod?« »Válaszom egyszerű. 
Köszöntse a püspököt nevemmel. Én

* idegen vallásuhoz nem szívesen men
tem de édes-örömest elhagyom s 
visszamegyek anyámhoz.«

A szerzetes nem ezt várta. Katalin 
közönyössége meglepte, de egyúttal 
meggyőzte arról is, hogy rábeszéléssel 
semmire sem megy; azért az ijesz- 
téshez folyamodott. Hátha azzal tudna 
arra a nyakas protestáns asszonyra 
hatni. S előadta, hogy férjére a püs
pöki parancs megszegése miatt ki 
van mondva a halálos Ítélet, hacsak 
ő jóvá nem teszi a katholikus hitre 
való áttéréssel hibáját. »És ha szinte 
tizenhétszer ütnék is le a fejét, — 
válaszolt eltökélt szilárdsággal a k i
sértő szavakra Katalin — lelkem 
elvesztésével soha életét meg nem 
tartanám« ..

Az anyaság sem hozott neki v i
gasztalást. Vagy legalább is nem 
teljeset, igazit. 1717. május 18-án 
ikreket szült: Samut és Pált. Más 
édesanya gyermekeiben örömét ta
lálja ; az ő boldogságát megrontoita 
az a tudat, hogy fiait más vallásban 
fogják nevelni, mint amilyen ő ; sőt 
talán el is szakítják majd tőle, hogy 
vallási befolyása alól mentesítsék őket.

Kinos tépelődéseiből eredő fájdalmát 
fokozta még férjének a viselkedése, 
aki rokonainak tanácsára újabban 
kíméletlenül, durván bánt vele; igy 
remélvén, ha már szép szerével nem 
sikerült, feleségét áttériteni a róm. 
kath. va'lásra. Még gyermekágyat 
feküdt Katalin, midőn Haller valami 
pörös útjáról megérkerve, szótlanul

és haragosan lépett beteg nejének a 
szobájába. Majd hosszas hallgatás 
után, minden bevezetés nélkül csak 
előállt ama kívánságával, hogy Katalin 
hagyja el vallását, mert különben 
kíméletre és szelíd bánásmódra részé
ről nem számíthat. A beteg asszonyt 
mélyen sértette ez a föllépés; de 
azért hallgatott. Tudta, hogy más 
vallásra nem kényszeríthetik; hiszen 
szerződése volt, amelynek értelmében 
ha férje háborgatná vallásában el
hagyhatja őt. Férje ismételt fenyege
téseire ki is jelentette, hogy gorom
baságait nem tűri s mihelyt fölgyógyul, 
elválik tőle. »Mit nyersz vele, — volt 
a szívtelen válasz, úgy sem fognak 
elválasztani.« Katalin leiké csordultig 
telt keserűséggel; inkább a halált 
óhajtá, mint ilyen férj mellett az 
életet s kétségbeesett fájdalmában e 
szavakra fakadt: Az az igaz Isten, 
akit én gyermekségemtől fogva tisz
teltem, cselekedje azt a nagy ir 
galmasságot velem, hogy esztendő 
ilyenkor legyünk elválva egymástól; 
vegyen el vagy engemet, vagy Ke
gyelmedet!«

A kérés, mit a kétségbeesés adott 
a szegény asszony ajkára, teljesült. 
A következő évben, 1719-ben Haller 
László a kiütött ragálynak áldozatául 
esett. »A könyörülő Isten, — irta 
sivár megnyugvással az özvegy — 
szivemnek mélységes keserűségéből

szeretettel gondját viseli megaggott 
szüleinek; az az akármilyen fog
lalkozású ember, aki a világot 
Istentől rendelt munkatérnek, fog
lalkozását Istentől rendelt feladatnak 
tekintve istenfélő, becsületes, mun
kás élettel használ másoknak, leg
kisebb dolgát is úgy végezve, hogy 
mindig Isten szeme előtt áll és 
mindenért Istennek tartozik fele
lősséggel. Az ilyen embernek családi 
élete, szántása-vetése, közügyben 
való tevékenysége, még evése, 
ivása is Isten dicsőségére szolgál, 
vagyis legközönségesebb tette is 

i  erkölcsi cselekedetté válik. Jézus 
az ácsmesterséget, Pál a sátorszö- 
vetkészitést is bizonyosan más 
érzülettel végezte, m int társai; a 
farizeusok pedig az alamizsna 
adással is vétkeztek s a kufarok az 
Isten házát is latrok barlangjává 
változtatták.

A  reformáció visszaadta az üd
vösség egyedüli útját. A hívőnek 
arra a minden kérdésnél fontosabb 

S kérdésre: „M it cselekedjem, hogy 
az örök életet elvehessen!?“ a 
katholikus egyház azt m ondja: légy

mindenek előtt katholikus, mert 
másutt nincs üdvösség, azután 
gyakorold az egyház által meg
szabott jócselekedeteket, ha pedig 
nem tudsz elég jó t tenni, szerezz a 
szentek felesleges jócselekedeteiből, 
akkor kiérdemied a bünbocsánatot 
és üdvösséget. Ha pedig még biz
tosabban üdvözölni akarsz, mondj 
le a világról, élj zárdái étetet. 
Mindezt megpróbálta Luther, böjtölt, 
imádkozott, sanyargatta az ájulásig 
magát, elzarándokolt Rómába, tér
den fölcsuszott Pilátus lépcsőjén s 
ha valaki igy mennybe juthatott, 
neki oda kellett volna jutnia, mégis 
mindig jobban elvesztette lelkének 
nyugalmát és egyre tisztábban hal
lotta b e lü l: nem ez az igaz ut, 
mert Jézus nem ezekről, hanem 
magáról mondta: „En vagyok az 
ut, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, ha nem 
én általam.“ Azt is mondja: „Én 
vagyok a juhok ajtaja, ha valaki 
én rajtam megy be, megtartatik, 
de aki más ajtón megy be, tolvaj 
és rabló.“ Nem mehetünk tehát 
Istenhez sem a külső jócselekede

teken, sem a szentek érdemén és 
könyörgésén át, csak ha megra
gadjuk hitünkkel Krisztust s benne 
bízva, magunkat ráhagyva, vele 
együtt megyünk Istenhez, aki nem 
mintha kiérdemeltük volna, hanem 
csupa kegyelemből könyörül ra j
tunk és ád nekünk üdvösséget. Pál 
apostol is igy m ondja: „Kegyelem
ből tartattatok meg hit által, nem 
a cselekedetektől.“ Másutt ugyan
csak azt mondja: „Az igaz ember 
hitből él,“ tehát csak hitből fakad 
az ember élete. Am int Luther ide 
jutott, készen volt lelkének békes
sége, mert megbizonyosodott, hogy 
igy elnyeri a bocsánatot és üdvös
séget. így adta vissza a reformáció 
az üdvösség utjával együtt a lelki 
békességet. (Folytatjuk.)

Amelyik iskolás gyermek legszebben le
írja, hogy az ő egyházuk hogyan ünnepelte 
a reformáció 400 éves évfordulóját, annak 
ju ta lm ul megküldjük Luther képes életrajzát. 
Az adakozás végösszegét megkérdezheti 
mindenki lelkészüktől, vagy tanitójuktóL A 
leírást dec. 15-ig erre a címre kell küldeni: 
,  Harangszó “ Szentgotthárd. (Vas m.) A 
legszebb leírást lapunkban közöljük.

é
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lett kívánságomat teljesítette, tőle 
világi életemet elválasztotta.

A gyilkoló járványban megbetege
dett idősebbik fia, Samu is, s rövid 
szenvedés után szintén meghalt. Az 
édesanya, ki annyira rettegett gyer
mekeinek a katholikus vallásban való 
neveltetésétől, megnyugodott az Isten 
végzésén. »Nagy örömöm volt azon, 
— irta később naplójába, hogy Isten 
engem ebben meghallgatott, gyerme
kemet magához vévén nem engedte, 
hogy vallásommal ellenkező vallásban 
növekedjék fel.« Az ilyen örömre 
rá illik  ugyan a költő mondása: »Fá
jóbb öröm búnál.« Katalinnak e 
szavait csak az a fanatizmus érteti 
meg, amellyel ő a protestáns egy
házhoz ragaszkodott. Az anyai érzés
nél erősebb volt nála a vallásos 
meggyőződés Helyes volt-e, ne ku
tassuk, ne birálgassuk most. Annyi 
bizonyos, hogy ő egyedül a protestáns 
egyházban látta Jézus tanainak az 
igazi és tökéletes megvalósulását; 
azért a Jézusért, ki azt mondotta: 
»Aki inkább szereti a fiát és leányát, 
hogynem engemet, nem méltó én 
hozzám« (Máté 10, 37.).

Három évig hordozta Katalin az 
özvegység keresztjét, elvonultan a 
világtól, bánatba temetkezve; csak 
gyermekei és imái nyújtottak neki 
némi enyhülést Ekkor szive sugallatát 
követve a református vallásu gróf 
Teleki Józsefnek nyújtotta kezét, kinek 
első nejétől egy leánya maradt: 
Krisztina. Teleki oldalán boldog volt 
Katalin: szerették egymást. Férje az 
iránta való szeretetet átvitte Hallertól 
született gyermekeire, Pálra és Bor
bálára is, akiket olybá vett, mint a 
saját édes gyermekeit.

De nem sokáig tartott a nyugalom 
és boldogság. Ellenségei megirigyelték 
tőle s ürömcseppet vegyítettek öröme 
közé. Első férjének testvére, Haller 
Gábor ugyanis a kormányszéktől egy 
rendeletet eszközölt ki, amely szerint 
a Haller nevet viselő gyermekeket 
anyjuktól, mint eretnektől el kell venni 
s őket igazhitű katholikus rokonokra 
bízva az egyedül üdvözitő vallásban 
nevelni. Katalin megrettent; de férje 
vigasztalta s megígérte, hogy a ren
delet végrehajtását minden erejével 
megakadályozza. Az Isten nem is 
engedte azt keresztül v inn i; legalább 
egyelőre még nem. Katalin egy éjjel 
azt álmodta, hogy valaki igy báto
rította: »Ne félj, mert az Isten más 
dekrétumot küld, mely amazt elrontja.« 
S mintha csak az az álom isteni 
ujjmutatás lett volna, egy hétre rá 
Haller Gábor meghalt. Folytatjuk.

A soproni evangélikus  
fő is k o la  tö rté n e té b ő l.

Ir ta : Hetvényi Lajos.

A főgimnázium államsegélyben 
részesítése; a theológia és a gim
názium elkülönülése. Újabb tö

rekvések.
Az újabb időknek követelményei, 

az intézetek tovább fejlesztésének 
szükségessége, az egyre súlyosabbá 
való megélhetési viszonyok az inté
zeteket fenntartó egyházkerület elé 
olyan súlyos kötelezettséget állított, 
aminek már a saját erejeből eleget 
tenni képes nem volt. Épen ebben 
az időben jutott az állam is annak 
beismerésére, hogy evangélikus egy
házunknak azokért az óriási szolgála
tokért, amelyeket a közművelődés 
terjesztése terén a múltban végzett 
s a jelenben is teljesít, állandó tá
mogatással tartozik. így jutott a sop
roni liceum is épen a kellő időben 
az államsegélyhez Ugyancsak állami 
segítséggel vált lehetővé a régi épü
letnek már annyira szükséges újjá
építése 1894-ben, ami helyett bizo
nyára sokkal célszerűbb lett volna 
mindjárt teljesen uj épület eme’ése, 
ami már most nagyon is szükséges
nek mutatkozik.

Az államsegéllyel kapcsolatos ál
lami beavatkozásnak nagyobb érvé
nyesülése a gimnázium és a teológia 
egységes vezetésében változást idé
zett elő. Mig azelőtt egy igazgatóság 
alatt a két intézet, 1892-től kezdve 
a vezetésben elkülönült. A teológiá
nak igazgatója Poszvék Sándor, a 
főgimnáziumé pedig Gombócz Miklós 
le tt; a két intézet azért együtt alkotta 
a líceumot, amelynek közös ügyeit 
Poszvék Sándor intézte. A teológia 
és főgimnázium anyagi ügyeinek tel
jesebb elkülönítésével a főgimnázium 
kapta kizárólag a »liceum« nevet, a 
teol. intézet pedig, mely D04-ben 
négy évfolyamra bővült, az »egyete
mes teol. akadémia« nevet viseli.

A külső körülmények változása a 
régi szellemet a főgimn. részben sem 
változtatta meg; az egyházias, tiszta 
evangélikus szellemek ápolása folyik 
tovább, melynek behatóbb szolgála
tára alakult 1909-ben a líceumi ta
nulók »Belmissiói egyesülete«, mely 
az intézet hagyományának megfele
lően szintén megértette az idők kö
vetelményeit s az elmúlt tanévben a 
reformáció négyszázados évforduló
jának emlékezetére a soproni evang. 
líceumi „Diákotthon“ alapját vetette 
meg.

* **
A fentebbiekben csak nevezetesebb 

mozzanatait emeltük ki a 360 éves 
intézet történetének. Csak a külső, a 
keret az, amit kiemelhettünk; a tu- 
lajdonképeni tartalom az az áldás, 
ami onnét több mint negyedfélszáza- 
don át a lelki művelődésben egyhá
zunkra, hazánkra kiáradt. A sok mel
lett ez alkalommal itt különösen arra 
az áldásos munkájára mutatok rá, 
amit derék evangélikus földmives osz
tályunk szellemi, társadalmi előbbre- 
vitele, sok szegény tehetséges ifjúnak 
az életben a maga helyére állítása 
terén kifejtett. Mily sok kiváló férfiút 
adott ez az intézet ebből a körből az 
egyháznak és hazának! Ezt a múlt
ban is elismerte evangélikus gazda 
közönségünk. Nagyobb számmal van
nak ugyanis az intézet jótékony ala
pítványai között olyanok, amiket föld
műves családok létesítettek. Egy ideig 
talán ennek a fentebb említett ténynek 
elismerése kissé szünetelt. Most leg
újabban azonban különösen a »Diák
otthon-alap« ügyével kapcsolatban 
örömmel tapasztalhatjuk, — amint 
arról a »Harangszó« már hirt is adott 
— hogy egyházunknak ezek az érté
kes tagja i: földműveléssel foglalkozó 
híveink intézetünk érdekében ismét 
megmozdultak. Csak előre ! Folytassuk 
a megkezdett jó dolgot. Igyekezzünk 
újból a magunk erejéből a magunk 
szellemében a magunk számára sop
roni intézeteinket fejleszteni, a »Deák- 
otthon«-t megalkotni, felépíteni. Úgy 
érzem, hogy ebből a törekvésből, ne
mes mozgalomból egyházunkra, ha
zánkra, az evangélikus családokra 
újból nagy áldás származik I vége.

A világháború eseményei.
Az édes sejtelemnek, a szent vá

rakozásnak áldott idejét éljük mi 
keresztyének ezekben a szép ádventi 
napokban. Templomainkban csügge- 
detlenül hangzik a szózat: közel az 
Ur, a békesség fejedelme. S erre a 
csüggedetlen, szivet-lelket felemelő 
ádventi szózatra most mintegy vissz
hangként égi adománykép köszönt 
bennünket az oroszokkal kötendő 
fegyverszünet uj életre keltő hire. 
íme a jóságos Isten végeden irgal
masságának, könyörületességének, 
szeretetének újabb bizonysága. Ami
kor úgy érezzük, hogy már elvisel- 
hetlen a nyomor, akkor van hozzánk 
legközelebb Isten. Amikor az utolsó 
kis harangot is készülnek elvenni 
tőlünk, hogy elnémuljanak végkép
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harangjaink, szólal meg az orosz 
pusztaságokon a béke harangja. Ez 
a harang a háború folyamán az orosz 
mezőkön több ízben szólalt meg már, 
de mindannyiszor elnémította a vi- 
lágőriilet. Többször született meg és 
élt már ez a hir, de mint a csenevész 
csecsemőt a józanság hamar lelökte 
a Tarpéji szikláról. Ez a mostani 
nem hagyja magát. A béke virága 
bimbózni kezd. A békesség fejedelme 
ki az ajtó előtt áll és kopogtat, úgy 
látszik nyílt kapukra talál. Senki sem 
tudja, mit hoz a jövő, de annyi bi
zonyos, amióta háború van oly igaz 
békés hangok nem kondultak meg, a 
politikai világ lelkiismeretét sem ráz
ták meg ennyire, mint most. Óh áldott, 
áldott, aki jő az Urnák nevében. Isten, 
ki vagy a magasságban, légy segítségül 
a Dávid fiának.

Vezérkarunk főnöke a dec. 3-diki 
kelettel jelenti, hogy az orosz arcvo
nalon fegyverszünet létesült. Egyik 
orosz hadsereg pedig a szövetsége
seknek hadbanálló parancsnokságaival 
formaszerü fegyverszünetet kötött. 
Bejelenti továbbá, hogy egy orosz 
küldöttség tárgyalásokba bocsátkozott 
az egész orosz frontra vonatkozó 
fegyverszünet érdekében. Az első 
hivatalos jelentés ez, amely hiteles 
adatokat közöl a világháború e döntő 
eseményeiről.

A fegyverszünetre vonatkozó tár
gyalások külsőségeire jelentik, hogy 
az orosz és német meghatalmazottak 
dec. 2-án találkoztak a dünaburg- 
vilnai vasút mentén, Kakuziski falutól 
nyugatra. Kakuziskiből különvonat 
vitte a két fél meghatalmazottait 
Bresztlitovszkba a német főhadi
szállásra.

Amig a német főhadiszálláson a 
fegyverszünet megkötéséről folynak 
tárgyalások, Oroszország belsejében 
tovább folyik a bolsevikiek tisztitó 
munkája. Az orosz hadsereg főhadi
szállását, Mohilevet, a bolsevikiek 
elfoglalták és kezükben tartják. Du- 
chonin, a volt főparancsnok híveivel 
s az antánt katonai misszióihoz tar
tozó tisztekkel elmenekült. Másik hir 
arról szól, hogy Kerenszkit, aki ed
dig álruhában bujkált, Vladimírban 
letartóztatták.

Az orosz arcvonalon csönd van. 
A fegyverek zaja elhallgatott és az 
orosz hadsereg katonái a bolsevikiek 
békét hirdető programmjához csatla
kozva várják, hogy végérvényesen 
befejezést nyerjen a három és fél éve 
dúló háború. Egyes csapattestek már 
el is vonultak a harctérről. Több ol
dalról érkező hírek szerint az uk

rajnaiak visszavonták csapataikat a 
frontról Kievbe. A megüresedett arc- 
vonalrészeket már nem is töltötték 
be. Az elvonulás az ukrainai köz
társasági tanács parancsára történt, 
amely különben felszólította az ukrán 
csapatok kötelékében szolgáló nem 
ukrainai tiszteket és külföldi oktatókat, 
hogy hagyják el Ukraina területét. 
A tisztek és az angol oktatók már 
el is utaztak. Amig igy a helyzet 
megérlelődik és a fegyverszünet tény- 
nyé válik, az antánt vezető állama, 
Anglia azzal fárasztja magát, hogy 
tiltakozásokkal tegye meg nem tör
téntté a fegyverszünetet, Természetes, 
ez a tiltakozás mit sem jelent és a 
helyzet úgy fog fejlődni, amint azt 
az orosz kormány és a központi ha
talmak kívánják.

A nyugati harctéren a németek 
egy ellentámadással visszavették az 
angoloktól a múlt héten jelzett elvesz
tett területeket. Sok foglyot ejtettek.

Az olasz frontról a hivatalos je
lentések különösebb híreket nem 
hoznak.

Visszaemlékezés.
i.

Londont, Párist hogy bejártam, 
El-elnéztem, megcsodáltam.
Láttam ott sok szépet, nagyot.
De más kép is megragadott.

Az utcán is fut az an go l:
Csak üzletre — mire gondol.
S Páris léha, festett arccal 
Lebzsel, mulat éjjel-nappal.

Már akkor is úgy éreztem,
Nem minden gyöngy igaz itten, 
Hol csak üzlet és mulatság:
Vézna ott a lelki nagyság.

Az üzletnek nincsen szive,
Csak a csápja ér messzire.
A léha sem tekint körül,
Más kárán is habzsol, örül.

Ha most mindezt fölidézem,
Nem csodálom, jól megértem: 
Hogy ők mire szövetkeztek 
S jó békének mit neveznek.

II.

Nem láttam annyi pompás templomot, 
Mint Páris bűnös városában,
A nagy romlottság otthonában.

Csillogva, büszkén fölmerednek,
De mig sorban bejártam őke ,
Hozzám bús érzések szegődtek.

Mit ér a templom, bármi fényes ?
Ha nem tud az életre hatni,
Holt kőtömeg fog az maradni.

SZALAY MIHÁLY.

A kötelesség útja.
Elbeszélés, ir ta : Kap! Béla.

Tizennyolcadik fejezet.

Vihar után.
Folyt. 46.

Nincs rettenetesebb, mint a hajnal
hasadás nélküli éjszaka. Már régen 
megviradt. A napfény aranyos verő
fénybe öltöztet mindent, erdők mé
lyéről, hegyek ormáról rászál a csen
des völgyre az ébredés. A tanitó-la- 
kásban mégis pislákolva ég a lámpa. 
Kinn diadalmasan emeli fejét ébredő 
uj élet, napsugárból fonódik arany
koronája, ragyogó ha» matcseppekből 
formálódnak ékkövei, felüdült, bárso
nyos szövetből, virágokkal tele hin
tett selyemből szövődik királyi palástja. 
Benn a lefüggönyözött szobában karra 
hajtott fejjel, letörve, összegör- 
nyesztve húzódik az asztal-szélre egy 
ember-roncs. És a szobában csend, 
valami rettenetes, erőt zsibbasztó ha
lálos dermedés. Még a lélegzet vétel 
nesze sem halatszik. Csak egy szék 
zörren, mikor a szoba sarkában meg
mozdul egy meghajolt asszony.

— Felhúzom a függönyt, fiam.
— Ne bántsa, édes anyám. így 

jobb. Jó a sötétség, a világosság bánt.
— Feküdjél le, fiam, pihenj egyet!. . .
— Anyám sem aludt egy szemhu- 

nyást sem !. . .
A lámpabél zizegve mondja búcsú

szavát, azután utolsót sercenik s be
lenősz a félhomályba Lassan felkel
nek, szétnyitják az ablaktáblát. Üde 
szellő csapódik be, nincsen egyetlen 
ép ablaküveg az egész házon. A kapu 
is félig bedöntve, rettenetes erővel 
ostromolták az éjszaka. Sárosy végig 
simít a homlokán. Ha kezükbe kerül, 
bizony nem menekül élve.

Az asszony üveges szemekkel ki
tekint az ablakon, kezével kifenyeget 
a csupasz ablakrámán, azután oda
megy fiához s szótlan zokogással rá
borul. De hamar összeszedi magát. 
Letörli könyeit, végig simítja kuszáit 
haját, megigazítja gyűrött ruháját. 
Teste megrázkódik, szeme tűzben 
lángol.

— Fiam, mondd igaz lelkedre ár
tatlan vagy ?. . . Nem fordítottad ma
gadra a rád bízott pénzt ?. . .

A tanító nyugodtan emeli fel fejét. 
Sápadt arcát befutja a felháborodás 
delejes árama, de csak egy pillanatra. 
Mikor válaszol, hangja fásultan hang
zik, nyelve nehezen mozog kiszáradt 
szájában

— Nyugodt lehet anyám !. ..
— Hát akkor meg is veri őket az
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igazságos Isten !. . . mondja kitörő 
haraggal az édesanya, összezúzza, 
lemorzsolja, eltapossa ezeket a cuda
rokat s megmutatja mindenkinek a 
te igazságodat. Majd megtanulják, 
hogy nem lehet büntetlenül eltapodni 
a szegény, becsületes embert 1 ,.. 
Várj csak, várj, szegény, édes fiam 1. ..

A végsőkig feszitett idegzet nem 
győzi önuralommal. A fáradt teste, 
mintha derékban ketté törne, erőtle
nül roskadt össze s a hőslelkü édes
anya bosszúra hivő szava belefullad 
a fojtott zokogásba.

Az én fiamat bántják! . . Téged, 
egyetlen jő fiam! . . Mert az élet
erődet, a lelked tüzét osztogatod kö
zöttük. . . Mert felemelted a veszendő 
magyarok ügyét s nem adtad a ma
gyar földet oláhok prédájául!. . . Édes, 
édes jó fiam te ! . .

Sárosy László gyorsabban meg
nyugszik. Maga mellé ülteti az édes
anyát s addig beszél neki, mig meg 
nem győzi, hogy tulajdonképpen nin
csen is itt olyan nagy baj. Majd el- 
csöndesednek ezek a mesterségesen 
felvet hullámok, azután minden vissza
tér a régi mederbe. Jó is volt ez a 
rettenetes komédia, legalább lehullt 
az emberekről az álarc Most igazán 
nyilvánvalóvá, lett, mi lakik az embe
rekben. Kedvesség mögött gyűlölet, 
mosolygás mögött gyilkos szenvedély. 
Ezt jó volt meglátni, majd a jövőben 
e szerint fognak ők is élni.

Már már megnyugodott szegény 
asszony, de délelőtt újra kezdődött 
az egész história. Gyerekek szalad
tak a tanitólak elé, sárgolyókkal do
bálták, trágyalét öntöttek be az ab
lakon, gunydalokat énekeltek, éktele
nül szidalmazták a tanítót.

Látod anyám, — mondja fásult 
arccal Sárosy, — mind oláh, egyet
lenegy magyar sincs köztük.

— A Qrünhut bérli őket.
— Este is csak az oláhok komisz- 

kodtak. A mieink védelmeztek.
— Nincsen is köztük egy se, aki 

elhigye, amivel vádolnak téged, édes 
fiam.

Lassanként tisztában látják a hely
zetet s észreveszik, hogy tervszerűen 
csinált emberhajszáról van szó. Ez 
a tudat visszaadja Sárosy László ön
bizalmát és lelki nyugalmát. Érzi, 
hogy ki kell tartania, mert ha most 
elhagyja helyét, akkor önmaga mondta 
ki saját maga felett az ítéletet s ak
kor nemcsak önmagát, de a magyar-: 
ság ügyét is örökre elveszítette

Két-három este még megújult a 
hangos lárma, azután beleuntak a 
fclbujtogatott emberek, vagy pedig

Qrünhut elégelte meg a sok pálinka 
osztagatást. Sárosy folytatta a taní
tást, járt-kelt a faluban, csak éppen 
a gazdaköri előadásokat nem tartotta 
meg.

Egy verőfényes tavaszi nap déle- 
lötjén töfögő gépkocsi állt meg a 
nyirkutasi iskola előtt. A leszálló há
rom ur közül az egyiket, Tömböly 
Pistát már ismerjük. A másik a fő
ispán titkára, a harmadik pedig egy 
híres fiatal ügyvéd. A kis társaság 
hosszan tanácskozik Sárosy László
val, azután vele együtt nekiindul a 
falunak s a kicsödülő falusiak nagy 
ámulatára bemegy a Qrünhut uraság 
lakásába.

Qrünhut lassanként legyőzi zavarát 
s az ebéd'őbe tessékeli az urakat.

— Tessék, tessék nagyságos urak 
helyet foglalni s mondják meg: miért 
ér engem ez a nagy szerencse ?. .

— Hivatalos ügyben jövünk, — 
feleli szárazon az ügyvéd.

— Hozzám?. . . csodálkozik Qrün
hut. Ugyan milyen hivatalos ügyben?

— Sárosy tanitó űr ügyében, fe
leli az ügyvéd. Kérem, Qrünhut ur, 
legyen olyan szives, feleljen néhány 
kérdésre.

Qrünhut idegesen fészkelődik he
lyén, de minden erejével fenntartja 
nyugalmát.

- -  Mi közöm a tanitó úrhoz, vagy 
az ő ügyéhez ? Mit tudok az ő ügye
iről ? . kérdezi szemtelen hangon.

Az ügyvéd keményen szeme közé 
néz s hidegen válaszol.

— Természetesen csak olyan ügyek
ről lehet szó, melyekről van tudo
mása. Nyugodt lehet, hogy más ügyek
kel nem zavarjuk s szükségtelenül 
nem hosszabbítjuk meg itt tartózko
dásunk idejét.

— Kérem, kérem, — dadogja 
Qrünhut, — hisz én örömmel állok 
rendelkezésükre.

— Tehát kérem, — folytatja az 
ügyvéd, — igaz-e, hogy önnek Sá
rosy László tanitó ur tartozott?

— Igen, éveken át tartozott, feleli 
Qrünhut.

— Igaz-e, hogy tartozását nem ré
gen lefizette ?

— Igen, igen.
— Meg tudná-e mondani, hogy a 

lefizetés pontosan mikor történt ? . .
Qrünhut néhány pillanatig hallgat, 

azután csodálkozva szétcsapja a kezeit.
— Bah! Hogyan tudnám? Valahol 

biztosan feljegyeztem, de igy fejből 
hogy tudnám. Ha utána keresgélek, 
de lehet, hogy nem is Írtam fel, vég
tére is nekem sok dolgom van, az 
üzlet, a gyár, a földbirtok. . .

— De igen, feljegyezte, sőt írást 
is adott róla, — szól hirtelen közbe 
a főispáni titkár. Itt van a főispán
hoz írott levele, mely szerint a levél 
kelte előtt három nappal, tehát má
jus 20-án fizette le.

— Lehet, lehet, — dadogja Qrün
hut, — ha Írtam, akkor bizonyára 
igy is van

— No nem egészen bizonyos. Mert 
ezzel szemben a tanitó ur azt mondja, 
hogy ő néhány hónappal előbb fi
zette le.

Qrünhut kényszeredetten elneveti 
magát — Most, vagy két hónappal 
előbb, hát nem mindegy? Az a fon
tos, hogy lefizette! . . Na nem?. . .

— Nem ! mondja a főispáni titkár. 
Nekünk éppen a dátum fontos. És 
pedig annyira fontos, hogy arra kell 
kérnem, nézzen azonnal utána és álla
pítsa meg, hogy mikor történt az 
adósság lefizetése.

— Qrünhut arcáról letükröződik 
nagy zavara.

— Most rögtön ?. . . kérdezi da
dogva.

— Igen, rögtön.
— És ha nem tudom megállapítani? 

Ha nem emlékszem? .
— Majd kényszerítem rá! — szól 

közbe erélyes hangon Sárosy, ki ed
dig némán hallgatta a beszélgetést. 
Ott van az irodában a számadás
könyve, abba bejegyezte. Nézze meg 
abban ! .

Qrünhut ijedt mozdulatot tesz ke
zével, azután figyelmesen végignézi 
az urakat, vájjon nem követelik-e a 
számadáskönyvét.

Az ügyvéd felkel. — Nézzük meg a 
számadáskönyvben Az a legbiztosabb.

Qrünhut arca elsápad. — Ne fá
radjanak az urak, már emlékszem. 
Nem most, hanem néhány hónappal 
ezelőtt fizette le a tanitó ur az adós
ságát.

— Rendben van, — feleli az ügy
véd. Kérünk erről egy kis Írást.

Qrünhut rosszul leplezett ijedelmét 
felháborodásba rejti. Miért adjon Írást ? 
Mi köze neki az egész dologhoz? 
És másnak is mi köze az ő és a ta
nitó ügyéhez ? Mit zaklatják őt ezzel 
a dologgal ?

Az ügyvéd intésre emelt keze meg
állítja a hiábavaló szóhalmozásban.

— Csak azért követeljük az Írást, 
nehogy még egyszer valótlanságot 
írhasson!

Orünhut elképedve néz maga elé, 
azután szó nélkül feláll az asztaltól, 
papirost keres s ir rá néhány sort.

— Tessék, — mondja — s oda
adja az írást.
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Az ügyvéd elolvassa s csak annyit 
mond : Jól van 1. . . A főispáni titkár 
is elolvassa azután összehajtogatva 
a tárcájába teszi.

— A főispán ur megbízott, — 
mondja a titkár Sárosy felé fordulva, 
hogy őszinte sajnálkozását fejezzem 
ki a felett, hogy aljas besugások meg
tévesztették. De legyen meggyőződve 
tanító ur arról, hogy a főispán ur 
keresni fogja az alkalmat, hogy ta
nító ur iránt érzett tiszteletét és bi
zalmát kifejezhesse.

Az urak egyenként kezet fognak 
Sárosyval, kinek arcán a kapott elég
tétel felett érzett boldogság fénye ra
gyog. Grünhut is kinyújtott kézzel 
közeledik s hangosan mondogatja: 
igazán örülök, nagyon örülök! de 
Tömböly Pista éppen akkor megy el 
közöttük a zongorán fekvő kalapiáért, 
s magával rántja Sárosy Lászlót.

— Engedjék meg urak, hogy egy 
pohár jó ó-bort hozathassak! 
mondja Grünhut zavartan s vérvörös 
arccal topog ide-oda, de ügyet se 
vetnek rá.

Az ajtó függöny mellett megjelenik 
egy keskeny arcú leányfej. Mély tüzü 
tekintete perzselve éget s könyörögve 
pihen meg Sárosy László sápadt arcán

— Azt hiszem, mehetünk! — 
mondja az ügyvéd.

— Men ünk 1 — feleli a tanító.
Veszik a kalapjukat s némán meg

hajolnak Mikor Grünhut az ajtóból 
visszaérkezik, Lonci már nincsen a 
függöny mellett. Bemegy a másik szo
bába s ott találja az ágyra borulva. 
Teste vonaglik a zokogástól s két 
keze belemélyed dús hajába.

— Lonci! Lonci I mondja 
ijedt hangon s gyengéden feléje hajol.

De az, mintha nem az édesapja 
keze simítaná, hanem kígyó csipese 
érné, sikoltva ugrik fel. Rettenetes 
nézéssel rámered az apjára, azután 
eszelősen tépi a ruháját, úgy kiabálja:

— Gyilkosok, rablók vagytok mind!. 
Jaj. jaj en nekem 1

Félrelöki az édesapját, azután ki
rohan a házból, végigszalad a kerten 
s kifut az erdőbe. Amint fut, haját, 
ruháját tépi s elfojtott sikogatással 
zokog a néma erdő halotti csendes
ségébe. F o ly t. köv.

A hátralékos előfizetési dijak bekül
dését tisztelettel kérjük, hogy a nyom
dával szemben vállalt kötelezettségeink
nek eleget tehessünk. Kérjük egyúttal 
egyetlen magyar evang. néplapunknak 
a hitrokonok között való ismertetését 
és terjesztését. Adja át a lapot mások
nak is elolvasás végett.

©rs2ág*c\7iláig.
■■—  •

A z  e g y h á z  köréből .
Adomány. A szilsárkányi (Sopronmegye) 

gyülekezet a ref. jubileumi közgyűlésén 
elhat .rozta, hogy ezentúl évente 10 K-t fog 
adni a Harangszó részére.

Halálozás. Felsőalmási dr.Fábry Sándor 
a mezőberényi egyház felügyelője, az arad- 
békési egyházmegye gyámint. világi elnöke, 
nov. 16 án, életenek 58. évében elhunyt. 
Békéscsabán temették el. Legyen áldott 
emléke I

Hagyomány. Malatidesz Irén, néhai 
Malatidesz Sándor, volt soproni líceumi 
tanár leánya, a soproni ev. líceumra kö
rülbelül 10—15 ezer K-t hagyományozott, 
azzal a rendeltetéssel, hogy annak kamatai 
évenként a legjobb sikerrel érettségit tett, 
tanulmányait egyetemen folytató ifjúnak 
adassanak át. Amennyiben pedig az illető 
ifjuvagyonos lenne, a kamatok csatoltas- 
sanak a tőkéhez.

Kinevezés. A király dr. pozsony-liget- 
falvai Dobrovits Mátyást, a pozsonyi egyház 
felügyelőjét, a pozsonyi állami kórnáz 
igazgatójává nevezte ki.

Áthelyezés. Molitorisz János szombathe
lyi segédlelkeszt Ostffyasszonyfára, helyébe 
pedig Kovács István pécsi segédlelkészt 
helyezte Kapi Béla, dunántúli püspök.

Lelkészválasztás A rókusi egyházköz
ség Qalgon Jaske Ádám, jelenleg tábori 
lelkészt választotta tneg lelkészéül. Kisérje 
Isten áldása 1

Kitüntetések. Wenk Károly, mosoni 
esperest és lvanka Pál, pestmegyei espe- 
rességi II. felügyelőt a II. oszt. polgári hadi 
érdemkere zttei tüntette ki a király.

Adomány. Az apateleki ev. egyházköz
ség felügyelője, baro Solymossy Lajos a 
„Reformációi fenntartási alap -ra 2500 K-t 
agomanyozott.

A lébényi gyülekezetben október 28-án 
a Noegylet diszközgy ülést es vallásos estélyt 
ta rto tt; határozatilag kimondatott, hogy a 
Nöegylet a jövőben minden uj házaspárnak 
családi bibliát adományoz; a létesítendő 
evangélikus n omdára 2 drb. részvényt 
jegyez ; a gyülekezeti szegényeknek 50 K-t 
a j Október 3i-en d. e ünnepi istentisztelet 
és díszközgyűlés volt a templomban ; d u 
pedig a tanulók ünnepélye ugyancsak a 
templomban; mindegyik tanuló kapott em- 
lekfüzetet. A jubileumra 3000 K-s Orgona
alap, 1200 K-s Luther Alap s 8*0 K-s 
Reformáció jubileumi emlékalapitvánv jött 
össze ; a Luther Alapot adományokból 5000 
K-ig gyarapítja a gyülekezet. Ozv. Szímei- 
s/.ter Sándorné 100 K-s, Kovács József 
300 K-s alapítványt létesített.

A pozsonyi líceum november hó 30-án 
a tanintézet jótevőinek emlékére halaünne- 
pet rendezett a következő műsorral : „Jézus 
a vendeg“ . Szavalta Jankó De es V ili. o. t. 
„A reformáció mint iskolaalapító.“ Irta és 
elmondta Mihalovics Géza V ili. o. t. „Az 
utolsó sor." Sza alta Lehotzky Atilla VII 
o. t. „Pán halála.“ Szavalta Dex Ferenc VII 
o. t. Voltak azután ének- és zeneszámok.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások, 
A bobai ev. anyagyülekezetben jubi ieum 
alkotásokra a következő adományok foly
tak be : 1. a gyülekezet fenntartási alapjára 
adott Tompa László és neje 100 K, Szabó 
Károlzné 50 K. Porkoláb Dénes 100 K. 2.

Luther alapra adtak! Végh Pál 50 K, Mó- 
ritz Jenő és neje 200 K, Nagy Dénes és 
neje 100 K. 3. harangalaphoz Büki Ádám 
és neje elhunyt kis fiuk, Ferenc emlékére 
adtak 100 K-t. — A jubileumi istentiszte
letkor tartott offertorium Bobán 55 60 K-t 
eredményezett, a nemeskocsi leánygyüle
kezetben pedig az iskolai ünnepélykor 44 
K-t s ez a két összeg a „Szeretetház‘-ra 
és a „Kerületi árvaház“ javára fordittatott. 
Ugyanakkor házankénti gyűjtés utján 60'20 
K folyt be a soproni lic. „Diák-Otthon“ -ra 
és az egyházm. ^Konfirmandus Otthon“ -ra.

Az öríszigeti ev. egyháznak fenntartási 
alapra a jubileumi ünnep alkalmával idősb 
Balikó Mihály és neje Pathy Julianna 100 
K-t adományozott

I t t h o n r ó l .
Nagy tűzvész A budapesti Királyma

lomban nov. 21-én este nagy tűzvész 
pusztított, amit csak hosszas, megfeszített 
munkával sikerült a tűzoltóságnak eloltania. 
Nagy mennyiségű gabona elpusztult, a kár 
igen na y.

Zár alá vette a kormány a szölőtörkölyt 
és a borókatörkölyt Úgyszintén a bükk- és 
tölgymakk termést is.

100 kgr. sárgarépamagért egy buda
pesti kereskedésben 40 ezer K-t fizettek. 
Általában a konyhakerti magvaknak nagyon 
fölment az ára.

Egy katonai szaklap azt irja, hogy a 
Hadigondozó hivatal az idén nem fog 
mozgalmat indítani mint a megelőző három 
karácsonykor, hogy a katonai csapatoknak 
karácsonyi ajándékot juttasson, mert az 
áruhiány miatt lehetetlen megfelelő meny- 
nyiséget összegyűjteni. Ehelyett az elesett 
hősök csaladjai és a rokkantak részére 
fognak gyűjteni.

A tej árát a következőképpen állapította 
meg a közélelmezési miniszter: kis- és 
nagyközségekben a termelő és a kereskedő 
közt 70 f, termelő és fogyasztó közt 72, 
kereskedő és fogyasztó közt 74 f Rendezett 
tanácsú városokban az ár e három viszony
latban 72, 76, illetve 80 f, törvényhatósági 
joggal felruházott városokban pedig 76, 80, 
illetve 84 f. Legdrágább a tej Budapesten, 
ahol a termelő és kereskedő közt az ár 80 
f, a keresked j és fogyasztó közt kannatejnél 
nagyban 94, kicsinyben 102 f, palacktej 
nagyban 106, kicsinyben pedig 112 f. A 
megdrágított tejárak november 26-án lép
tek életbe.

Élő m arhát, juhot és kecskét vasúton, 
vagy haj-n csak szállítási igazolvánnyal 
szabad szállítani.

Hősök szobra. Hatvan nagyközség állí
totta Magyarors. ágban az első szobrot a 
világháborúban elesett hősök emlékére. A 
szobor egy honvéd alakját ábrázolja, fehér 
márványból. A talapzatán be van vésve 
annak az ötven hősnek a neve, akik Hat
vanból indultak el a háborúba s most 
jeltelen sírban alusszák örök álmukat. . . 
A szép szobrot nov. 25-én leplezték le, 
nagy ü nepély keretében.

Az o r s z á g  do l gá r ó l .
A képviselőházban megszavazták a 

cukoradót, azaz fölemelték a cukor fogyasz
tási adóját negyvenegy százalékkal. (Az 
ellenséges országokban száz százalékkal 
emeltek mindenütt a cukoradót.) A minisz
terelnök nyilatkozata szeri it cukorrépater
melésünk Len nagyot hanyatlott, mindent 
el kell tehát követni, hogy a cukoripar ismét
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föllendüljön. Előre jelzi a miniszterelnök, 
hogy a cukorrépa árát kénytelennk lesznek 
12 koronára fölemelni s természetesen 
ekhez aránylag fog a cukor ára is emel
kedni. A cukor-fejkvótát pedig le kell majd 
szállítani.

Megválasztották a képviselőházban a 
dec. 3-án összeülő delegáció tagjait és a 
kvotabizottság tagjait.

A választójogi javaslat teljesen elkészült 
s legközelebb fogják azt a királynak be
mutatni, azután kerül a parlament elé. A 
javaslat nagyon részletesen kiterjeszkedik 
mindenre. Választó jogot és választhatósági 
jogot ád a nőknek is.

Drágább-lesz a dohány a jövőben. A 
pénzügyminiszter kénytelen lényegesen föl
emelni a dohánynemüek árát, miután azt 
tapasztalta, hogy a gazdák az idén sokkal 
kevesebb dohányt termeltek, mint tavaly. 
Az érdekeltekkel való tárgyalás során ki
tűnt, hogy azért vonakodnak a gazdák do
hányt termeszteni, mert más terményeik 
többet jövedelmeznek. Nehogy tehát még- 
nagyobb legyen a dohányhiány, az 1918. 
évben termesztendő dohányt a békeár há
romszoros árán fogják átvenni a terme
lőktől, ebből következőleg lesz aztán min
denféle dohánynemü jóval drágább.

Az állatkert vesztesége. A budapesti 
állatbertben elpusztult Jónás, a 44 évss ví
ziló. Az óriás állat sokat szenvedett ugyan 
a háború alatt, mégis 34 métermázsa volt 
a súlya. Jónást egész kicsi korában hozták 
Afrikából, testvérével együtt, Berlinbe, ahol 
14 évig volt fogságban, onnét került a bu
dapesti állatkertbe. A testvérét New-Jorkba 
vitték, ez azonban ott már 10 évvel ezelőtt 
elpusztult. Az elhullott Jónás bőrét és csont
vázát a Magyar Nemzete Muzeum szerezte 
meg.

Jegyezzünk hadikölcsönt!

A n a g y v i l á g b ó l .
Az Obrenovicsok sírboltja. Nemrégen 

készült el az az inpozáns oszlopos fehér 
márványlap, amelyet 1. Ferenc József ren
deletére emelt a szerbiai kormányzóság a 
a szerencsétlen végű szerb királyi pár 
emlékére. A márványtáblán a következő 
cirillbetüs fölirás van : I. Obrenovics Sán
dor és őfelsége a királyné, Obrenovics 
Draga, akik bosszúálló kéztől pusztultak 
el, 1903. V. 29. Örök béke nekik 1“ A már
ványtáblát a királyi pár érckoporsóinak 
fejénéf illesztették a falba, a két koporsó 
között áll Sándor király nagyanyjának, 
Annának a koporsója. A kápolna, ahol a 
meggyilkolt királyi pár örökálmát alussza, 
a belgrádi temetőben van, a város közepén. 
A kápolna belseje tele van művészi fest
ményekkel.

Miksa főhercegnek, királyunk testvér- 
öccsének nov. 29-én volt az esküvője 
Hohenlohe herceg leányával Laxenburgban.

Ahol hallal világítanak. Alaskában a 
bennszülöttek egy bizonyos fajú halnak a 
bőrét lehúzzák, a fejét levágják és a há- 
tulsó uszonyánál meggyujtják. Egy-egy hal 
körülbelül egy óra hosszáig ég vöröses- 
sárga lánggal és meglepően élénk világos
ságot áraszt. Azon a kietlen földterületen 
nagy áldás ez a hal, ez teszi lehetővé, 
hogy a hosszú, sarki téli napokon a lakos
ság munkája után láthat. A halászata sem 
jár sok fáradsággal, mert nagyon sok van 
belőle.

A magyar nyelv Bécsben. Bécs városa 
a községi polgári iskolákban a francia 
nyelv helyébe a magyar nyelvet szándéko
zik kötelező tantárgyként bevezetni.

II. Miklós, volt orosz cár birtokainak 
az összes területe csaknem akkora volt, 
mint az égés Franciaországé.

Tibet vidékén a nép úgy gyászolja 
halottjait, hogy 100 napig nem mosakodik.

Szerkesztői üzenetek:
A jubileumi ünepélyeket, az adakozók 

névsorát alkalomadtán hozzuk. Addig is 
elnézést és türelmet kérünk. Legelsődben 
a folytatásos cikkeket kell még ebben az 
évfolyamban leközölnünk. — N. R. Paty. 
Közölje velünk kérem a teljes nevét.

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

Dec. 9 vasárnap, Luk. 1, 1— 10.
„ 10. hétfő, „ 1, 11-17.
„ 11. kedd, „ 1, 18-25.
, 12. szerda, „ 1, 26—38.
„ 13. csütört., „ 1, i.9 -45 .
„ 14. péntek, „ 1, 45-56.
„ 15. szombat, Zsolt. 113.

A Dunántúli Szakácskönyv szerkesz
tőségében (Bakonyszentlászlő Vesz
prém m.) kapható annak legújabb 
pótfüzete „Háborús ételek“ címen, 
mely a szűk élelmezési viszonyokhoz 
alkalmazkodva közli a lehető legol
csóbb és amellett ízletes főzési módot. 
Bérmentesítéssel együtt szállítja szerző 
1 korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 9—10

Rendelje meg Csite Károly .M agyar 
s z ív “ cimü legújabb könyvét. Ara 2 K. 
„Magyar szív“, „Az én muzsám“-mal 
együtt 3-50 K. „Magyar s z ív “, „A z  én 
múzsám“, „Árva libák* pedig együtt 5 
koronáért rendelhetők meg a szerzőnél 
Körmenden.

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, 
idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

Szent István balzsamot,
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben 
is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít.

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántalmaknál 
legbiztosabb a

Friedrich féle „viszketegség elleni kenőcs“.
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen 

meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró
bálja meg a

„wittenbergi tyukszemirtót“.
Feltétlenül használ. 21—52

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál óa biz
tosítva akar lenni a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az 
ne röstelje megrendelni a már óvek óta kipróbált

„ S E R T É S  T A P P O R T “ .
E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója

FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD.

n i n i ....... .

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

21 -5 2

Magyarországi Provitaművek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VA LLÁ S O S  n é p l a p .
Felelős szerkesztő és kiadó Szalay Mihály gyékényesi ev. leik.
Társszerkesztők: Czlpott Géza, Németh Kárely és Zongor Béla ev. lelkészek.

T A R T A L O M :  Arany János: Fiamnak. (Vers.) — Arany János. — Szalay M ihá ly: M it köszönhetünk a reformációnak? — Kiss 
Samu : Egy jiitvalló asszony. A világháború eseményei. — Somborvné Pohánka M arg it: Könyörgés. (Vers.) — KaPi Béla

kötelesség útja. (Elbeszélés.) — Ország-Világ.

Fiamnak.
Hála Isten I este van megin’.
Mával is fogyott a földi kin.
Bent magános, árva gyertya ég: 
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren ? 
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid ősszetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költő vagyok: 
Örökül hát nem sokat hagyok; 
Legfölebb mocsoktaían nevet:
A tömegnél hitvány érdemet. 
Ártatlan szived tavaszkertében 
A vallást ezért öntőzgetem.
Kis kacsóid ősszetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.

Mert szegénynek drága kincs a hit, 
Tűrni és remélni megtanít:
8 néki, mig a sir rá nem leheli, 
Mindig tűrni és remélni kell I 
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen  
Élne a hit, vigaszul nekem I . . .  
Kiskacsóid ősszetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha játszótársaid közül 
Munka hi el — úgy lehet, korán — 
S idegennek szolgálsz eszközül 
Ki talán szeret... de mostohán I 
Balzsamul a hit malasztja légyen 
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid ősszetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha látod, érzed a nyomort, 
Melyet a becsület válla hord; 
Megtiporva az erényt, az észt, 
Mig a vétek irigységre készt 
S a butának sorsa földi éden: 
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid ősszetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnővén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod 
S a bölcsőd s koporsód közti ür 
Századoknak szolgált mesgyeül: 
Lelj vigasztalást a szent igében: 
„Bujdosunk e földi téreken.“
Kis kacsóid ősszetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.

Oh remélj, remélj egy jobb hazát I 
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld

isten ellen zúgolódni költ. —
Járj örömmel álmaid egében, 
Utravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid ősszetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem I

ARANY JÁNOS.

Arany János
Ebben az évben, március 2-án múlt 

száz esztendeje, hogy egyik legna
gyobb költőnk: Nagyszalontán, Bihar- 
megyében született. Apja Arany 
György, anyja Megyeri Sára egyszerű, 
szegény sorsú földmivelők voltak s 
már mindketten öregek, mikor ez a 
gyermekük született. Testvérei közül 
csak egy nénje volt életben, az is 
már régebben férjnél volt. Szülei 
rendkívül vallásosak voltak s hatásuk 
meglátszott Arany János egész életén. 
Azt irja ö maga: »az ének és szent- 
irás vonzóbb helyei lettek első tápja 
gyönge lelkemnek s a kis bogárhátu 
viskó szentegyház vala, hol fülem 
soha egy trágár szót nem hallott.« 
Ilyen tiszta környezetben növekedett 
tiszta jellemű emberré, akinek ter
mészetesen beszéde sem lehetett tisz-

%
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tátalan. Jellemző rá nézve, hogy mi
kor jegyző korában kérdezték, mert 
csodálták, hogy olyan csöndesen végzi 
a sok ember sok féle ügyes-bajos dolgát, 
hogy mit csinál, ha megharagitják, azt 
mondja: hallgatok. Hátha igen,meg
haragitják? még jobban hallgatok.

A zsoltárokat és a biblia egyes 
helyeit hallomás után korán megta
nulta s felnőtt korában is kedvvel 
énekelte a zsoltárokat, a biblia igaz
ságait pedig sokszorosan felhasználta 
költeményeiben és követte magavise
letében.

Apja hamuba irt betűkön tanította 
meg Írni, olvasni s mire iskolába 
ment, már több könyvet átolvasott. 
Az iskolában mindig az első volt. 
Csodálták tanítói is, mások is. Ami 
könyv a kezébe került, mind elolvasta. 
A bibliát is korán végig olvasta. Ko
rán kezdett verselni és Szalonta kis 
poétájának nevezték. Szülei szegény
sége miatt más tanulókat tanított. 
Később Debrecenben tanult. Innen, 
hogy a tovább tanuláshoz pénzt sze
rezhessen, elment Kisújszállásra taní
tónak, azután Debrecenben tanult is
mét. Érezte nagy tehetségét, de nem 
tudott pályát választani. Festő, szob
rász szeretett volna lenni és végül 
színésznek csapott fel 1836-ban 19 
éves korában.

Egy vándor társulattal Mármaros- 
szigetre került. De hamar megunta a

Mit köszönhetünk :i  
reformációnak?

Ir ta : Szalay M ihály.

A reformáció megtisztította az egy
házat attól a sok emberi találmány
tól és visszaéléstől, amely lassan
ként annyira elborította, hogy alig 
lehetett benne Krisztus egyházára 
ismerni. A  pogányok sok Istene 
átjött ide és lassanként benépesítette 
az eget, csakkogy itt szenteknek 
nevezték Őket. Azt tartották róluk, 
hogy több jó t tudtak tenni életük
ben, m int amennyi az üdvösség 
elnyeréséhez szükséges s az egyház 
az ilyen felesleges jókat másoknak 
adhatja el. így keletkezett a bűnbo
csátó cédulákkal való szégyenletes 
kereskedés. Holtuk után pedig köz
ben járnak az Istennél, tehát kö
nyörögni kell hozzájuk. Földi ma
radványaiknak, vagy ereklyéiknek 
csodatevő, gyógyító erőt tulajdoni

nyomort is, a romlott környezetet is. 
Ezt Írja egyik barátjának: Képzeld a 
nyomort! pádon hálni, kabáttal taka
rózni s kölcsön kérni ruhát, mig az 
ember mosat « »Ha volt is kedvem 
a színészethez, vég kép elment az e 
lumpok között.« Egyszer álmában 
anyját halva látta s nem tudott nyu
godni, hét napi gyaloglás után haza 
érkezett. Anyja pár hét alatt meghalt, 
apját pedig megvakulva találta. Ilyen 
állapotban nem tudta elhagyni. Szülő
városában tanító, majd jegyző lett 
és megházasodva csak hivatalára és 
családjára gondolt. De azért a tehet
ség mindig csak tanulásra sarkalta. 
Sokat olvasott. Megtanult latinul, 
görögül, németül, franciául és ango
lul s ezekből költői műveket fordított.

1846-ban »Toldi« cimü költői el
beszélésével pályázott a »Kisfaludy 
társaság*-hoz s nemcsak a díjat 
nyerte el, hanem egyszerre a legna
gyobb költők közé emelkedett és Pe
tőfi is meleg barátságba fogadta.

1848-ban nemzetőr volt. A szabad
ságharc után nevelő, majd nagykőrösi 
tanár. Utóbb fölkerült Pestre és ott 
halt meg 1882. október 2-án.

Legkiválóbb művei a »Toldi«, »Toldi 
szerelme« és »Toldi estéje.« Ebben 
a három könyvben Toldi Miklós ifjú
ságát, férfi korát és öreg korát be
széli el olyan tiszta, zamatos magyar
sággal, hogy hozzáfogható mestere

tottak, aníi már semmivel sem áll 
fölötte a bálványozásnak. De em
berfeletti hatalommal ruházták fel a

I p^pi, rendet is, m ikor azt tanították, 
hfegy a pap megbocsáthatja, vagy 
megtarthatja a bűnöket, a kenyeret 
és bort a misében Krisztus testévé 
és vérévé változtathatja át. A  pápa 
pedig Krisztus helytartójává lett s 
h it és erkölcsi kérdésekben csalat- 
kozhatatlan. A  papi rend mind 
jobban elkülönült a világiaktól és 
azok fölé emelkedett; a pápa meg 
egyenesen a világ ura akart lenni 
és megalázott hatalmas fejedelme
ket. Minden törekvésük Róma ha
talmának növelésére irányult. Ezért 
léptették életbe a papnőtlenséget, 
hogy a papokat ne kösse se család, 
se szülőföld, hanem szivük annál 
inkább Rómáé legyen s vagyonuk 
ne szálljon örökösökre, hanem az 
egyházat gazdagítsa. A  népet tu
datlanságban tartották, hogy szeme 
meg ne nyíljék és vezetésüket le 
ne rázza magáról. Behozatták a 
fülbegyónást, hogy az emberek 
bűneiket elsorolva függésbe kerü l
jenek azoktól, akik le lkűk legfél-

a magyar nyelvnek nincsen. Ebben 
felette áll Petőfinek is. Hét kötetre 
való mukái bizonyítják, hogy Petőfi 
mellett ő a legnagyobb magyar költő 
s ha Petőfi első az érzelmek meg- 
éneklésében, Arany első az elbeszélő 
költészetben.

Nekünk külön is büszkeségünk mind 
a kettő, mert Petőfi evang., Arany 
ref. vallásu volt s Arany szinte meg
testesülése a biblián nevekedett isten
félő egyszerű, becsületes, kötelesség- 
tudó magyar protestáns embernek. 
Ezeket a szép lelki tulajdonságokat 
megtartotta akkor is, mikor az egész 
ország dicsőítve emlegette nevét.

A biblia levegője át meg átjárta 
lelkét, jellemét, költészetét. Elég lesz 
ilyen soraira rámutatnunk:

Ki ruházza fel a mezők liliomát ?
Ki visel hü gondot az égi madárra ?
Utlan bujdosónak ki vezérli nyomát?
Kit nevez atyjának az atyátlan árva ?
Él még a jó Isten, ő engem is szeret,
Megadja, ha kérem a napi kenyeret.

Vagy:
Nemes önbizalom, de ne az önhittség 
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék: 
Legnagyobb cél pedig itt e földi létben 
Ember lenni mindég minden körülményben.
Vagy olvassa valaki el Toldi történetét, 
látja hogyan arat a becsületes, rom
latlan lelkű 'Miklós diadalt és hogyan 
lesz Qyörgy, a hálátlan és szívtelen 
testvér és fiú vadak zsákmánya, mint 
a biblia mondja a szülők tanítását

tettebb titka it ismerik. A  szentségek 
számát hétre emelték stb. A  refor
máció kimutatta, hogy szentek 
nincsenek, mert nincs olyan ember, 
aki bűnt ne cselekedett volna. 
Felesleges jó t senki sem tudott 
tenni, hanem a legjobb ember is 
rászorul Isten kegyelmére. Bünbo- 
csánatot pénzért nem lehet ve nn i; 
ember nem is, C6ak Isten bocsát
hatja meg a bűnöket. Jézuson kívül 
közbenjárónk nincs, szentekhez 
imádkozni nem szabad; a papnak 
nincs a kenyér és bor átváltoztatá
sára csodatevő ereje; Krisztusnak 
nincs szüksége helytartóra, mert 
m indig jelen van az egyházban; a 
pápa is ember, tehát tévedhet; 
egyedül Isten csalhatatlan. A  papi 
rend nem áll felette a világinak, 
hanem a pap a gyülekezet meg
bízottja, akire az ige hirdetése, a 
szentségek kiszolgáltatása és a gyü
lekezet vezetése van bízva; a pápa 
hatalma nem isteni eredetű, hanem 
lassanként egyes fejedelmek ado
mányaiból keletkezett. Krisztus azt 
tanította, hogy aki első akar lenni, 
legyen a többinek szolgája, tehát
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meg nem becsülő gyermekről. Vagy 
olvassa valaki el Ágnes asszonyt, Á 
hamis tanút, A wallesi bárdokat, v 
Lászlót is látja, hogy a lelkiismeret 
igazabb és keményebb biró minden 
földi bírónál

Aki ilyen költeményeket irt, az 
nemcsak gyönyörködtetni tud költe
ményeinek szépségével, hanem nevel, 
jobbít is azok nemes tartalmával. 
Arany János arany szavakkal arany 
igazságokat hirdet s ez őrzi meg ne
vét időtlen időkig.

Kép a magyar protestantizmus történetéből.
Irta : KISS SAMU.

Haller Gábor halálával a vészfelhő 
nem múlt el. Katalin ellenségei újabb 
parancsot eszközöltek ki Haller János 
nevére. Azonban Teleki az országos 
törvényekre hivatkozva nem adta ki 
a gyermekeket. A kormányszék ekkor 
a katholikus püspökök sürgetésére 
fegyveres segítséget kórt. A protes
táns rendek megtagadták ugyan sza
vazatukat, sőt még a katholikus Hal
ler György is ellenezte a fegyveres 
beavatkozást, de a többi katholikus 

» főurak megszavazták a fegyveres erő

használatát; s még.III. Károly király 
beleegyezését is kinyerték hozzá Egy 
ezredest rendeltek ki két század ka
tonasággal, hogy a gyermekeket ha 
kell erőszakkal is tépjék le az anyai 
kebelről. Hiába folyamodott kegye
lemért Teleki József, a miniszterek 
azt felelték: »Sajnálják a dolgot, lát
ják is, hogy törvénytelen; de őfel
sége adott ígérete ellen semmit nem 
tehetnek. És őfelsége, az ország örö
kös ura, a törvényt is megbonthatja.«

Katalin belátta, hogy már minden 
hasztalan Lemondott a reményről, 
hogy gyermekeit megtarthassa; s csak 
nagy hitének és lelki elejének tulaj
donítható, hogy ez alatt a csapás 
alatt teljesen össze nem törött. Is
tenre bízva a bosszullást, nem várta 
be a fegyveres erőszak alkalmazását: 
1725. december 4én kiadta gyerme
keit. Vérzőbb szivvel vett tőlük bú
csút, mint annak idején meghalt kis 
fiától. Mintha csak érezte, sejtette 
volna, hogy gyermekeinek tőle való 
elszakitasáből s idegen környezetben 
és vallásban való neveltetéséből fog 
eredni az a tőszurás, mely anyai 
szivét legfájóbban járja egykoron át. 
Balsejtelme valóra vált: ellenségei 
gyermekeibe az egyedül üdvözítő egy
ház gyűlölködő szellemét csepegtet
vén, ellene fordították őket s ez ál-

De a baj a közmondás szerint nem 
jár egyedül. Jöttek sorra a többi csa
pások. 1729-ben Telekitől született 
József fiát, 31-ben Zsigmondot, majd 
Gábort és Klárát temette el Mind
ezek betetőzéséül 1732-ben meghalt 
a férje is. özvegyen maradt igy is
mét ; támasz s vigasz nélkül, egyedül, 
mérhetetlen fájdalmával. A tengernyi 
bánat, csapás végre is ágynak dön
tötte. Súlyos beteg lett, úgy hogy 
életben maradásához sem volt mái 
remény.

A testi szenvedéseknél is nagyob
bak voltak azonban lelki fájdalmai. 
Nemcsak első, hanem második férjé
nek rokonai is követelésekkel léptek 
föl vele szemben- Kétszer is megú
jították ellene a port, mígnem Kata
lin, hogy a további zaklatásokat el
kerülhesse, a Teleki-jószágoknak több 
mint a felét önként átengedte az éhes 
rokonoknak.

A kapzsi rokonok által okozott ke
serűségen is túltett a saját édes le
ánya, Haller Borbála, akit katholikus 
hitben nevelvén anyjától egészen el- 
hidegitettek. Úgy hogy bigottságában 
folytonosan gunyjaival és rágalmaival 
üldözte édesanyját protestáns vallá
sáért. Katalin csak tűrte egy ideig 
nyugodtan szive magzatának sérte
getéseit ; nem neki, hanem rossz in- 
dulatu, iránta ellenséges érzelemmel 
viseltető környezetének tudta be a

könnyithetik egymásnak a haladást.
Hogy Luther milyen magas mél

tóságot tulajdonított a világi fog
lalkozásoknak és a családi életnek, 
k itűn ik  ezekből a szavaiból: „Az 
a családapa, aki házát isteni féle
lemben kormányozza, gyermekeit 
és cselédjeit Istennek félelmére és 
ismeretére, természetességre és tisz
tességre szoktatja és neveli, üdvös 
és szent állást foglal el. Ép úgy a 
nő, aki gyermekeit étellel, ita lla l 
ellátja, mosdatással és fürösztéssel 
gondozza, ne kérdezősködjék más 
szentebb, boldogabb foglalkozás 
után. Valamint a házban lévő szol
gák és szolgáló lányok is, midőn 
uruk parancsa szerint cselekesznek, 
Istennek szolgálnak s amennyiben 
a Krisztusban hisznek, sokkal in 
kább tetszik Istennek, ha szobát 
sepernek, vagy lábbelit tisztogatnak 
is, m int a barátoknak minden 
imádkozása, böjtölése, misézése s 
mindaz, amit ők magasztos isten- 
tiszteletként dicsőítenek.

A protestáns lelkészek tiszta 
családi életükkel általában véve 
nemesitő hatással vannak mások

*) Felolvastatott a győri evang. bélmisz- 
sziói egyesület reformációi vallásos estélyén.

a pápa jogtalanul kiván és gyakorol 
világi hatalmat. A papnőtlensógnek 
a szentirásban semmi alapja n incs; 
az apostolok között többen családos 
emberek voltak. A népet nem sza
bad sötétségben tartani. A  fülbe- 
gyónást el kell törölni. Szentség 
csak kettő van, mert Jézus ilyenül 
csak a keresztséget és az úrvacsorát 
rendelte stb.

A reformáció visszaállitotta a 
helyes isteni tiszteletet. Míg az első 
keresztyének isteni tisztelete egy
szerű volt és felerészét Isten igé
jének olvasása és magyarázása 
alkotta, később képekkel, szobrok
kal diszitett, fényes templomokban, 
fényes ruhában, töinjénezéssel vé
gezték az isteni tiszteletet, amelynél 
az Isten igéjét a mise szorította 
háttérbe.

Nálunk visszatért az egyszerűség 
s a főhelyet ismét az ige foglalta 
el. Nem arra törekszünk, hogy a 
szemet és képzeletet kápráztassuk, 
hanem Istent minél inkább lélekben 
és igazságban imádjuk.

A reformáció megtanított a világi 
hivatás és családi élet megbecsülésére,

tál döfték keblébe a legélesebb, leg- 
sebzőbb gyilkot.

mert a kath. egyházzal szemben 
azt va lljuk, hogy a papi rend nem 
ált fölötte a v ilág inak ; mindenkire 
ráülik az apostol szava: „T i pedig 
választott nemzetség, k irá ly i papság, 
szent nép vagytok és oly nép, 
amelyet Isten sajátjának tart.“

Mindnyájan papok vagyunk, mert 
mind szabadon járulhatunk Istenhez 
és kiengesztelőd hetünk vele. Mind
egyikünk szolgálhat Istennek és 
vezethet másokat Istenhez. Mind
egyikünk mutathat be áldozatot 
szive törödelmében és áhitatában. 
Mindegyikünket Isten állította a 
maga helyén munkába. Minden 
nemes érzelemmel végzett munka 
istentisztelet, és javitó  hatással van 
elvégzőjére.

A házasság Isten rendelése és 
nem szabad azt erkölesi tekintetben 
alább valónak tartani a papnőtlen
ségnél és a zárdái életnél. Mig a 
családi élettől és természetes örö
möktől való tartózkodás sok titkos 
bűnre és képmutatásra csábit, addig 
a családtagok nemcsak az élet gond
ja it segítik egymásnak hordozni, ha
nem a jobbulás utján, Isten felé is

1 Egy hitvalló asszony.*)
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bántalmakat. De Haller Borbála édes 
anyja gyöngédségén nem indult kímé
letre, sőt inkább mindjobban vérsze
met kapva annyira ment, hogy Kata
lin végre is kénytelen volt egy 1744. 
október 8-án hozzá irt levelében ki
tagadni őt. Óh hit, micsoda nagy a 
te hatalmad, hogy akkora erőt tudsz 
kölcsönözni egy gyönge anyának, 
hogy ennyi megpróbáltatás a’att sem 
szakad meg a szíve! . .

Katalinra nézve ettől fogva a föld 
teljesen megszűnt; csak hitének élt. 
Nem volt senki pártfogója, védelme
zője ; de annál nagyobb pátfogója 
lett ő egyházának s vallásának, ame
lyért annyit tűrt, szenvedett egész éle
tén keresztül. Homoródhévizen tem
plomot építtetett, papot tartott. A 
szükölködőket gyámolította, több egy
házat alapított. Tehetséges szegény 
gyermekeket iskoláztatott; s tanul
mányaik mélyítése és gyarapítása vé
gett külföldre is kiküldött. Köztük a 
hires Bőd Pétert. Kedvelte a tudo
mányokat s képzett papok müveinek 
kinyomatásához készséggel nyújtott 
segédkezet. »Védelmező erős paizs« 
cimen maga is irt egy imádságos 
könyvet. Igen szép könyvtára volt, 
amelyet végrendeletileg a nagyenyedi 
kollégiumnak hagyott.

Küzdelmes, de a protestáns egy
házra áldásos életének 1759-ben ve
tett véget a halál. Koporsója fölött

családi életére, maguk is végig élve 
a családi élet örömeit és aggodal
mait, jobban át tudják érezni mások 
örömeit és bajait s igen sok kiváló 
embert neveltek már az emberiség 
számára, akik magas állásúak és 
nagy tudományuk mellett is meg
tartják a szülői házból hozott h itü
ket és olyan formán gondolkoznak, 
mint az evang. lelkészcsaládból 
származó, európai h irü  sebésztanár: 
Balassa János, aki sok jó t tett a 
betegekkel, szegényekkel, a pesti 
ev. egyházzal, az orvosnövendékek
kel s akinek keze a súlyos operá
cióknál azért nem reszketett, mert 
amint mondja „ilyenkor félig ma
gam is pap vagyok s bizodalmamat 
abba helyezem s annak segedelmét 
is számba veszem, aki nélkül, mint 
Krisztus mondja, nem tehetünk 
semmit.“ (Folytatjuk.)

A hátralékos előfizetési dijak bekül
dését tisztelettel kérjük, hogy a nyom
dával szemben vállalt kötelezettségeink
nek .eleget tehessünk. Kérjük egyúttal 
egyetlen magyar evang. néplapunknak 
a hitrokonok között való ismertetését 
és terjesztését. Adja át a lapot mások
nak is elolvasás végett

kedves udvari papja, Bőd Péter tar
totta a halotti beszédet. Sírkövére is 
ő vésette e sorokat:

„Teste e kő alatt gróf Bethlen Katának 
Lelke szent kezében vagyon Jézusnak. 
Kiben hitt s k it tartott megváltó Urának 
Ezerhétszázban lett világra jövése, 
Ötvenkilencedben innen kimenése, 
Özvegyi életbe két ízben lépése,
Ebben sok ideig kegyesen élése “

— Ez Bethlen Katalin viszontag
ságos életpályája. El lehet mondani, 
hogy a protestáns nőnek példaképe, 
de egyúttal vallásos érzésének, meg
győződésének vértanúja volt. Igazi 
hitvalló asszony! Jól mondja róla 
Szilágyi Sándor »Vértanuk a magyar 
történetéből« cimü müvében: Diok- 
lécián mártírjaiban nem lakott több 
vallásos buzgalom, erősebb hit, mint 
e szelíd nőben, ki férjei iránt oly 
engedelmes, otthon oly házias, jobbá
gyainak anyja, a betegeknek orvosa 
s vallásának egy üldözéses korszak
ban oszlopa volt. Hite foglalta el, 
tölté be egész lényét s a csapásokat, 
melyek ifjúságától haláláig üldözték, 
kéjérzettel fogadá, nem elfásultságból, 
hanem mint próbáltatásait; s ha már- 
már összeroskadt azok alatt, vagy ha 
győzött, mindig az Úrhoz fordult.«

*
A Bethlen Katalin gyászos kora 

hála Istennek, már elmúlt; de sajnos 
elmúltak a Bethlen Katalinok is. A 
sötét, hideg éjszakában ragyognak 
legfényesebben az ég csillagai; amint 
az éj homálya oszlik, halványul a 
csillagok fénye is. A vallási üldözé
sek sötét éjszakája véget é rt; de meg
fogyatkoztak, elhalványultak a pro
testantizmus egén a hithüségnek és 
egyházszeretetnek ragyogó csillagai 
is. Ha hazafiui szempontból nem is, 
de vallási, evangélikus felekezeti te
kintetben annál inkább reánk illenek 
Kölcsey szavai: »Más faj állott a 
kihunyt helyére, Gyönge fővel, rom
lott, szívtelen I« A evangéliom drága 
kincseit a mai nemzedék nem tudja 
kellőleg megbecsülni; nőm tud érettük 
áldozni, küzdeni. A válást alárendeli 
érdekeinek, s ha ezek úgy kívánják, 
kész lemondani arról. Az ősök lán
goló hitbuzgóságát lagymatag közö
nyöség váltotta fel, melynek szomorú 
jelei a kitérésekben, könnyelmű rever- 
zális-adásokban mutatkoznak. Ennek 
a mi fásulti revezálisos korunknak 
állithatnánk-e dicsőbb példápyképet 
a Bethlen Katalin, lobogó egyházsze- 
reteténél s qtinden szenvedésre kész 
hiténél. Az ő élete egy hatalmas pré
dikáció, mely az Isten beszédéről s 
e beszédben valp rendíthetetlen állha
tatosságáról szól.

»Emlékezzetek meg a ti elöljárói
tokról, akik szóllották néktek az Isten 
beszédét, és figyelmezvén az ő éle
tük végére, kövessétek hitöket« (Zsid. 
13, 7.)

— Vége. —

A világháború eseményei.
Németország, Ausztria-Magyaror- 

szág, Bulgária és Törökország leg
felsőbb hadvezetőségnek meghatal
mazott képviselői Oroszország és 
Románia meghatalmazott képviselői
vel az összes frontokra vonatkozó 
fegyvernyugvást kötöttek, amely dec.
7-én déli 12 órakor kezdődött és 
17-én déli 12 órakor végződik. A 
tiz napos határidőt arra használják, 
hogy a fegyverszünetről való tárgya
lásokat befejezzék. Egyre sűrűbben 
merül fel annak hire is, hogy előké
szítik a hadifoglyok kicserélését is.

Mialatt keleten megindult a fegy
verszünetre . vonatkozó tárgyalás és 
a szélső nyugaton Cambráinál az 
angol támadások szusza kifogyott, 
azalatt jelentős esemény hírét hozza 
az olasz harctérről a táviró. Konrád 
hadsereg csoportja a Hétközség fen- 
sikján ismét megkezdte az offenzivát 
és eddig mintegy 16,000 olasz került 
újból fogságunkba s több fontos tá
maszpontot elragadtunk. így a Monte 
Badelecche, Monte Pondarecor, Monte 
Micla és Monte Meletta hatalmas 
erősségeit. Ugyancsak legutóbb Piave 
torkolatánál a dési 31. honvédgya
logezred rohamcsapatai elragadták az 
ellenségtől Brenanin hídfőjét. Támadó 
hadműveleteinket folytatjuk. Jogos 
reménységgel várhatjuk azért az újabb 
jelentéseket.

Mig keleten szünetel a harci zaj, 
délen kergetjük az olaszt, addig Wilson 
elnök ur állítólag már aláírta az 
Ausztria-Magyarországnak megkül
dendő hadüzenetet.

Ecuador köztársaság pedig, mint 
hivatalosan jelentik, megszakította 
Németországgal a diplomáciai össze
köttetést. Oportoból érkezett távirat 
szerint pedig Portugáliában kiütött 
volna a forradalom, mely eddig a 
forradalmárok győzelmével végződött.

Egy eddig még meg nem erősített 
angol részről világgá bocsátott h ir 
szerint az angolok bevonultak Jeru
zsálembe.

Van valakije a harctéren, vagy a se 
besültek' közt a kórházban ? Úgy fizes 
sen számára elő a H A R A N G S Z Ó  KA 
Vigasztalást, szórakozást küld neki min 
den egyes számmal
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Könyörgés.
Téged vár ez a nemzet;

Krisztusunk, míg a Gotgothádai járja.
A te kereszted az, mely rá súlyosul.
Ám száz vész előtt térde meg nem roskadt 
Tőled nyerve hitét, égi zálogul. 
Honszerelméhez nem férhet a kétség,
S csiiggedés lelkét bilincsbe nem vonta, 
Lángoló nyarunk hogy im négyszer fo rdu lt 
Szomorú, vérző, őszi alkonyokra 
Békén viselve, mit ostoiod rámért;
ÉdeS neki meghalni a hazáért!

Elvakult népek céltalan tusája,
A nap is tüzes haraggal néz rá ja !

Mely eszközévé lett 
Annyi szánandó, botor indulatnak:
Szedi, szedi a könyörtelen végzet 
Szörnyű adóját minden pillanatnak.
Hol az az erő, amely gátjá t vetné ?

Sehol, sehol nincsen,
Csak ott fönn nálad nagyhatalmú Istett!

Téged vár ez a nemzet. . .
Hadd higyje, hogy csodáid korát éljük 
Megváltó béke örök Krisztusa;
E bűn — s salakból mennyeket teremthet 
Szemed egyetlen szelíd mosolya.
Hosszú keserves könnytelt évek óta 
Ha nálunk ú jra  dalos lesz a róna,
S drága hőseink elhullt vére árán 
Rozmaring nyílhat minden kicsi kertben:
A legékesb imádság szól majd ebben

K i elhozod Noé szent olaj-ágát 
Te tudod, hogy széles világ szemében 
Lelkünk a múltért nyugodtan felelhet.
Aki jössz a szeretet fegy verével :
Gyógyirt remélő, sok fá jó  sebével _

Téged vár ez a nemzet. . .
Somboryné Pohánka Margit.

K é re le m
Kiknek eltökélt szándékuk a kará

csonyi ünnepek alkalmából harcoló 
és sebesült katonáinkat ünnepi üze
netben köszönteni, kérjük haladék
talanul a szives megrendeléseket ille
tőleg e nemes célra az adományok 
beküldését.

I péld. ára 10 fill., 50 pld. 4 kor. 
50 fill., 100 péld. 8 korona.

Eddig a következő megrendelések 
és pénzadományok érkeztek:

Saját rendelkezésre :
Ev. nőegylet' Szakony 100; Leik. hiv. 

Dombóvár 30 példány.
Pénzadomány:
Ráth Arnold Budapest, Özv Karsay Im- 

réné Beled, Özv. Mesterházy Ödönné Mes
terháza, Kratochwill Stefi Szombathely, Ev. 
gyűl. Szentgotthárd, Egy leány Zalaszent- 
grót 10—10; Egy valaki Rábapüspök 6 ; 
Ev. nőegyl. Tárnokréti, Mesterházy Kálmán 
Tüskevár 5—5 ; Dr Berta Benő Szent
gotthárd, MUhátsi Pálné Erzsébetfalva, Ta
más Andrásné Monok 3—3 ; H. I., Bolla 
Sándomé Nagyköcsk, Vajda Károlyné Nagy- 
köcsk, Paizer Karolin és Giza Acsád. özv. 
Tóth Sándomé Szentgotthárd, özv. Tóth 
Gyuláné Szentgotthárd, Kühár Sári Mező

vár, Szabó luliska Rábapüspök, Kenesei 
Irma Rábapüspök 2—2 ; Fiiszár József Mu
raszombat 1 4 0 ; Idősb. Pordán Jánosné, 
Vajda Mihályné, Mendel Andrásné, Mendel 
lduka, ifj. Pordán Jánosné, id. Vajda Fe
rencné, id. Vajda Elek, Vajda Borbála, Bö- 
röcz Károlyné, Horváth Istvánná, özv. Czi- 
rok Ferencné, ifj. Czirok Ferencné, Király 
Elekné, Király Istvánná Nagyköcsk 1 — 1 
korona.

A kötelesség útja.
Elbeszélés. Ir ta : Kapi Béla.

Tizenkilencedik fejezet.

Mikor az Isten ítél.
l^olyt. 47.

Dombi István már a negyedik 
kupica pálinkát ereszti le torkán s a 
gőzölgős fejti emberek szemtelen bi
zalmasságával hunyorgat Grünhutra.

— Sohase féljen, Grünhut uraság, 
van nekem magamhoz való eszem. 
Olyan kornyikálást viszek véghez a 
főispánnál, hogy a legnagyobb ban
kójából is tizet ad egyszerre.

— De ha aztán megkérdezi, hogy 
hogyan is volt a tanító pénzével ?...

— Bizza csak rám, — mondja 
széles mosollyal Dombi s félreérthe
tetlenül rákacsint a pálinkás üvegre, 
— befütök én a mesternek ! . . .  Olyan 
akkurátosan elmondom, ami meg se 
történt, hogy azután esküdözhet a 
tanító akármennyit, el nem hiszik neki.

— Vigyázni kell, nehogy gyanút 
fogjon a főispán, — szól közbe 
Grünhut s erősítésül még egy kupica 
pálinkát nyújt feléje Azután a be
vásárlásokat is jól ellásd. Hát az 
emberek tudják-e, hogy jössz ? Mikör 
is mennek át? Vigyázzatok, nyitva 
tartsátok a szemeteket!. . .

— Rendben lesz minden, ne ag
gódjék, uram ! . . .  veti oda könnyedén 
félvállról Dombi István, azután meg
keresi zsíros kalapját s bizonytalan 
léptekkel kifordul az ajtón. Felóra 
múlva nagy tarisznyával a vállán 
botoz az országúton.

A főispán hajdúja már nem győzi 
lerázni magáról az erőszakos embert. 
Még a sujtásos dolmányát is majd 
leszedi róla úgy könyörög, hogy hadd 
kerüljön be a főispán ur kegyes 
szive elé.

— Jaj, angyalom, vitéz katona 
uram, olyan fontos mondanivalóm 
van, hogy az még egy minuta ha
lasztást sem szenvedhet. Hát csak 
nyissa ki kérem azt az ajtót s mu
tassa meg, hogy merre kell mennem, 
nehogy eltévedjek a sok szobában.

Végre is a hajdú bemegy s most 
már harmadszor jelenti, hogy egy

oláh-magyar ember minden áron be
erőszakoskodik.

A főispán éppen néhány úrral 
tárgyal. Fel se néz az írásokból, úgy 
kérdezi:

— Hova való az atyafi?1. .
— Nyirkutasi, méltéságos uram.
— Nyirkutasi ?. . . kérdezi csodál

kozva, azután jelentős tekintetet vet 
a többiekre. Mi a neve?...

— Dombi István, kérem alássan.
A főispán úgy látszik nagyon meg

van elégedve Dombi István nevével, 
mert röviden csak annyit mond:

— Hát csak jöjjön be az a Dombi 
István !. . .

Mikor a hajdú behúzta maga után 
az ajtót, a főispán gyorsan odaszól 
az uraknak:

— Tessék jól vigyázni! Ennek az 
embernek a keze van a nyirkutasi 
dologban. Mindenesetre jól meg kell 
figyelnünk minden szavát.

Nagy csoszogások s alázatos haj- 
longások közt belép Dombi István. 
A főispán íróasztalánál ül, onnan 
kiált rá :

— Mit akarsz ?. . .
Dombi István zavartan forgatja 

kalapját s bizalmatlanul tekint az 
idegen urakra, kikről valamiképpen 
szeretné megállapítani, hogy kik is 
lehetnek tulajdonképpen.

—- Mit akarsz hát ? . . . kérdezi a 
főispán kemény, türelmetlen hangon.

— Méltóságos, kegyelmes főispán 
ur, — kezdi dadogva Dombi István, 
egy szegény magyar paraszt könyörög 
védelemért . . A birtokom elvész, — 
kezével a szemeit dörgölgeti, úgy 
folytatja, --- pedig Isten látja lelkemet 
becsületesen dolgoztam, jó magyai 
ember voltam. . Hanem azok a hit
vány o l á h o k — felemeli kezét s 
megfenyegeti a láthatatlan ellenséget.

A főispán félbe szakítja : — szóval 
el vagy adósodva. Mennyi földed 
van ?. ..

— Hat kicsiny holdacskám van, 
kegyelmes főispán ur.

— Mennyi az adósságod ? . .
— Ezerszáz forintocska, könyörgöm 

alássan.
— Hogy is hívnak tulajdonkép

pen?. . . — kérdezi a főispán s ke
ményen ránéz a megszólitottra.

— Dombi István a becsületes ne
vem, kegyelmes főispán ur. Somogyból 
jöttem, jaj, csak ne jöttem volna !. . . 
Bárcsak ott maradtam volna ! . .  . 
Istenem, a szép kis birtokom, a sze
gény gyermekeim, a teheneim

— Melyik takaréknak tartozol?. . . 
kérdezi a főispán, mintha nem is 
hallaná a sok siránkozást.
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— Az oláhoknak, hogy a draku 
akárhova tenné.

A főispán fel és alásétál szobájában, 
azután hirtelen megáll Dombi István 
előtt s merésze’n rászegezi szemét:

— Hát a tanító ur által adott pénzt 
hova tetted ? . . .

Dombi István tágra nyitott sze
mekkel néz a beszélőre, azután lassú 
jajgatással veri a mellét:

— Nekem, nekem adott pénzt?.. .  
Itt sülyedjek el, hacsak egy fillért is 
kaptam tőle.

Azután hirtelen kitöréssel el kezd 
kiabálni: — hát engem is megcsalt, 
az az átkozott! ? Mindenkit megcsalt, 
mindenkit meglopott! . . Persze azt 
hitték róla, hogy becsületes, mert 
fehér áz arca és mézes a beszéde, 
pedig cudar gazember!... Mondja 
meg, kegyelmes főispán ur, mennyi 
pénzt küldött nekem ? . . Óh jaj, jaj, 
megmenthettem volna a kis birtoko
mat, most azután mindent elveszitek 
e miatt a gazember m iatt!. . .

A főispán engedi beszélni, de nem 
mozdul előle s szemeit nem veszi 
le róla.

— Ismered Sárosy tanító ura t? ...
— Ismerem . . azaz láttam, az 

utcán, az iskolában
— Szóval ismered! Beszéltél vele?
— Igen, azaz lehet . . Talán nem 

is beszéltem, vagy csak úgy, ahogy 
utcán szokás. . .

— Voltál nála ?. . .
— Én ?. . .  Hogyan. .
A főispán megrázza az embert, 

azután a vállainál fogva tartja.
— Nem Sárosy tanító ur tanítja a 

te unokáidat ? . .
— De igen, méltóságos főispán ur.
— Ugy-e volt is nálad ?. . . A 

házadban. .
— Igenis volt, most jut eszembe, 

persze hogy volt, de akkor még. . .
— Te is voltál nála, vén gazember,

-— kiált rá a főispán.
— Csak akkor egyszer!. . . szalad 

ki Dombi száján a szó. Visszakapná, 
de már nem lehet. A főispán felkapja 
a kiejtett szót.

— Tehát csak akkor voltál nála, 
mikor a pénzt kicsaltad tő le!. . . 
Rendben vagyunk, veled már tisztába 
jöttem, te alávaló gazember!. . .

Dombi István a főispán lábaihoz 
veti magát, úgy sir,' könyörök. Jaj, 
ne gondoljon róla rosszat, nem olyan 
ember ő ! Nem is akkor volt a taní
tónál, hanem egyszer az unokái miatt 
Csak kérdezze meg a Grünhut ura- 
ságot, hogy micsoda ember ő, nem 
hazug, nem tolvaj, hanem megbízható, 
jóravaló magyar ember , .

HARANOSZÓ.

Hiába van minden. A hajdú már 
! ott áll az ajtóban. A főispán, csen- 
{ desen néhány szót szól neki. Mikor 

Dombi István kikerül a folyosóra, 
egyszerre belökik egy szobába, ott 
azután szépen lefogják s hiába rug- 
dalózik, egy kettőre átkutatják a 
zsebeit. Dohog ugyan, de csak csen
desen, mert egy csendőr is ott van.

— Honnan vetted ezt a sok pénzt?... 
kérdezi a csendőr, mikor a belső 
zsebéből egy papiros szalagba bujta
tott bankó köteget húz ki.

Dombi István ijedten kap a pénz 
után, de már hiába.

— A Grünhut uraságé. Marhákért 
kell kifizetni

A csendőr megforgatja a pénz 
csomót, azután hirtelen ráparancsol a 
hajdúra: — a mellény zsebeit is nézd 
meg! . . . Mikor Dombit az ablak felé 
fordítják, hirtelen kihúz a bankó 
kötegből egyet, elrejti, azután az egész 
csomót odadobja az asztalra. Dombi 
mohón kap utána s félve rejti a 
zsebébe.

— Jól van, Dombi István, nincs 
semmi b a j!. . Becsületes ember 
vagy, igaz utón jártál, elmehetsz ! . . 
Majd megmondjuk a főispán urnák is, 
hogy rendben van a dolgod! . . Ne 
félj, ezt a kis vizsgálatot nem mond
juk el senkinek ! . .

A szép szóra Dombi Gstván is 
bátorságra kap. Ilyet tenni vele be
csületes magyar emberrel! Hát rabló 
ő vagy micsoda ?. . . Átkutatják a 
zsebeit, mint egy gonosztevőnek!. . . 
A végén mindnyájan nevetnek az 
eseten s barátságosan parolázva, 
válnak el egymástól.

Mikor egy óra múlva Dombi István 
egy csapszékben pálinkával erősitgeti 
magát a nagy ijedtség után, egyszerre 
megszólal a főispán íróasztalán a 
telefon. A főispán lázas izgalommal 
hallgatja.

— Tehát nyomon vannak?... 
Megállapították a bankóról, hogy 
ham is?... Bizonyos?. . M it? . . .  
Tudják, hogy kitől ered ? . Nyirku- 
tasról, Dombi nevűtől?. . Hiszen a 
gazember most volt nálam !... Tehát 
úgyis figyelemmel k isé rik !... Az 
Istenért vigyázzanak!. . Ideje lenne, 
hogy leszámoljunk ezzel az üggyel! ..

Á csapszékbe egy széles tüszős 
oláh jön <be. Körülnéz a füstös he
lyiségbe, azután leül az egyik asztal
hoz. Kevés vártatva még kettő jön, 
azok is ugyanahoz az asztalhoz ülnek. 
Úgy látszik régi ismerősök, mert 
hangosan beszélgetnek. Mikor azután 
bealkonyodik s a pipafüstös szobában 
az ember a szomszédját is alig látja,

leakasztják a dróton lógó kis olaj- 
mecsest, az asztal sarkára teszik s 
elkezdenek kártyázni.

Dombi István is asztaltársakat kap. 
Hárman jöttek, most már négyen 
ülnek s hol hangosan vitatkoznak, 
hol suttogva beszélgetnek. Egyszerre 
csak készülődnek. Ugyan akkor a 
másik asztalnál az egyik oláh lecsapja 
a kártyáját s dühösen kiált a : — az 
ördög játszik veletek, megbabonáztá
tok a kártyát, ti hitvány kutyák 1. . . 
A söntés asztalára dobja az elfogyasz
tott pálinka árát, azután haragosan 
kimegy a csapszékből.

Kevéssel utóbb Dombi István és a 
cimborái szintén elmennek. Néhány 
pillanat múlva követi őket a másik 
asztalnál ülő két ember is. Dombi 
István s emberei végigmennek néhány 
utcán, egyszerre csak befordulnak 
egy alacsony ház kapuján. Még egy 
kutató pillantást vetnek körül, azután 
besurrannak az udvar hátsó részében 
levő fabódéba. Az ajtót, gondosan 
beteszik.

Meggyujtják a mécsest, körülülik 
az asztalt. Dombi István kiveszi a 
bankó-csomót, azután a ruhája el
rejtett részeiből még néhány köteget 
szed elő.

— Ötszáz neked, Petru ! . . .  Ötszáz 
meg neked !. . .

— Megvan-e?... kérdezik gonosz 
vigyorgással.

— Meg, meg, akár megolvashatjá
tok. Hanem azután vigyázzatok, vala
mit alighanem szimatolnak ezek a ..

Az ajtó hirtelen robbanása torkába 
forrasztja a mondat végét. Mire fel
emelik fejüket, három csendőr szurony 
szegeződik mellüknek. Az egyik dühtől 
eltorzult arccal a kabátja zsebje felé 
kapkod, de az egyik csendőr akkorát 
üt puskájával a kezére, hogy jónak 
látja ő is magasra emelni mind két 
kezét. Megkötözve, egyenként kisérik 
őket a vizsgálóbíró elé. Az utca 
semmit sem vesz észre, olyan csen
desen történik minden.

Éjfélig tartott az elfogottak kihall
gatása. Erre a vizsgálóbíró annyi 
sulyós adat birtokába jutott, hogy 
kiadta Grünhut Emil és Vajda Iván 
ellen az elfogatási parancsot.

Folytatjuk.

1917. december H>.

Rendelje meg Csite Károly „Magyar 
szív“ cimü legújabb könyvét. Ára 2 K. 
„Magyar szív“, „Az én muzsára“-mal 
együtt 3*50 K. „Magyar szív“, „Az én 
múzsám“, „Árva libák“ pedig együtt 5 
koronáért rendelhetők meg Wellisch 
Béla könyvkereskedésében Szentgott- 
hárdon. (Vas m.)
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A z  e g y h á z  köréből .
Segédlelkészek. A bácsi esperességben 

Konrath Vilmos Ujverbászra, Müller Ke- 
resztély Kiskérre és Binder Lajos Okérre 
nyert segédlelkészi meghivást.

Az utolsó harangok. A hadvezetöség 
a még megmaradt barangol rekvirálást ter
vezi, tekintettel a hadsereg nagy fémszük
ségletének födözésére. A harangok pótlá
sára a vasúti sineket ajánlják.

Halálozások. Dr. Spóner Andor földbir
tokos, a késnjárki evang. líceum felügyelője, 
nov. 22-én rvakaslomniczon elhunyt.Legyen 
áldott emléke!

Kappel Ferdinand ny. kukméri ev. ta
nító 79 éves korában elhalt. Legyen emléke 
áldott 1

Kitüntetések. A király a lelkészi érdem
kereszt 2. oszt. jelvényével tüntette ki, k i
tűnő szolgálataik elismeréséül Muhr Ottmár, 
Pöttschacher István, Beblavy Milos, dr. 
Brandscl] Henrik és Kuntz Henrik tart. tá
bori lelkészeket.

Választokok. A bánsági egyházmegye 
felügyelőjévé báró Ambrózy Andort, főes- 
peresévé pedig Doleschall Lajost válasz
totta meg.

Templomavatás. Nov. 2-án avatta föl 
Kapi Béla. dunántúli püspök az ostffyasz- 
szonyfai (Vasmegye) uj templomot, amely dr. 
Ostffy Lajos, vasmegyei főispán buzgósága 
folytán épült. A lélekemelő szép ünnepen 
nagy közönség vett részt. A fölavató isteni
tiszteleten az ottári szolgálatot Varga Gyula 
vönöczki esperes végezte, a szószékről pe
dig Payr Sándor, soproni theol. akad. ta
nár tartott beszédet. Ezután az urvacsora- 
osztást, esketést, keresztelési, egyházkelést 
a környékbeli lelkészek végezték.

Jubileumi ünnepélyek és alkotások : 
A szQkotiyi -ev. egyház október 31-én és 
nov. 4-én ünnepelte a ref. 400-dós évfor
dulóját. A még mindig beteg lelkész helyett 
Szekeres Sándor büki káplán végezte az 
összes funkciókat.

A lelkész kezdeményezésére az egyház- 
község fenntartási alapjára gyűjtést rendez
tünk, melyre adakoztak Felsőszakonyban: 
Varga Sándor 200 K, Boros Sándor és 
özv. Boros Lajosné 100—100 K, Németh 
János 30 K, Szabó Sándor 20 K, Has/a 
Lajos, Boros János, Hidegh József, Bögöthy 
Ferenc, Boros Lajos, Boros Lajos és 
Kálmán, Szabó József és neje Németh 
Zsuzsánna, Tóth Sándor, Horváth Borcsa 
és Lidi, Gaál Róza 10— 10 K, Boros János 
6 K, Hidegh t-erenc, Barátit János, Hidegh 
János, Hidegh Lajos, ifj. Tóth Sándor, 
fiasza János Kis Lajos, Major S., Tóth K. 
5 5 K, Hidegh Sándor, özv. Simon Sán- 
dorné 4—4 K Simon Samu, Simon Tini, 
Simon János 3—3 K, Kiss Géza, Hidegh 
Sándorné. Boros István, Bögöthy Gézáné, 
Boros Lajos,’ ifj Hasza Lajos, Hasza liona, 
Boros Istvánná, Gaál Lidia, Simon Ilka, 
Boros Dénes, Boros Lina, Boro- Emma 
2—2 K, Pacher Samuné Visről 1'80 K 
Takáts József, Bögöthy Lajos, özv Hasza 
Kálmánná, Bora Lajos, id. Baráth István, 
Boros Ferenc, Boros József, Szabó István, 
Szabó Lajos, Tóth Sándor, özv. Gaal 
Istvánná, Gaál Tini. Raiczi l-tván, Boros 
Irén, özv S/ántó Janosné, Csithe István, 
Pauer Lajosné 1 — 1 K, özv. Varga Istvánné,

Kovács Sándor 6 - 6  K. Összesen 674-80 K.
Alsószakonyból: id. Varga Sándor 100 

K, Büki Sándor, Kolonits József 50 -  50 K, 
Gaál József, Gaál János, Gaál Sándor, 
Boros Lajos, Németh Ferenc 30—30 K, 
Rózsa János, Németh Sándor, özv. Boros 
Istvánné, özv Rózsa Lajosné, Boros István, 
Büki Sándor, özv. Boros Lajosné és József 
fia, Ba áth Lajos, Németh István, Gaál 
Sándor, özv. Szabó Lajosné, ló th  Sándor 
István, Boros Aranka, Skriba Sándor, 
Baráth József, Baráth Lajos, Gaál János, 
Szabó Samu, Gaál Sándor, Gaál Lajos, 
Varga Ede, Gaál Ferenc, Hidegh József, 
Hidegh Samu, Varga János, Boros István, 
Kolonits Ernő 20—20 K, Tóth István, 
Szabó Lajos, Tóth János, Gaál Lajos, Büki 
Samu, Gaál Lina, ifjú Németh Sándor, 
N. N., Büki Lajos, Mészáros István, Varga 
Sándor, Horváth József 10— 10 K, özv. 
Kolonits Ferencné 12 K, Rózsa Sándor 6 
K, özv. Baráth Jánosné, özv. Kiss Lajosné, 
ifj. Tóth István 5—5 K, özv. Németh Sa
muné, Varga Lajos 4—4 K, Szabó Ferenc, 
Tóth János, Puhr József 1 — 1 K. Összesen 
1064 K.

Alapítványt tettek a nevezetes évfordu
lón : Tóth Sándor és neje Boros Ida elhalt 
Annuska leányuk emlékére 100 K-t a Nő
egyletre, özv. Simon Sándorné Kis Rozália 
férje emlékére a fenntartási alapra 200 K, 
Varga Ede és neje Gyurátz Irma 100 K, 
özv. Hasza Béláné Hidegh Zsuzsa hősi 
halált halt férje emlékére 200 K, Baráth 
Lajos és Fekete Lidia Sándor fiuk emlékére 
100 K, Németh Sándor és neje Szabó Ro
zália hősi halált halt Lajos és József fiaik 
em'ékére 200 K, Németh Ferenc és neje 
Szabó Zsuzsánna hősi halált halt Lajos 
fiuk emlékére 200 K, Hidegh Jolán, Baráth 
Sándor, Tóth Lajos 10— 10 K, Tóth Géza, 
Rózsa Lajos, Skriba Lidia 5—5 K, Gaál 
Gizella, Hasza. Ida 4—4 K, Tóth Ernő, 
Simon Samu 3—3 K, Bögöthy Ferenc, 
Hidegh Zsuzsánna 2—2 K adományával 
megalapították a szakonyi evang. konfir
mandusok alapját.

I t t h o n r ó l .
A honvédelmi miniszter- rendeletben 

megszüntette a hadkötelesek nősülési tila l
mát. A rendelet szerint engedély nélkül 
nősülhetnek : az állitásköteles kort még el 
nem ért 18 20 éves if ja k ; akik állítási 
kötelezettségüknek bármely korosztályban 
eleget tettek; akiket fölülvizsgálatra, vagy 
kórházba utaltak és az összes népfölkelésre 
kötelezettek A besorozott hadköteleseknél 
azonban továbbra is fönnmarad a nősülési 
tilalom.

A cukor és szesz árának emelése.
Kormányrendelet jelent meg, amely szerint 
a cukor ára a kisker skedelemben kgr.-ként 
2 K 12 fillérben lett megállapítva dec. 1 tői 
kezdődőig. A finom szesz ára kicsinyben 
való eladásnál literenként 25 K I a rum ára 
literenként 13 K ; pálinkának literje 6 K ; 
a fajgyümölcsböl készült pálinka ára pedig 
10 K-ban van megállapítva, dec 15-től 
kezdve. — Külön rendelet állapítja meg a 
cukorrépa árát, eszerint az 1918. évben 
termett répáért 14 K-t kötelesek a cukor
gyári vállalaiok a termelőnek fizetni Annak 
a termelőnek pedig aki 1918-ban legalább 
is ugyanakkora területen termel az illető 
cukorgyár részére répát, mint 19l7-ben 
termelt, a cukorgyár az 1917. évi termésből 
tényleg beszállított répa után, az 1918. évi 
répavetés befejeztével, a 14 koronán fölül 
métermázsánkent még 1 K-t köteles fizetni.

Szabad szeszt főzni A pénzüglyminisz- 
ter utasította a központi szeszfőzdéket, 
hogy vegyék át a termelőtől a földogozásra 
való nyersanyagot, legkésőbben dec. 25-ig. 
Ha e kötelezettségnek a szeszfőzde vállal
kozója eleget nem tesz, megengedheti az 
érdekelt termelőnek a pénzügy igazgatóság, 
hogy saját termésű szőlötörkölyét és bor- 
seprüjét, valamint kivételesen saját termésű 
szilváját és szilvacefréjét az illető község 
részére ideiglenesen átengedett főzőkészü
léken kifőzhesse. Nem engedi meg azonban 
ezt a módot a miniszter akkor, ha a termelő 
megtagadja a nyersanyag átadását. A fön
tebb fölsorolt nyersanyagokat takarmá
nyozásra fölhasználni, elidegeníteni, vagy 
megsemmisíteni tilos. Ha pálinkafőzésre 
használják azt föl, úgy legkésőbben 1918. 
március 1 ig föl kell ajánlani megvételre a 
Magyar Olaj- és Zsiripari Központnak.

Vonatösszeütközés történt a Cegléd és 
Kecskemét közötti vasútvonalon, Nyársapáti 
állomáson Egy személyvonat belefutott a 
tehervonatba. A személyvonat utasai közül 
3 meghalt, kettő súlyosan és kettő köny- 
nyebben sebesült még.

A cukorrépaszelet maximális árát mé
termázsánként 4 K-ban állapították meg; 
ez az ár csakis a jóminőségü, fris, egyszer 
pvéselt répaszeletnél kérhető, a kevésbé jó- 
minüségüért jóval alacsonyabb ár fizetendő.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A képviselöház elfogadta a bortemelési 

adóról szóló javaslatot, amely szerint a 
termelő minden hektoliter után 14 kor. 
adót köteles, fizetni, ebből az adóból ' 10 
kor. az államot, 4 kor. pedig a községeket 
illeti. — Tárgyalta és megszavazta a Ház 
a posta- távirda- és távbeszélő személyzet 
fizetésemelését. — A képviselöház egyik 
utóbbi ülésén a földmivelésügyi miniszter 
kijelentette, hogy terület szempontjából az 
idei őszi vetések eredménye a múlt évit 
föltétlenül fölülmúlja és a kedvező időjárás 
folytán a vetések az egész országban olyan 
szépek, hogy hacsak valami istencsapás 
nem ér bennünket, ellenségeink kiéheztetési 
terve teljesen hajótörést fog szenvedni.

Megalakultak a delegációk. (A mo
narchia közös ügyeinek intézésére kiküldött 
bizottságok). A magyar delegáció elnökévé 
gróf Khuen-Hédervary Károlyt, az osztrák 
delegáció elnökévé pedig Háusert válasz
tották meg. A delegáció ülé-én a csehek, 
a dél zlávok és a galíciai rutének együttes 
indítvánnyal oly béketanács szervezését in
dítványozták, amely a monarchia minden 
népéből állitassék össze, azzal a föladattal, 
hogy az egyes nemzetek önrendelkezési 
jogát biztosítsa — A magyar delegáció 
küldöttségét a király a Hofburg tróntermé
ben fogadta s a delegáció elnökének üd
vözlő beszédére hosszasan válaszolt. Beszé
dében megemlékezett az uralkodó hősi 
háláit halt és életben lévő hős katonáink
ról, elismerve óriási önfeláldozásukat. Rész
véttel beszélt azokról akik a háború alatt 
hoz átartozóikat, hajlékukat, vagyonukat 
elvesztették és kijelentette, hogy első gondja 
őket illeti. Megjegyezte a király, hogy tisz
tességes békekötésre m ndig készek vagyunk 
s ebbeli készségünket megmutattuk azzal 
is, hogy közös kormányunk késznek nyilat
kozott az oroszokkal való tárgyalásra Más
részt azonban azt is kijelentette királyunk, 
hogy azt a kardot, amit rablásrakész ellen
ségeink kényszeritettek a kezünkbe, addig 
nem tesszük le, mig országunk földarabo
lásának szándékáról e lenségeink le nem
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mondanak, mert „urak akarunk lenni a 
magunk házában!“ A király trónbeszédét 
a delegátusok nagy lelkesedéssel fogadták. 
A delegáció első ülésén Gzernin külügy
miniszter hosszabb beszédében a többek 
között köszönetét fejezte ki a semleges ál
lamoknak, hadifoglyaink érdekében tett sok 
értékes szolgálataikért. Megjegyezte a kül
ügyminiszter, hogy reméli a megegyezés 
utján való békét, de ha igy nem sikerülne 
az, úgy ki fogjuk azt kényszeríteni A kö
zös minisztérium előterjesztése szerint 
1914— 1917. 43 milliárdot tettek ki a há
ború költségei Az esetben, ha a háború 
még egy évig tartana, újabb 20 milliárd 
lenne a kiadás.

A n a g y v i l á g b ó l .
Az olasz zsákmány. A hadvezetöség 

magyar szakértőket küldött a meghódított 
olasz területre a zsákmány fölbecsülése 
céljából. A szakértők szerint csaknem meg
becsülhetetlenül nagy zsákmány jutott a 
győztes hadsereg kezébe. Az országutak 
mentén az olasz katonák által eldobá t uni
formisok m illiói hevernek. Igen sok bőr-, 
textil-, pamut- és selyemáru maradt vissza. 
Ezenkívül katonai raktárak, gyártelepek, 
hidak, vasúti sínpárok teljesen épen és dú
san megrakva kerültek a hadsereg birto
kába. Néhány hét múlva valószínűleg sok 
cérna, pamut, ruhanemű, cipő stb. jut Ma
gyarország részére is.

Angliában ism ét leszá llíto tták az élel
miszer adagokat mostantól kezdve 3'/ä—8 
font kenyeret kap mindenki foglalkozása 
szerint, továbbá 2 font húst, Í0 uncia zsír
anyagot, 8 uncia cukrot, és 12 uncia főze
léket fejenként és hetenként.

Nagy bányaszerencsétlenség történt 
a németországi eschweili bányában. Föl
robbant egy menthollokomotiv. Eddig 14 
halottat találtak meg, 25 bányamunkás pe
dig eltűnt.

Párisban havonként egy mázsa kősze
net, 4 kgr. burgonyát és fél kgr. szárított 
főzeléket kap egy-egy ember.

A had ifog lyok kicserélése. Állítólag 
kedvező befejezéséhez közelednek azok a 
tárgyalások, amelyek a német, francia és 
az angol kormányok között folynak a 18 
hónapnál hosszabb időn túl hadifogságban 
levők kicserélése dolgában.

Különcök végrendeletei. Egy 80 éves 
magánzó valósággal gyűlölte rokonait, akik 
halála után nagy vagyonát törvény szerint 
örökölték volna. Hogy örököseit kijátssza, 
úgy rendelkeze t, váltsák föl papírpénzre 
minden vagyonát, ami egy pénzintézetnél 
volt elhelyezve és halálának az első év
fordulóján' égessék azt el. Az örökösök 
azonban följelentették a végrendelet végre
hajtóját gyujtogatási szándék miatt, a dolog 
pörre került és az örökösök nyerték meg 
a pört. Így aztán a még halála után is 
bosszúálló embernek bankói megmenekül
tek a tüzhaláltól. — Egy ehhez hasonló 
eset is az egyik legcsunyább tulajdonságot, 
a bosszuállást mutatja Egy politikus volt 
ez aki még utolsó rendelkezésében is ütött 
egyet az ellenpárt vezérén. Szülővárosának 
ugyanis 6^0 ezer koronát hagyományozott 
azzal a kikötéssel, hogy az ellenpárt vezé
rét egyszersmindenkorra zárják ki a köz
ségi képviselőtestületből. — Mennyivel 
szebb és maradandóbb emléket állítottak 
volna maguknak ezek a különcök, ha va
gyonukat jótékony célra hagyják!

Lovak a tűzvonalban. Kinn a fronton 
a legszilajabb, legcsökönyösebb ló nyolc 
nap alatt bárányszelid lesz. Ezt a változást 
főleg a fáradság és a veszedelem érzete 
okozza Csodálatos a ló életösztöne Hogyha 
a tüzvonal mögött vonul el a tüzérség, az 
ellenséges tüzérség ágyúi bárhogy dörögnek 
is, a lovak ügyet sem vetnek rá s a féle
lemnek nyoma sem látszik rajtuk. Hogyha 
azonban egy gránát a közelükben robban 
szét, akkor valamennyi ló a fülét hegyezi

és szemeikből félelem látszik Pontosan 
meg tudja a ló különböztetni a dörejéről 
a lövedéket, amely az ellenséges oldalról 
érkezik attól a lövéstől, amelyet innen 
lőnek az ellenségre Meg van az az ösztöne 
hogy az érkező lövedék eltalálhatja. Ha az 
üteget hátrább kell vontatni, biztosabb 
födözékbe, nem kell akkor a lovaknak 
biztatás vagy sarkantyú, mert arról a helyről, 
ahol ösztönük szerint baj érheti őket, vad 
iramban menekülnek.

A Harangszó
előfizetési ára a nagy drágaság 
miatt csoportos küldéssel (legalább 
10 példány rendelésénél) 4 kor., cim- 
szalagos küldéssel 4 kot. 60 fillé r. 
Rendelést elfogad minden lelkész és 
tanító is. A megrendeléseket és min
dennemű befizetéseket december 30-ig  
Körmendre kérjük küldeni. Sok zavart 
és késedelmet elhárítanak olvasóink, 
ha megrendeléseiket a megjelölt időre 
és helyre küldik.

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

Dec 16. vasárnap, Ezsajás 57, 3 -2 1 .
» 17 hétfő, Luk. 1 , 57-66 .
n 18. kedd, 1, 67 -80 .
* 19. szerda, Máthé 3, 1- 6 .
n 20. csütört., „ 3, 7 -1 2
V 21. péntek, János L 14-18.
» 22. szombat, „ 1, 19—28

Jegyezzünk h a d ik ö lc s ö n t  /

Meg akar szabadulni végleg a rheumától, fejfájástól, j 
: idegfájdalmaktól, úgy rendelje meg a

I S z e n t  l i t v á n  balzsamot, !
mely elismert legjobb szer. A legmakacsabb esetekben = 

: is már rövid használat után biztos eredménnyel gyógyít l

Viszketegség (rüh) és mindennemű bőrbántatmaknál [ 
s legbiztosabb a 1

| Friedrich-féle „viszketegség elleni kenőcs“. \
Egy tubus megrendelésével mindenki személyesen I 

i meggyőződhetik a kenőcsnek bámulatos hatásáról.

Tyúkszem, bőrkeményedés és szemölcs ellen pró- I 
; bálja meg a

| „wittenbergi tyukszemirtót“. j
Feltétlenül használ. 22—52 I

Ki biztos eredményt akar elérni a sertések hizlalásánál és biz- : 
s tositva akar lennf a sertések mindennemű megbetegedése ellen, az § 
: ne röstelje megrendelni a már évek óta kipróbált

„ S E R T É S  T Á P P O R T “ .
S E kitűnőnek ismert gyógyszerek egyedüli készítője és elárusítója =

j  FRIEDRICH ÖDÖN gyógyszerész SZENTGOTTHÁRD. !

alkoholmentes
üdítőital

egészséges, üdítő, olcsó.

Magyarországi Provitamüvek

ORBÁN IGNÁC és Tsa
Szentgotthárd.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzeniü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

O lvassuk a bf& liá t.
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T A R T A L O M : Szalay M ihá ly: Orosz fenyők. (Vers.) — Zongor Béla: Krisztus lelke győz. — Bíró László: Karácsony. (Vers.) 
— Karácsony. — Világháború eseményei. — Rábai Zsigmond: Knrácsonv éjje'é". (Vers) — Kapi Béla: A kötelesség útja. (El

beszélés.) — Karácsonyra. (Vers.)

Orosz fenyők.
Tépett fenyőit állnak sioáren 
A  meggyéiért eresz halárén. 
;Meg-megrezzenoe,' berzadezoa 
Bendelnak a gyilkos napokra.

-  ^egy sir! a tá j! fpegy je li a gránát!
élőnek láttuk halálál!

§  hány águnk hu llt recsegne -  rengne 
A  nérbe reskadl emberekre!

Krtünk mi is genesz niláget; 
h)egy megoisell! Begy elgyalázell! 
Ruszáll a lombunk, rencs a törzsünk; 
$sak egy maradt épen közöttünk! ,

— Es szól az az egy ép esengne: 
Meghalnék én, csak béke lenne !■ 
Adhatnám én meg koronámat 
Békés, boldog karácsonyfának!

Szalay Mihály.

Krisztus lelke győz.
Irta: Zongor Béla.

Már a negyedik karácsony, amikor 
benn a meleg szobákban nehéz só
hajok szakadnak föl azoknak a lei
kéből, akik övéiknek az egykor ölelő, 
most pedig nehéz fegyvereket szoron
gató, vagy a távol idegenben bontott 
kórházi ágyon sebzetten és bénultan 
összekulcsolt karjaira gondolnak Már 
a negyedik karácsony, amikor künn 
a lövészárkokban vágyódó epekedés
sel emlékeznek régi, meghitt családi 
ünnepekről azok, akik — mint az 
első karácsonykor a pásztorok — a 
hideg mezőkön őrzik nyájaikat, őrzik 
az ő testvéreiket.

A három évnél hosszabb idő óta 
tartó háború olyan a lelkűnkön, mint 
egy sötét éjszakának a reánk nehe
zedő nyomasztó terhe. Ebben a hosz- 
szu éjszakában az első két karácsony
ünnep még csak egy-egy kis pislogó 
csillag, a harmadik a már ragyogóbb 
hajnalcsillag, a negyedik meg mintha 
a derengő napnak a fényéből is ma
gán hordozna egy kis világosságot.

Igaz, a hivő lelkek az első két ka
rácsonyünnepen is találtak legalább

egy kis zugot, ahol békén ünnepel
hettek: a saját szivüket. Tudták an
nak a karácsonykor született kis gyer
meknek az evangéliomából, hogy sze
rető, jó Atyánk az, aki a világot kor
mányozza, tehát bizodalom lakott lel
kűkben, amikor tombolt odakünn a 
vihar és béke honolt, amikor dühön
gött odakünn a harc förgetege, — 
de mégis sok csüggetegséggel volt 
tele az első két háborús karácsony
ünnepen a mi lelkünk. Úgy éreztük, 
hogy amint azok a názáreti vándorok 
nem találtak a tülekedő emberek rut 
önzése miatt Betlehemben szállást, — 
Krisztusnak, a békesség királyának 
sincsen helye a világnak a vendégfo
gadó házánál.

A harmadik háborús karácsonykor 
azonban már kezdett oszladozni a 
homály: az Urnák világossága már 
körülvette az embereket és gyulado- 
zott a harcban álló nemzetek közül 
legalább néhánynak a lelkében az a 
világosság, hogy az emberiség föl
adata nem a rombolás, hanem az 
építés, nem a harc, hanem a békesség

A negyedik karácsony napját már 
úgy ünnepelhetjük, hogy megvalósult 
egy darab a karácsonyi jóslatból: „A
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földön békesség:“  a fegyverek egy 
része pihen, hadbanálló testvéreink 
jórésze ágyudörgés kísérete nélkül 
zengheti ünnepi énekét, itthon meg 
remenykedhetik, reménykedhetik sok 
ezernyi agyonzaklatott kebel!

Akik csak a latható dolgoknak a 
a valóságában hisznek, azok fölüle- 
tesen úgy itelnek, hogy a fegyver- 
szünetnek és a nyomában várható 
békének a háborút átokként kisérő 
nyomorúság és éhség, a harcba bel'e- 
fáradás és az édes otthon csöndjébe 
való visszavágyódás az okai. — A 
sötéten hullámzó tónak a fölszinén 
ott úszkálnak a kékszinü tündérró
zsák. A fölületes szemlélőnek úgy 
tetszik, mintha magából a viz tükré
ből nőttek volna ki azok, pedig hát 
ott lenn a mélységben, a víztől tel
jesen különböző világban van a ta
lajuk és a gyökerük, napfényre és 
virágzásra vágyakozva onnan eresztik 
erős száraikat a tó sötét vizén ke
resztül. Az emberiség élete ma egy 
sötét, nyugtalan tó, amelynek fölszi 
nén bontakozni kezd a békevágy 
szépséges tünderrózsája. Ha ennek a 
szépséges virágnak a talaját keressük, 
szintén nem a fölszinre kell tekinte
nünk, hanem egy egészen más világ
nak, a krisztusi léleknek a melysége
ibe kell leszádanunk, mert egyedül 
csak ama ma született gyermek lel
kének a termőtalajából eredhetnek a

2 8 2 . • " :  _________________

Karácsony.
Karácsony este van, 
Fölzenoül az ének: 
Dicséret, dicsőség 
Az ég Istenének 1 
Szeretet, békesség 
Szálljon le a földre, 
Minden em ber szivét 
Szent öröm töltse be.

Szálljon fel az égre 
Milliók imája, 
Olvadjon be az ég 
Angyali karába.
Hasson át mindenkit 
Test éri szeretet, 
Millió ajk zengje : 
Megváltó született.

Megváftó született 
Dávid városában, 
Egyszerű jászolban 
És nem palotában. 
M égis segitni fog  
Az e'esett népen, 
Dicsőség érette 
Fönn a magas égbep.

Jertek hát, hirdessük 
Az Isten kegyelmét, 
Mely felülmúl minden 
Gyarló földi elmét. 
Együtt imádkozzunk 
£  nap ünneplésén,

szeretetnek, a megértésnek, az em
bertestvériségnek azok a széttéphet- 
len hajtásai, amelyekből a bekevágy 
virága kisarjadzott.

És ha ez a gyönge kis bimbó egy
szer már bontakozni kezd, akkor — 
a talaj, a krisztusi lélek termőképes
sége a biztosíték erre — a gyönge 
kis bimbónak majd testvérei is nő
nek az emberiség életének a közelgő 
tavaszán. Ha a beke-szó egyszer már 
ott zeng a háború zajában, akkor 
ezt a szót, a Krisztus hangját elné
mítani többé ne/n .lehet. Döröghet 
újra ezernyi ágyú a csatatéren, vagy 
»elfáradhadt a vész haragja s a vi
har elvére; hetik a csatákon,« a Krisz
tus hangja tovább zeng a szivekben I 
— A Krisztus szavának ezt az el- 
némithatatlanságat gyönyörűen' Írja i 
le az egyik vallásos költőnk Szent 
karácsonyestén, amikor a harci zaj 
halkulni kezd:

„A különös, sejtelmes félhomályban 
Énekszó hullong valahonnan, 
Foszlányosan, félénkén, szaggatottan. 
Valami olyanfelé dalian).
M int falukon a kántálók dala . . .
Talán visszhang ez az égből,
Vagy tán a katonák szivéből.
S különös, hogy minden csapatba’
Előbb egy-ket ember ha hallja 
Az együgyü, halk éneket.
De aztán fölneszeinek egyre többen 
És aki hallja: áhitatva dobben
S. megállnak az öldöklő fegyverek.“

Mikor »uj parancs jön újabb táma-

Jézus Krisztusunknak 
Áldott születésén.

Szeretet, békesség 
Szálljon le a földre,
Minden em ber >zivét 
Szent öröm töltse be.
Szál jón fel szivünkből 
Áhitatos ének :
Dicséret, dicsös g 
Az ég Istenének I

BÍRÓ LÁ SZLÓ .

K *i r á  c s  <> ii y .
Ugyan menj a tűrhetetlen kö

zönyösségeddel. Mindennel törődsz, 
de nincs gondod arra hogyan fogjuk 
az idén karácsonyt ünnepelni.

— Dehogynem, édes feleségem. 
Számot vetve gyülekezetünk lelki 
szükségeivel, Isten kegyelmével el is 
készítettem az ünnepi beszédeket, 
megvan, amiről szólanom kell és..

— Nem úgy értem, de nem gon
dolsz családodra ! Már bele törődtem, 
hogy a gyerekeknek egyetlen uj játék 
sem jut, de tésztaféle csak legyen 
bőven szegényeknek az ünnepre. Mit 
is csináljak? Ilyesmivel te persze nem 
törődsz!

dásra« és »újból ezernyi ágyú menny
dörög,« akkor:

„Ámulatos csodaképpen:
A vad káosz fölött a légben 
A dal tovább zeng, egyre szebben, 
Hatalmasabban, lelkesebben . . . 
Tulharsog a harcok zaján,
Tulcseng az ágyuk robaján!“

A szemben álló seregek a dal erejé
től lenyűgözve:

„Gyökeretvert lábbal megállnak.
— Hiába minden, tehetetlen 
Az ember az égiek ellen . . .
És vége szakad a csatának 1
S ime a csodálatos ének:
A gyilkos harci zaj elültén 
Szelíd dallamá halkul szintén . . .
— S mig lassan nyugovóra tér a tábor: 
Minden szív mélyén ott marad
A dalból egy meleg darab 1 
És ott lebeg, az egész éjszakán át
— Virrasztván a seregek álmát —, 
Győzelmesen s hűbben mint valaha:
A betkhemi angyalok dala! . . . "
Döröghet újra ezernyi ágyú a csa

tatéren, vagy »elfáradhat a vész ha
ragja s a vihar elverezhetik a csa
tákon :<• a betlehemi angyalok dala 
tovább zeng a szivekben! A betle
hemi angyalok dala erősebb a há
ború zajánál, a karácsonyi világos
ság erősebb a bűn minden sötétsé
génél ! — A mai napot a rómaiak 
a »győzhetetlen nap ünnepének« ne
vezték. A karácsonyünnep legyen mi- 
előtiünk annak a bizonysága, hogy 
Krisztus lelke, a szeretet lelke győzni 
fog!

— Miért vagy édesem ily haragos ? 
Szívesen siettem volna már segítsé
gedre, de hidd el összes theológiai 
könyveim közt egy sincs, amelvik 
akár az újabb hadi recepteket, akár 
régi kipróbált szakácskönyvek bölcs 
tanításait közölné. . .

— Nincs is szükségem ilyesmire, 
nem kell a te tudományod segítségül, 
de teremtsd elő, amiből készíthetek 
valamit. Nincs diónk, mert drágálloj- 
tad az ősszel, de más sincs, még a 
lisztem sem elég Te pedig nyugodtan 
szuszogsz itt ilyen babra munkával, 
Ezt a lim-lom játekfélet már rég 
kiszórtam volna, nem érdemes javít
gatni.

— A szellemi munka után jól esik 
most, Anyuskám, egy kis szórakozás.

— Nohát akkor csak jöjj, szóra
kozzál itt az üres éléskamrában, találj 
ki valamit, mert különben hozzád 
küldöm a gyerekeket, ha egy falat 
tésztáért könyörögnek.

— Már is itt állok, s ha kell, el
szórakozunk mi avval, hogy valamit 
kitaláljunk, megtaláljunk, mint a bibliai 
szegény asszony az elveszett drach
máját. És talán éhen se fognak halni



1917. december 25. HARANQSZO. 283

A v Irghábf ru esemény* i.
Isten nevében egy lépéssel ismét 

előbbre jutottunk volna az utón, 
amely a bekehez vezet. 1917. dec. 
17-én déli 12 órakor kezdetét vette 
ugyanis az 1918. január 14-én déli 
12 óráig tartó fegyverszünet, melyet 
Ausztria Magyarország. Németország. 
Bulgária és Törökország legfőbb 
hadvezetőségeink képviselői Orosz
ország legfőbb hadvezetőségével a 
tartós és mindegyik félre nézve tisz
tességes béke megkötése végett kö
töttek. A fegyverszünetre vonatkozó 
szerződés 11 pontból áll.

íme elérkezett tehát az a nap, 
amikor az ádáz ellenségék odaszáradt 
vértől megmosott kezeiket megpró
bálják egymás felé nvujtani. A népek 
milliói, a szenvedők, éhezők pedig vár
ják reszketve azt a pi lanatot, amikor a 
két kéz egymásra talál. Nincsen okunk 
kételkedni abban, ha csak valami 
véletlen nem jő közbe hogy az Orosz
országgal megkezdett béketárgyalások 
megteremtik a békét és pedig minden 
valószínűség szerint a külön békét. 
Mert, hogy a háború förgetege, mely 
egész Európát sötétségbe borította, 
mikor múlik el végkép, Európa többi 
népei mikor térnek rá arra a virágos 
útra, amelyre most Oroszország el
indult, az ma még sötét titokként áll 
előttünk. Sötét titok előttünk annyival

is inkább, mert a béke első trombita- 
hangjától megrettent antánt amint 
látszik, még egy jó igéig mindenfele 
eszközzel meg fogja kiserleni, hogy 
elzár a füleit a saját népének béke
siralmai elől is.

De ha Anglia, Amerika Francia- és 
Olaszország a hatalom erejével és a 
politika minden furfangjával próbálják 
is még egyszer, talán utoljára ráta
posni a hamut a béke lángjára, mert 
hiszen erről tesz. tanúságot mindaz, 
ami most az antánt államokban tör
ténik : Lansdovne békeszózata mind 
erősebb kezd lenni Angliában Llovd 
Qeorge minden harciriadójával szem
ben ; Olaszországban akármilyen irtó
hadjáratot is indítottak a békepárti 
Gioútti ellen, ez csak azt bizonyítja, 
hogy a nepben nagy a békevágy, 
mely egyszer csak elemi erővel fog 
kitörni, Franciaország százszor vád 
alá helyezheti a békeért fáradozó 
Caillauxt, ez nem fogja megakadá
lyozni a központi hatalmakat abban, 
hogy megbékélt szívvel, világos fejjel 
leüljenek a békeasztalhoz Keleten.

A csendes kelettel szemben Nyu
gaton CambraitóT délnyugatra és 
Szt.-Quentintől délre, nemkülömben 
Szt.-Mihieltpl északra annál hango
sabb a levegő az ágyudörejtől.

Az olasz harctéren Brenta és Piave 
között haconlóképpen élénk tüzérségi 
harcok folynak.

Karácsony éjjelén.
1917.

Az ígéret bűvös varázsa szárnyal 
Ez éjszaká an a világ felett,
Hogy betöltse hittel, meleg sugárral 
És bízó reménnyel a sziveket.

Ha már a hiú dölyf s önző irigység 
Világrombolásba szédült is belé,
S Istent, törvényt, adottszút meggyalázva, 
Véres keze kél csapkod az ég fe lé ; 

jo g  s igazságért küzd k szivében 
I még az, amit meg nem rendite: 

Betlehem csodás misztériumának 
Irgalmat váró nagy és szent hite.

Pusztulás, nyomor, átok s szenvedések 
M i a gyülölség nyomában fakad.
A kétségbeesés kísérti a lelkei,
S már-már mindm vérséget megtagad.
Ám a betlehemi jászol melege 
Felengeszti a fásu lt sziveket,
Könyörület S 'á ll a közöny helyébe; 
Könnyet letöröl áldott szeretet.

Oly rég borong már a vérzivatar. . . 
Szorongva várjuk felderülesét.
Szinte ros ad a hit, hűl a szív heve,
Oh oh csüggesztő már ez a sötét.
De felragyog a betlehemi csillag,
Á ttöri a rémes, zord felleget 
S szebb jöv i reménye ihleti meg ma 
A békét áhitó embersziveket. . .

Az Ígéret bűvös varázsa szárnyal 
Ez éjszakában a világ fö lö t t . . .
„Dicsőség Istennek“  — zendül az ének — 
S béke legyen az emberek között!

RÁBAI ZSIGMOND.

Jegyezzünk hadikölcsönt!

a gyerekek, ha tésztával, cukorral az 
idén el nem rontják a gyomrukat.

— Ne félj a ttó l! Cukorjegyet úgyis 
már három hónapja nem kaptunk, 
de nem tréfálkozni hívtalak, nekem 
még igen sok a dolgom

— Megígérem, hogy komoly leszek. 
S ha már karácsony nem lehet meg 
mákos vagy diós kalács nélkül, meg
nyugtathatlak, hogy tavalyról maradt 
dió ott a gerenda sarkában, jó is 
még, kóstoltam a napokban. Mákunk 
is van abban a fölakasztott zacskóban. 
A liszt utalványra már hozza is a 
malomból a Nikolica szomszéd a te 
fehér lisztedet. Most már aztán nincs 
is rám szükség.

— No, mintha ezzel már minden 
kész volna, csak szaladj megint ka
lapálni.

— De Anyuskám, hidd el, jobb 
híján jól fog esni ez az összeeszkábált 
jétákféle a kicsikéknek.

— Már ugyan kinek esnék jól az 
ilyen kuporgó nyomorúság amikor 
olyan kongruás fizetésből kell meg
élni, amit csupa készpénzben fizetnek 
ki neked!

— Apuskám, jöjj csak, legalább 
nézd meg, mit csináltunk. Anyi időt 
szakíthatsz magadnak, hogy meglásd, 
mit végeztünk.

— Alapos munka mondhatom, más
fél nap alatt ennyi dolgot elkészíteni. 
Dehát ezt a mai szent estén kell majd 
megennünk, vagy még a jövq évben 
is ebből élünk?

— Nem is visszük ki a kórházba, 
ahogy mondani szokták, nincsenek is 
ott most szegény sebesült katonák, 
mint tavaly.

— A kói házról jut eszembe, még 
nem is említettem, hogy megkaptam 
kérdésemre az értesítést, három evan
gélikus betegünk van, mind vidéki. 
Még ma ki szeretnék hozzájuk jutni, 
mert holnap, holnapután a szórvány
istentiszteletek miatt nem érek rá. 
Megyek is mindjárt.

— Jó, hogy én is készen vagyok, 
mert legalább annak a háromnak 
viszel mégis egy kis kóstolót, hisz 
senkijük sincs itt. De legaiábö segí
tenél vágni, vagy csomagolni!

— Szívesen, de ha ennyit csoma
golsz egynek, hogyan .vihetem ? Ko
sarat vegyek a hátamra?

— Azt se kellene soká vinned 
Szívesen levenné akárki a hátadról. 
Óh ti ügyetlen férfiak! Mennyire 
megakadtok, ha számitástoktól egy 
kicsit el kell térni. Ne félj, a lányunk 
ugyan haza szaladt egy órára, de a 
harangozó még a templomban van, 
majd elviszi ő, az árváinak meg 
készítek még egy csomagot.

— Szomorú est ez Józsi bá’. Egé
szen besötétedett, de világosság sehol 
sem látszik, csak a fagyos esőt vágja 
szemünkbe a hideg szél.

— Hát kérem petroleom nincsen, 
szegény embernek nem telik gyer
tyára A szerbek, románok pedig nem 
most ünnepelik karácsonyt, hanem 
két hét múlva.

Ezért is olyan borongós, szomorú 
nekem ez az ut Itt a nagy magyar 
alföldnek csaknem a közepén magyar 
szót alig hall az ember. Mintha nem 
is édes hazánkban lennénk. De már 
itt vagyunk a kórháznál.

— Sokáig voltál oda Apuskám. 
Nyugtalankodnak már a gyermekek. 
Menj csak be hozzájuk s majd ami-

/
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A kötelesség útja.
Elbeszélés. Ir ta : Kapi Béla.

Tizenkilencedik fejezet.

Mikor az Isten ítél.
Folyt. 47.

Késő éjjel két kocsi vágtat a poros 
országúton. Fújtatva lépegetnek a 
lovak a nehéz kapaszkodókon, de a 
lapos helyeken, meg a csöndes, kihalt 
falvakban egyforma ügetéssel ipar
kodnak. A szundikáló viskók behunyt 
szeme fáradtan becsukódva marad s 
meg sem rebben a dübörgő kocsi- 
zörgéstül. Egymásután elmaradnak a 
községek, itt-ott piros lámpáju vasúti 
vágányon zökkennek keresztül. Las
sanként szürkeségbe megy át az éj
szaka s az ég alján szelíd szinü 
derengés húzódik végig.

A vizsgálóbíró az óráját nézi s a 
kilométereket számitgatia.

Most már a vonattal sem előzhet 
meg senkise!... Igaz, hogy csöndesen 
dolgoztunk s nem hiszem, hogy valaki 
is tudna a dologról, de azért mégis 1...

Délelőttre érkeznek Nyirkutas alá. 
A község előtt leszállnak a csendőrök 
s a házak mögötti telkek felé kerülnek. 
Az első kocsi tovább robog. Az utcán 
megállnak az emberek s csodálkozva 
néznek a vágtató kocsi után.

De van valami, ami gyorsabban 
jár, mint a vonat, sebesebben száll,

kor ők játszanak, elbeszéled, minő 
eredménnyel jártál szegény betegeink
nél. Mire bejöttök az ebédlőbe, kész 
lesz minden, várlak.

Misikét apja alig tudja visszatartani. 
Amint az átszürődő fényt meglátja, 
kicsi testvérkéjét elengedve rohan az 
égő gyertyácskákkal fénylő fához s 
ott, mintha meggyökerezne lába, meg
torpan, mig Irmuci is oda cammog, 
amikor fölocsudva átöleli örömében 
hugocskáját, szólva: látod, hozott a 
Jézuska nekünk is szép karácsonyfát. 
Majd szülőire pillantva térdre borul, 
kis társát is magához vonva öröm
könnyek közt rebegi: Miatyánk, ki 
vagy a menyekven azutáp fel
csendül közösen az ének: Mennyből 
jövök most hozzátok. . . Sorra kerül 
a karácsonyi örömhír felolvasása a 
szent könyvből. Az apró sereg azon
ban nem jó hallgatóságnak bizonyul. 
Szemük a fénylő fán és játékokon 
csüng A máskor unszoló gyermek
ajk : mesélj az Ur Jézusról, most ezt 
kérdezi: ugy-e apukám, azért hozta 
ezeket a Jézuska, hogy szabad most 
már velük játszani ?

Ki venné rossz néven a gyermeki
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mint a dróton repülő villanyszikra: 
a cinkosok közös érd <ke és rettegése. 
Még nem érkezett a két kocsi a falu 
határára, mikor rettenetes erőfeszítés
sel egy szurtos oláh rohan végig a 
falu utcáján, betaszitja Grünhuték 
ajtaját s egy szót kiált be. Csak egy 
szót, azután tovább rohan. De ettől 
az egy szótól sápadtra válik Qrünhut 
arca. Megtántorodva felugrik, azután 
az íróasztalából hirtelen egy könyvet 
vesz magához, azután kirohan a kert 
felé vezető ajtón s a következő p il
lanatban lobogó hajjal rohan a régi 
téglavető felé vezető utón. Lába 
megremeg, botlik, tántorodik, a ret
tenetes erőlködéstől melle zihál, hö 

.rögve kapkod lélegzet után, szeme 
kidülledve kutatja a távolságot s két
ségbeesve méregeti a még hátralévő 
utat. Már előtte mered a ledőlt kémény 
s a sürü bozótokkal takart házikó 
ott van egy kőhajitásnyira. Kiáltást 
hall maga mögött. Hátrafordul s a 
nagy távolságban szurony csillanását 
veszi észre. Megfeszíti erejét, még 
sebesebben fut. De a feltúrt agyagos 
földön csak bukdácsolva halad előre, 
néha elvágódik. Egyszerre puskalövés 
dörrenését, utána golyó süvitését 
hallja. Végre megérkezik. Most már 
elfedi a ház, ajtaja a túlsó oldalra néz.

A malom-gáton egy ember áll s 
hangosan kiált feléje. Megismeri Vajda 
Iván szálas alakját.
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— Gyorsan I . . .
Ó is visszakiáltja: — Gyorsan !. . . 

azután eltűnik a házikóban.
Mire beérkezik a második szobába, 

erős zúgást hall. Jól van, — mor
mogja, — Vajda végzett a zsilippel. 
Nemsokára itt van a v iz !. . . Meg
elégedve dörzsöli össze kezét, azután 
sietve készül munkájához. A szoba 
közepén levő asztalon bankóprés 
van, azt nagy erőlködéssel átcipeli 
egy hatalmas hordóra. Meggyujtja a 
hordóból kiálló kanócot.

— Na, most még a könyvet... 
mormogja maga elé.

Arca hirtelen még fakóbbra válik 
Ijedten kap fejéhez. Ide-oda futkos, 
mindent felforgat, térdre veti magát, 
a padlón keresgél csuszva-mászva, 
a zsebeit tapogatja, ruháját tépi, mintha 
bizony oda rejtőzhetett volna az a 
könyv. Hiába, nem találja.

— E lveszett!... kiáltja eltorzult 
arccal. Elveszett! . .

A kanóc sercegve ég, de úgy lát
szik lőporban göngyölgették, mert na
gyokat pattog s szikrázva fogyasztja 
a vékonyra csavart gyapotot. Egy
szerre a közepén is égni kezd. Fojtó 
füst terjeng a kicsiny szobában. Kí
vülről mindig erőteljesebben hallat
szik a zugás.

Még egy pillantást vett maga köré. 
Még egy ládikát is odahelyez a prés mel
lé. Ebből se maradjon egy darabka se.

s z ív  vágyódását, hogy az ajándékon, 
csillogó fényen akad meg a szeme, 
hisz hány felnőtt van, aki nem ismeri 
fel a mennyei ajándékot, égi fényt. 
Hiába zeng az ének :

„Nyílj meg szivem fogadd be Ö t. . .
Ki e világ üdvére jö tt.“
S nincs szava a karácsonyi öröm

h írre : >Óh kedves vendég, nálam 
szállj, bűnömtől ne iszonyodjál. Emeld 
magadhoz hívedet, jer, térj be örök 
szeretet.*

— Eljátszanak, elmaradnak szépen 
a gyermekek, én is ráérek, kis uram 
most elmondod ne^em, mit tapasz
taltál a kórházban ?

— Nem is tudod, Édesem, mily 
jól tetted fel a kérdést, mert biz’ több 
tapasztalattal jövök vissza, mint ahogy 
elmentem. A kórházba elég későn 
értünk, hogy a betegektől maguktól 
kellett tudakozódnom híveink felől 
Legelőbb a nőt találtam meg Szegény 
alig 18 éve mellett viharos múltra 
tekinthet vissza. Már gyermekkorában 
szerette a piperét, társaságot. Négy 
éve összetűzött szüleivel, kik O.-n 
jómódú iparosok s azóta kóborol 
városról-városra, magáról semmi

életjelt nem adva szüleinek. Hosszú 
időbe tellett, mig ennyit elmondott 
magáról, mert engem bizalmatlanul, 
megütközéssel fogadott Amidőn em
lékeztettem, milyen este következik s 
szóltam a karácsonyi örömhírről, csak 
fejét rázta: ő meghalt a világnak, 
neki az már nem szól Felolvastam 
erre az ünnepi epistolát a Titushoz 
irt levélből (II. rész): »Megjelent az 
Isten üdvözítő kegyelme minden em
bernek . < Mig arról szóltam, hogy
a »minden ember* közé mi is mind
nyájan oda tartozunk s el is nyerjük 
a kegyelmet, ha elfogadjuk hivő szív
vel a karácsonyi örömhírt. Kételkedve, 
kutató szemmel nézett a nyitott bib
liára s amikor neki nyújtottam, ol
vasva a 14. verset: »Aki magát adta 
értünk, hogy megváltson minden 
hamisságtól«, elcsukló hangon kér
dezte, reá is vonatkozik ez ? Ezután 
mesélte el szánalmas élettörténetét, 
mily mélyre sülyedt a bűn fertőjében 
s azzal váltam el tőle, hogy ir  szü
leinek s eddigi nyomorult életénél 
boldogabb életet szeretne élni. Nyo
mott hangulatban léptem ki a folyosóra, 
lesz-e eredménye a jó szándéknak?
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Hanem most csak gyorsan. Kiro
han a külső szobába. Nyitja az ajtót, 
de nem enged. Neki feszíti a vállát, 
teljes erejével nyomja, döngeti, de 
a vizáradat embererőnél hatalmasabb 
súllyal lezárja azt.

Elhül benne a vér. Szemei tűzben 
égnek, szája tajtékzik a félelemtől. 
Újra próbálkozik, nekifesziti vállait 
az ajtónak. Megrecseg a deszka, de 
a viznyomásával nem bir. Berohan 
a belső szobába. Érthetetlen, össze
függéstelen szavakat kiáltott. Arra 
gondol, hogy eloltja a kanócot, azu
tán jöjjön, ami jön. De a kanóc szik
rázva ég s tüzes csillagok pattognak 
ki kígyózó sárga testéből. Lábai meg
tagadják a szolgálatot. Eszelősen me
red maga elé, előre görnyesztett test
tel nézi rettenetes végzetét, azután 
hirtelen szivéhez kap s borzasztó 
zuhanással odaomlik a földre

A következő pillanatban rettenetes 
robbanás szétveti az egész házat. 
Mintha ég és föld összeszakadna, 
megrendül a föld, csattog az ég, meg
rázkódik a levegő. Hatalmas földtöl
csérek emelkednek az izó pokol bor
zalmából, tövestől kiszakított fák, tégla, 
kő és deszkadarabok repülnek szer
teszét. Lángnyelvek csapnak ki a ro
mokból s fekete füstfelhő gomolyog 
szerteszét. Az össz dőlt omladék égő 
és izzó maradványai közt sisteregve 
rohan végig a zugó patak s egy-egy

Vigasztalóbbb helyzetben találtam 
a másik beteget. Körülbelül 35 éves 
férfi, akin a tüdővész nyomai erősen 
meglátszanak. Örömmel hallgatta ka
rácsony történetét, megcsillant a szeme, 
amikor magának vallhatta az átadott 
ujtestamentomot: neki is volt ilyen 
régen, de német A magyart is meg
érti mái jól, mert sok helyen meg
fordult, de most már lejárt napja, 
betegsége miatt nem folytathatja mes
terségét, gyógyulásra pedig nincs már 
semmi remény. Édesanyja vallásosan 
nevelte, de igy is nehéz volt a súlyos 
betegséget hordozni. Ezentúl könnyebb 
lesz a teher, mert arra tekint, aki 
mindnyájunk keiesztjét, bűnét magára 
vette, az Ur Jézusra. A szentkönyv 
pedig vigasztalója lesz, mig az elő
készület iskolájából a szebb hazába 
el nem költözhet.

Harmadik betegünk felöl hasztalan 
tudakozódtunk. Nem ismerte senki. 
Csak egy zömök, egészséges formájú 
ember emlékezett rá, hogy már egy 
hete eltávozott közülök. Azután bő- 
beszédüen adta elő, hogy ő is refor
mátus — megtévesztette őt az, hogy 
a harangozó református — és szeret

deszkadarabot, leszakított butorrészt 
sodor magával.

Mielőtt a földi igazságszolgáltatás 
ítélhetett volna, az Isten Ítélt. Grün- 
hut szétszaggatott holttestét megta
lálták a romok alatt. Különös vélet
len folytán a bankóprés legfontosabb 
része is épen maradt, úgyhogy ez is 
tanúskodott a halott Grünbut bűnös
sége mellett.

Vajda Iván mérnököt délután ta
lálták meg a hegyekben. Oláh pa
rasztnak öltözve, rejtett hegyi utakon 
szökött Románia felé.

Éppen most érkeznek Qrünhuték 
házához. Mikor a szuronyos csendő
rök a hátrakötött kezű fiatal embert 
bevezetik a feldúlt szobába, a függö- 
nyös üveg-ajtó mögött hangosabbá 
válik a sikongatás. De Lonci jajga
tásából egy kemény szó is k is ik it: 
átkozott! . átkozott!

A vizsgálat különben kiderítette, 
hogy Vajda Iván mérnök a bankó
gyártáson kívül kémkedéssel is fog
lalkozott. Lakásán sok titkos térképet, 
felvételeket, rajzokat és jegyzeteket 
találtak

Az Isten keze még egy büntetést 
mért a Grünhut családra A vizsgáló
bíró este áthivatta Sárosy Lászlót, 
hogy néhány részlet kérdésre nézve 
felvilágosítást nyerjen tőle. Mikor a 
kihallgatás véget ér, Sárosy odalép 
az asztalhoz:

is templomba járni. Én erre biztattam, 
hogy holnapután eljön K--ról a ref 
lelkész, el ne mulassza az ünnepet. 
Erre arról kezdett beszélni, hogy 
eljárogat ö a mi templomunkba, mi 
több, inkább evangélikus szeretne 
lenni s át is fog térni. Közben a 
szeme a harangozó hóna alatt szo
rongatott csomagra pislantgatott. Így 
hát arra figyelmeztettem őt, hogy 
nem az szükséges, áttérni egyik egy
házból a másikba, neki megtérésre 
van szüksége a mi lelkünk Éőpász- 
toráho/, az Ur Jézushoz, úgy lesz 
igazi karácsony ünnepe. Kemény volt-e 
szavam, vagy Józsi bá’ indult el a 
csomaggal igen határozottan, az egy 
bizonyos, hogy a mi barátunk na
gyon savanyu arccal vált el tőlem 
Amint elértem az öreg harangozót, 
igy fogadott: >Huncut egy cigány
ugy-e ? Ismerem őt, dolgoztam is 
vele. Csodálom, hogy Tisztelendő 
urat be nem hálózta, mert csak a 
kalácsra fájt a foga cigánynak.«

A harmadik beteget is megtaláltuk 
nagy sokára Hátul egy kis épület 
előtt akadtam rá. Zavart, bárgyú 
szemmel nézett rám. Őszbecsavaro-

— Biró ur, bemehetek a családhoz ?.
A biró vállat von, azután igy fe le l:
— Őrizetben vannak ugyan, de ha 

a szive diktálja, meg az idegei bír
ják, miattam 1. . .

Sárosy belép a szobába A kive
zető ajtónál szuronyos csendőr áll. 
Grünhutné az asztalra borulva sir, 
Lonci a kályha mellett mozdulatla
nul ül. Sárosy gyorsan melléje lép s 
s megfogja a kezét:

— Ugy-e nem tudott ró la ? .,, 
mondja szinte keményen.

Az a fejét rázza s erőlködve alig 
tudja kiejteni — nem 1 nem tudtam !. .

Néhány pillanat múlva újra meg
szólal s remegő ajkkal, felcsukló zo
kogással csak ennyit mond: — es
küszöm ! . .

— Sajnálom magukat!. . . mondja 
Sárosy — Azután megszorítja a ke
zében pihenő kezet, megrendülve ki
megy a szobából.

Vajda Ivánt éppen akkor vezetik 
újra a vizsgálóbíró elé. Egy pillana
tig farkasszemet néznek, azután a 
mérnök félre fordítja a fejét.

Mikor a tanító a rettenetes ember
csoportosulás közt elindul, csendesen 
utat nyitanak neki s tisztességtudón 
köszöntik. Talán már most megérzik, 
hogy nagy igazságtalanság történt 
azzal, aki az ő igaz javukért becsü
letesen dolgozott.

dott fejével intett, hogy ő az, akit 
keresek. Vontatottabb volt már szava, 
amikor arról beszélt, hogy evangéli
kus. Amig bemegyünk az épületbe, 
összetalálkozom az ápolónővel, ki 
elmondja, hogy a .spk betege közül 
ő a legkedveltebb, mert a legcsende
sebb elmebeteg társai között. Gyakran 
egész értelmesen beszél, legnagyobb 
öröme, ha dolgozhat. Világosabb 
pillanataiban el-el beszélget sorsáról. 
Engem tágas, de meglehetősen zsúfolt 
teremben maga mellé ültet a padjára. 
Itt szokott ő aludni is, ágyba nem 
fekszik. Közlünk a csomagot a pádon 
bontogatja s mindjárt neki lát az 
evésnek. A karácsonyi történetre jól 
emlékszik. Elmondja, neki is volt 
karácsonya régen, amikor gyermekei 
is ve’e voltak, most már azóta nincs. 
Szegény ember, mily igazán jelle
mezte sorsát. Most már nincs kará
csonya. Énekelni kezdett, de tótul, 
úgyhogy csak dallamát vehettem k i : 
Boldog az, ki életében buzgón örvend 
Istenében Tőle is búcsút vettem s 
most itt vagyok közöttetek, hála a 
kegyelem urának, derűsebb hangu
latban.
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Ő pedig fejlehajtva, gondolatokba 
merülve megy. Nem látja az ember 
tömeget, sem a téglavető mellől ko- 
válygó fekete füstfelhőt, nem hallja 
a lármás zsibongást, a tömeg szitko
zódó káromkodását. Csak azt a köny- 
től borított, fájdalomtól eltorzult szép 
arcot látja s azt a sírástól megre
megő hangot hallja. Eszébe jut, hogy 
valamikor azt mondta neki a leány: 
most megvet, de eljön az idő, hogy 
sajnálni fog I És most úgy hull 
a szivére a részvét, mint a mindent 
befogó és elfedező őszi köd a hal
dokló természetre.

— Semmit sem tudott ró la ! 
mondja az édesanyjának.

— Azt  mondta : esküszöm!
Nem tudott róla !. . .

Az édesanyja szeretettel simítja vé
gig fia arcát Talán észre sem veszi, 
hogy egy-egy könyet is lesodor simo
gató keze

— Győztél fiam ! Megvan az igaz
ságod ! Nem te, hanem az Isten Íté lt! . .

— Az Isten Ítélt! . . mondja utána
elgondolkodva s ráhajtja fejét az anyja 
kezére. Vége köv.

Karácsonyra.
(1917)

Negyedszer is eljött karácsonynak napja, 
Amióta fo ly  a könny és vér patakja;

— Bizony a jó Istennek köszön
hetjük, hogy e vérzivataros időkben 
baj nélkül együtt örülhetünk karácsony 
ünnepén, mondja a sok munkától 
immár megpihent édesanya.

Vége is lett a beszélgeíésnek, mert 
a karácsonyfa alatt szokatlan zaj 
támadt, recsegés, ropogás s a hinta
lónak levált az egyik lába A kis 
huszár gyanús szemmel néz fel ap
jára : mi baja ennek a lónak, ő nem 
bántotta, mégis sánta, mint a tavalyi, 
csakhogy ennek megint van szép 
farka meg sörénye. Testvérkéje sem 
restebb, hozza a babáját, hogy bibis 
az arca és nincsen sok haja. De ő 
csakhamar megvigasztalódik, a baba 
megöregedett, azért kevés a haja, 
még a háborúban volt ápolónő, ott 
kapta a sebet az arcára. Most már 
bátyja is vallja, hogy az ő lova is 
háborúban volt, azért sántult meg és 
megnyugszik abban, hogy apikája 
meg is tudja majd gyógyítani. De 
azért van újabb kérdés: miért oly 
furcsák automobilján a kerekek, már 
a kis automobilokra sem jut rendes 
gummikerék? Ennek fából van a 
kereke, olyan a formája, mint anyuka

Amióta messze jó  atyák, testvérek 
A halálnak sokszor a szemébe néznek.

Negyedszer is eljött erre a bús földre,
Hol már alig van szív, mely nincs összetörve; 
H ol már alig találsz egyetlen egy házat, 
Melyben nem lakik a keserűség, bártat.

Negyedszer is e ljö tt... Nézi, hogy hány árva 
M ár porlad atyját haza-hazavárja.
Sok festő virágot érint májas fagya  
De a tavaszt nékik vissza már k i adja.

Negyedszer is e ljö tt... Sötét ablak s utca 
Soknak ajándékot nem hoz a Jézuska. 
Fütetlen szobákban karácsonynak fá ja  
Meg nem nő, csak zordon télnek jégvirága.

Negyedszer is e ljö tt... Sötét ablak s utca 
A ki a Megváltót igaz hittel várja,
Földi teher annak százszorosán könnyebb, 
És már nem is ont az vigasztalan könnyet.

Negyedszer is eljött... Nézd már csillag tá- 
Békével biztatja szenvedő hazánkat, [m ad: 
Jézusunk, Megváltónk kérve-'.érünk térj be, 
Hogy valóra váljon szivünknek reménye.

A hátralékos előfizetési dijak bekül
dését tisztelettel kérjük, hogy a nyom
dával szemben vállalt kötelezettségeink
nek eleget tehessünk. Kérjük egyúttal 
egyetlen magyar evang. néplapunknak 
a hitrokonok között való ismertetését 
és terjesztését. Adja át a lapot mások
nak is elolvasás végett.

(r ...........  .......- - ' ■ '

©rszáo-Világ.

a . z e g y n a z  K o r é b ó l .

Olvasóinknak, munkatársainknak 
és jóakaróinknak Istentől megáldott 
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Eljegyzés Káldy József iharosberényi 
lelkész eljegyezte Klimó Vilmát Garamki- 
ralyfalváról.

A kath. autonónia és az 1848: XX. 
t.-c. Sopronmegye feliratban sürgeti a kath 
autonónia törvenybeigtatását s ezzel együtt 
a kath. alsóbb papság fizetésjavitását Átirt 
a többi megyéhez és szabad kír városhoz 
is, hogy szintén'feliratban sürgessék ennek 
a kérdésnek megoldását Nagyvárad a sop- 
ronmegyei átiratra elhatározta, hogy nem
csak a kath. autonóniát. hanem az 1848: 
XX. törvénycikk végrehajtását is követeli, 
mert a két kérdést csak együtt lehet meg
oldani. Debrecen pedig a kath. autonónia 
és az 1848: XX. t.-c. végrehajtásával együtt 
sürgeti, hogy az állami eredetű egyházi ja
vakat és alapokat arra kell fordítani, hogy 
a vagyontalan magyar nép, amely annyit 
vérzett a hazáért, méltányos áron földbir
tokhoz jusson s ezzel egyfelől méltó ju- 

| talmat nyerjen, másfelől a haza földjéhez 
köttetvén megoltalmaztassék a kivándorlás 

I veszedelmétől.
Az 1848: XX. t.-c. A bevett vallásfele

kezetek egyenlősége és viszontagsága ki- 
i mondó 1848: XX, törvénycikk megvalósí

tó sáról szóló törvényjavaslat már állítólag 
e Ikészült, de egy házunknak csak akkora 
összeget akar a kormány végkielégítésül

spulni cérnája!
Apika pedig úgy érzi, hogy ez a 

szent este utolsó próbája, kisértése. 
Keresi is a meggyőző érveket: Kedves 
fiacskám jól tudod, most háború van, 
ezért kerül sok játék is betegen a 
karácsonyfa alá. Most sok kicsi 
gyermek van, akiknek nincs otthon a 
papájuk s talán nem is jön többé 
haza s ezeknek az árváknak és el
hagyatottaknak kenyeret és kalácsot 
az Ur Jézusnak kell szerezni, azért 
nem vihet mindenhova szép játékot. 
Meg kell azért elégedni igy, mert 
hiszen sok helyre még kalácsot sem 
tudott vinni a siró árváknak, mert a 
sok kőszívű, rossz ember nem segített 
neki. S amig fiacskájának magyarázta, 
végül is úgy érezte az apai szív, 
hogy ő is jobban megértette az isteni 
gondviselés csodás, sokszor tövises 
utait. A gyermeki s z ív  pedig meg
nyugodott: »Milyen jó, hogy mi
karácsonyfát és játékokat kaptunk. 
Mi nem is vagyunk rossz emberek. 
Hát a harangozó bácsi Lacikájához 
sem tudott talán elmenni a Jézuska? 
Akkor adjuk oda apika neki a régi 
kis szekeremet I«

— Ha szívesen adod, akkor csak 
örülni fog a Jézuska, mondja az 
édesanya simogatva a kicsi arcát. 
Különben Lalikáról gondoskodott már 
Ö és nekünk sincs okunk panaszra. 
Apika szomorú betegeknél járt az 
előbb, nékünk a jó Isten testi-lelki 
egészséget adott.

— Ugyebár jól esik a nehéz vi
szonyok mellett is karácsonyt ünne
pelni? Kérdezi őt élettársi. Bizony 
jóleső tudat — hangzik a válasz — 
hisz nem is oly szegény a mi házunk, 
parochiánk : karácsonyi örömhír bol
dogít, szeretet, béke erősít, egyesit s 
nem hágy el a jóságos Isten. A zöld 
ágak alól gyermekajkakról uj dal 
zendül: »Óh de ponmpás fa a ka
rácsonyfa, minden ága ég, gyönyörűen 
ég. Kis Jézuska vigyáz reá, el ne 
aludjék. Nincs árnyéka, csak játéka, 
oh de pompás fa a karácsonyfa.«

R. . . j .

Van valakije a harctéren, vagy a se
besültek közt a kórházban ? Úgy fizes
sen számára elő a H A R A N G S Z Ó R A .  
Vigasztalást, szórakozást küld neki min
den egyes számmal.
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adni, hogy azzal meg nem elégedhetünk, 
mert az sem a kaih. állami eredetű vagyon
nal, sem eddig és mai munkákkal, sem 
anyagi szükségleteinkkel nincs arányban.

Adomány. Gróf Festetics Gyuláné a 
torzsai árva- és szeretetházra 50 koronát 
adományozott.

Lelkészválasztás A felpéci (Győr rn.) 
gyülekezet lelkészévé választotta Győrffy 
Béla otíani helyettes lelkészt.

Áthelyezés. Pöttschacher István, tábori 
lelkészt Prágából Sopronba helyezte vissza 
a hadvezetőség.

Rábabogyoszlóban ifjan elhalt Szigethy 
Béla emlékére felerészben szülői felerész
ben testvérei 200 (Kettőszáz) koronás ala
pítványt létesítettek, melynek kamatai éven
ként jó lahuló szegény iskolás gyermekek
nek adandók ki évzáró vizsgán. A bánatos 
szülők és testvérek ezen jócselekedete meg
őrzi a meghalt emlékét mindörökké!

A lapítványok. Özv. Hornyánszky V ik- 
torné emlékére 10 ezer kor. alapítványt 
tetlek örökösei a budai ev. iskolánál, azzal 
a céllal, hogy annak jövedelméből minden 
karácsonykor 6 6 hadiárva 100 kor se
gélyt kapjon — Özv. Koronczy Viktorné 
a késmárki polgári leányiskola javára, le
ánya emlékére 2000 koronás alapítványt 
tett.

Halálozás. Daxer György a pozsonyi 
theol. akadémia rendes tanára, a filozófia és 
theologia doktora munkás életének 47-dik 
évében elhalt. Áldás emlékére.

Á dventi összejövetel. A szentgotthárdi 
ev. ifj ik önképzőköre ádvent 111. vasárnap
ján sikerült összejövetelt tartott a templom
ban, mely alkalommal közének s a lelkész 
imája, rövid bevezető szavai után Szalber 
Károly kereskedő segéd „A világháború 
hatása az emberek jellemére“ cimü mun
káját olvasta fel, Sokoray Mikiós főgimn. 
tanuló pedig Lamperih Gézának „A  fenyők 
beszéde“ cimü szép költeményét adta elő 
nagy hatással. Buzgó ima és közének fe 
jezte be a szépen sikerült összejövetelt.

Műkedvelői előadás. Szépen sikerült 
műkedvelői előadást rendezett Jakab Imréné 
vezetése alatt a hősök emlékoszlopa javára 
a nagygeresdi tanuló ifjúság, mely a fenti 
célra 408 koronát jövedelmezett. Színre 
került ez alkalommal a „Hadi árvák“ cimü 
népszínmű. A kis szereplők mindegyike 
dicséretre méltó buzgalommal felelt meg 
szerepének. A hősök emlékoszlopára meg
indított gyűjtés 116930 K-t tesz ki.

Jubileum i ünnepélyek és a lkotások - 
A vönöczki ev. egyházközség október 30-án 
délelőtt ünnepelte a ref. 400. jubileumát. 
Délután ugyancsak a templomban az is
kolai gyermekekkel liturgikus ifjúsági isten
tisztelet kereteben tartottak meg az ünne
pet A gyermekek a „Gyermek Iámból“ 
több szép énekei énekeltek, szavaltak stb. 
a lelkész alkalmi beszédet tartott.

A d lelötti istentisztelet után díszköz
gyűlés volt, amidőn is elhatároztatott hogy 
jub emlékére uj orgonát szerez a gyüle
kezet a béke helyre álltával s erre az ado
mányok gyűjtését tovább folytatja, eddig 
befolyt 52 adakozótól 994 kor. Ugvancsak 
elhatározta a közgyűlés gyűl. fen . jub. ala
pot gyűjt melyet 5Ö évig kamatoztat erre 
célra összejött 1070 korona (Höbe Károly 
és neje 50 K, Zrukó S indor emlékére néje 
100 K, özv. Palfy Lászloné fia emlekere 
100 K, férjé emlekére 100 K, Such József 
30 K, Lóránt Sámuel Győrből, elesett fia 
emlékere 30 K, özv Ric/.ingt r Jánosné 20 
K, N. gy Károly ifj. a harctérről 20 K, Pa- 
lánki Lajos a harctérről 20 K, stb.

Reméljük, hogy ezen adakozások az ün
neppel nem zárultak le, hanem ezentúl 
is a hívek adományaikkal gyarapítani fog
ják ezen jub alapot.

Végül elhatározta a közgyűlés, hogy a 
ref. jub ünnepét a templomfalába helye
zett emléktáblával örökíti meg, valamint 
emléktáblán örökítik ugyancsak a templom
ban a világháborúban elesett híveknek ne
veit emlékét is.

A kemenesaljai esp. nov. 4-én tartott 
jub. ünnepén az egy belmisszió konfir. 
otthonára offer. befolyt 176‘43 K.

Az ostffyasszonyfai templ >m szentelése
kor dec. 2-án a soproni Deák-otthonra 
offer. 366 22 kor. folyt be.

A tárnokréti gyülekezetben a reformá
ció négyszázado> jubeliumára a nőegylet 
700 kor. költséggel a templomot kifestette. 
Az összeg a nőegylet tagjainak adományá
ból gyűlt be. Ugyanerre az alkalomra Szá
lai Márton és Polgár Sándor két uj csil
lárt vett 858 kor.-ért. özv. Doktor Jánosné 
rábcakapi-i 'tárnokrétiből származott hí
vünk az isteni kegyelem ezen nagy esz
tendejét emlékezetessé tette, hogy néhai 
szülei emlékére 20J kor. alapítványt tett 
oltáralapra és szegény gyermekek segélye
zésére. Ugyancsak Takács Sámuel korán 
elhunyt leányuk, Mari, emlékére 50 kor. 
alapítványt.

A bezi-i (Győr m.) ev. gyülekezet arany- 
könyvéből: Farkas György bezi-i gazdál
kodó a háborúban hősi halált halt fiai 
Farkas Károly és Farkas György emlékére 
400 koronás alapítványt tett, azzal a ren
deltetéssel, hogy ez összeg kamatai tiz 
éven át a tökéhez csatoltassanak, azontúl 
a megnövekedett tőke kamatai a bezi-i ev. 
templom jókarban tartására fordittassanak. 
Pap Ferenc és neje Bősze Zsuzsanna a 
háború folyamán elhalt fiuk Pap Mihály 
emlékére második alapítványként 200 K-t 
tettek le azzal a rendeltetéssel, hogy ez 
összeg évi kamatait a lelkész és a két 
bezi-i tanító egyenlő arányban élvezzék. 
Ugyanők Pap Mihá y emlékére harmadik 
alapítványként 400 K-t tettek le, hogy 
ennek kamatai mindenkor a bezi-i ev. 
iskolai növendékek iró- és tanszereinek 
be zerzésére fordittassanak. Németh Márton 
bezi-i birtokos a ref. 40b éves jub ünnepe 
alkalmából 1000 K-t tett le és pedig a 
Beziről a háború folyamán hősi halált 
haltak névsorának megörökítésére szolgáló 
és a templom falába illesztendő márvány 
emléi-köre. Győri János bezi-i birtokos és 
neje Noszlopy Mária a ref 400 éves jub. 
ünnepe alkalmából a gyülekezet fenntartási 
alapjára 200 K-t adományoztak.

I t t ho nr ó l .
Halál ivás közben. A debreceni vasúti 

állomáson a katonák észrevették, hogy az 
egyik teherkocsiból bor szivárog. Az egyik 
katona a kocsi alá feküdt s kitátott szá
jába úgy fogta föl a kocsiból lefolydogáló 
bort. Közben egy tolató mozdony meglökte 
a kocsit s ennek kerekei darabokra tépték 
a Szerencseden embert.

M in iszteri rendelet szerin t közfogyasz
tás céljára lekötöttnek tekintik a hizlalásra 
beálitott sertéseket és azok fölött birtoko
suk csak a közélelmezési miniszter utasí
tásai szerint rendelkezhetik. A tulajdonos 
saját háztartási és gazdasági szükségletére 
hizlalt sértések nem esnek ezen lekötést alá.

A vasszékely. Dec. 9-én leplezték le 
I Székelyudvarhelyen a vasszékely emlék- 
I müvét, a király képviselőjének, József Fe-
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renc főhercegnek a jelenlétében. Az ünne
pélyt követő lakomán az ifjú főherceg fel
köszöntőjében lelkesen éltette a hős szé
kelyeket és a királyt.

Honvédlobogó. A király jóváhagyásá
val „magyar királyi honvéd lobogó“ -t ké
szítene* ; a honvédlobogó mindkét oldalán 
a magyar állam egyesitett címere lesz és 
úgy fogják azt ünnepélyes alkalmakor hasz
nálni, mint a közös hadsereg lobogóját.

Az o r s z á g  d o l g á r ó l .
A magyar delegáció egyik ülésén Stő- 

ger-Steiner közös hadügyminiszter beszé
dében kimutatta, hogy a harangok rekvirá- 
lása 12 m illió kgr. rezet adott a hadsereg
nek, a rézháztetök leszerelése pedig egy 
és félmilió kgr-ot. A háború után a had
sereg leszereléséről azt mondta a hadügy
miniszter, hogy a katonai elbocsátás után 
a legénység hazaszállítása oly gyors lesz, 
amint ezt a forgalmi viszonyok megenge
dik és hogy az elbocsátás korosztályok 
szerint fog történni, kezdve a legidősebb 
korosztályon. Kijelentette továbbá hogy a 
világháborúban Magyarország több kato
nát adott, mint Ausztria.

Gróf Czernin külügyminiszter újból hang
súlyozta, hogy a háborús célok tekinteté
ben teljesen egyetértünk Németországgal. 
Németország nem hajlandó addig békét 
kötni és nem is köthet előbb békét, mig 
gyarmatait vissza nem kapja. M i éppen 
úgy küzdünk Németország védelméért, mint 
Németország közdött a mi védelmünkért, 
jegyezte meg a külügyminiszter. Még nem 
érkeztünk el a háború végéhez — mondta 
a külügyminiszter — még néhány súlyos 
föladatot meg kell oldanunk, amig nyugodt 
révbe érünk. Egy percig sem kételkedtem 
abban — mondja továbbá — ma pedig 
még szilárdabban meg vagyok győződve 
arról, hogy a háborút méltó módon fogjuk 
befejezni s kitűzött célunkat elérni. Béke
föltételeink szerint nem akarunk sem terü
letet foglalni, sem kárpótlást nem követe
lünk, de igényt tartunk arra, hgy belső 
ügyeinket önállóan rendezzük. A külügy
miniszter remeli, hogy Oroszország olyan 
békeföltételeket szab, amelyeket teljesíteni 
lehet. Olaszországról szólva kijelentette, 
hogy ma a legjobb esetben azt remélhetik 
az olaszok, hogy elérik a háború előtt való 
állapotot, de ha a háborút önfejűén tovább 
folytatják, később rosszabb békét fognak 
kapni.

A monarchiának küldött amerikai had
üzenetről azt mondta gróf Czernin, hogy 
sajnalja ezt az Amerikában levő magyarok 
és osztrákok miatt, akik ezáltal kellemetlen 
helyzetbe fognak kerülni, a hadüzenet azon
ban a háború eredményén a legcsekélyebb 
mértékben sem fog változtatni, mert igen 
könnyű ugyan mondani, hogy Amerika 
milliós hadseregeket fog az európai harc
terekre küldeni, de hozzáértők szerint ez a 
mértékű segítségnyújtás kivihetetlen. — A 
magyar delegáció -külügyi albizottsága el
fogadta gróf Tisza István indítványát, amely
nek értelmében azokkal az államokkal szem
ben amelyek a háborút még ezentúl is foly
tatni kívánják, békeföltételelnket esetleg 
meg fogjuk változtatni s esetleg kárpótlást 
fogunk kívánni.

A képviselőház dec 10-én ült össze 
ismét. Polónyi Dezső képviselő interpellált 
az osztrák és magyar véradó tárgyában. 
Az interpellációra adott válaszában Szur- 
may, honvédelmi miniszter azt mondta, 
hogy azért van küzdő hadseregben több
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magyar, mint osztrák, mert a törvény meg
szavazta a hiányrs ezredek pótlását, to
vábbá a magyar fajnak több alkalmas em
bere v^n, mint az osztráknak. Intézkedése
ket teit a minis; tér — azt mondja — hogy 
a magyar zászlóaljak helyébe osztrákokat 
helyezzenek. A fölmentések körül szigorúan 
fognak eljárni, elsősorban a földműveseket 
mentik föl Bejelentette a miniszter, hogy 
márciusban ha arra kerül a sor, 19-24 
évig kivétel nélkül mindé i fölmentettet be 
fognak hivni.

A n a g y v i l á g b ó l .
Vasúti katasztrófa történt Németor

szágban, Ehlen és Hamm állomások kö
zött a dec. 4-ére virradó éjszakán. Egy 
rendes vonat beleszaladt egy különvonatba, 
amely olasz foglyokat szállított Harminc
ötén meghaltak és negyvenötén megsebe
sültek.

A nikkelpénzeket Németországban vég
képpen kivontak a forgalomból.

Párizsban olyan nagy az élelmiszer 
uzsora, hogy például a sajt ára, ami az
előtt kgr.-ként 4 frank volt, most 600 frank.

Nikita beteg. Egy párisi lap írja, hogy 
Nikita, montenegrói király kétoldali tüdő- 
gyuladásban megbetegedett s korára való 
tekintettel súlyos az állapota.

Oyufahiány Angliában. Mivel Ang'ia 
mostani ipari helyzete a termelés fokozá
sát lehetetlenné teszi, elrendelték, hogy 
naponta minden felnőtt személy 6 szál 
gyújtónál többet nem használhat el

Borzalmas szerencsétlenség történt az 
amerikai Halifax nevű nagy kikötővárosban. 
Egy amerikai löszerszallitó hajó be eüt
között a kikötőben egy élelmiszerrel meg
rakott skandináv hajóba. Az összeütközés 
következtében az amerikai hajón lévő lőszer 
fölrobbant és az ebből támadó tűz villám
gyorsan terjedt el a városban, ahol éppen 
akkor nagy szélvihar tombolt. A lángba- 
borult városban rengeteg emberélet pusz
tult el, legalább is kétezer a halottak és 
ötezer a sebesültek száma. Egyetlen ház 
sem maradt sértetlenül Halifaxban. Az 
anyagi kár több m illió dollár.

A H arangszó perselye.
„A jótékonyságról pedig éa az ada

kozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.“ 
Zsid. lev. X III., 16. v.

A Harangszó terjesztésére eddig be
folyt 1441.45 K Újabban ajakoztak: Ev 
nőegylet örihodos 17 K, Jurányi Lajos ev. 
táb. leik Bra só 14 K, Babos Sándor Győr, 
Mracek Gizella Sopron, Stadtrucker Gyula 
ev. táb. leik Wiener-Neustadt 10— 10 K, 
Gelecsényi Szidónia Szilsárkány, Tóth János 
és neje Sárvár 8—8 K, Evang. gyülekezet 
Ménhárd, özv. Farkas Sándorné Hánta, 
Puskás Linuska Devecser, 5—5 K, Simon 
Dániel és neje Turbis-Érd, Kutipuszta, 
Lázár Jánosné Székesf hérvár 4—4 K, özv. 
Takách Samuné Repcelak, Gelecsényi Fe- 
rencné Pásztori 3 - 3  K, Csulik Györgyné 
Laioskomárom, Lénárt J nosné, özv. Nagy 
Ferencné, Barci Kontár Sándorné, Bedecs 
Istvánné, Bagóid István, Bedecs János Si- 
kola, Szabó Lajos kertalján, Krenner Károly 
Tullós, F. Isöszeli, özv. Csépi Pálné Pécs, 
H. I., Gelecsényi Ida és Linus Szilsárkány 
2—2 K, Lénáit Ferenc, Pusztai Kontár

Károly, özv. Bedecs Mihályné, Szabó János 
Sikola, Horváth Károly, özv. Pónya Fe
rencné, Lenárt Lajos, Dömötör Mihály, 
Horvath János híd előtt, ifj. Szombath 
Ferencné, Bedecs Sándor Sikola, Horváth 
Lörincné, Kontár János Alsókertalja Felső
szeli, Kovács István Gyarmat 1 — 1 K, 
Füzék Gáspár, Táncos Sándor Alsókertalja 
Felsöszeli 50 50 f, Takács János felszegi, 
Takács István Felsőszeli 4J—40 f, Kovács 
János Felsöszeli 30 f, Alföldi József Felső
szeli 20 f. összesen 1587 75 K.

Tanítók árváinak eddig befolyt 347-10 
K. Újabban adakoztak : Ev. gyülekezet Balf 
2t 70 K, özv C epi Pálné Pecs P50 K, 
Bajusz Julia tanítónő Or ós P40 K Ösz- 
szesen 371-70 K.

Vak katonáknak eddig befolyt 346-12 
K. Újabban adakoztak: Csügödi Mihály és 
családja Lukácsháza 15 K, N. N. Tét 10 K, 
Gelecsényi Szidónia Szilsárkány 6 K, özv. 
Kovács Lajosné Ujmalomsok 5-84 K, özv. 
Farkas Sándorné Hánta, Varga József De- 
vecser 5—5 K, Gelecsényi Ida és Linus 
Szilsárkány 4 K, özv. Csépi Pálné Pécs 
1 50 K Összesen 398-46 K.

Rokkant katonáknak eddig befolyt: 
19 K. Újabban adakoztak: Csügödi Mihály 
és családja Lukácsháza 15 K, Gelecsényi 
Szidónia Szilsárkány 6 K, őzv. Farkas 
Sándorné Hánta, Puskás Linuska Devecser, 
Mesterházy Kálmán Tüske ár 5—5 K, Ge
lecsényi Ferencné Pásztori, Gelecsényi Ida 
és Linus Szilsárkány 2—2 K. Összesen 59 K.

Hadi árváknak eddig befo lyt: 199-20 
K. Újabban adakoztak: özv. Kovács La
josné Ujmalomsok 5 84 K, özv Farkas 
Sándorné Hánta 5 K. összesen' 210 04 K.

Erdélyi ev. gyülekezeteknek eddig be
folyt 1186 18 K. Újabban adakozott: özv. 
Farkas Sándorné Hánta 5 K. összesen 
119118 K.

A Harangszó
előfizetési ára a nagy drágaság 
miatt csoportos küldéssel (legalább 
10 példány rendelésénél) 4 kor., cim- 
szalagos küldéssel 4 kor. 60 fillér. 
Rendelést elfogad minden lelkész és 
tanító is. A megrendeléseket és min
dennemű befizetéseket december 30-ig 
Körmendre kérjük küldeni. Sok zavart 
és késedelmet elhárítanak olvasóink, 
ha megrendeléseiket a megjelölt időre 
és helyre küldik. >

A Dunántúli Szakácskönyv szerkesz
tőségében (Bakonyszentlászló Vesz
prém m.) kapható annak legújabb 
pótfüzete „Háborús ételek“ címen, 
mely a szűk élelmezési viszonyokhoz 
alkalmazkodva közli a lehető legol
csóbb és amellett ízletes főzési módot. 
Bérmentesítéssel együtt szállítja szerző 
1 korona 65 fillér előleges bekül
dése mellett. 10—10

O lv a s s u k  a b ib l i á t
Dec 23. vasárnap, Zsoltár 24.

„ 24 hétfő, Ezsajás 9, 5—6.
„ 25. kedd, Luk. 2, 1— 14.
, 26. szerda, „ 2, 15—20.
„ 27. csütört., „ 2, 21—35.
„ 23. péntek, „ 2, 36—40.
„ 29. szombat, János 1, 6— 14.

Igyekezzék mindenki megvenni a 
»Harangszó« kiadásában megjelent

MIT KÖSZÖNHEIÜNK A 
REFORMÁCIÓNAK?

cimü könyvet.
Irta :

Szalay Mihály.
Első dijjal jutalmazott jubileumi 

pályamunka.
Ára 30 fillér.

Az esetleg befolyó tiszta jövedelem a sop
roni Diák-otthon céljaira fordittatik

Kapható Wellisch Bélánál Szent- 
gotthárdon.

1-Cm lékül
a reformáció négyszázadik évfor

dulójának ünnepére 
vegye meg mindenegy evangélikus 

egyháztagunk
az „1918-ik: évi

KÉPES LUrHER-NAPTÁR“-t
Mig az 1917-iki jubileumi évfolyam főleg 
magáról a nagy reformátorról emlékezett 
meg képben és írásban, addig ez az év
folyam a magyar reformáció nevezetesebb 
hőseit és eseményei bemutatásával áldoz 
a reformáció emlékének. Az érdekes képek 
hosszú sorozatán kívül Réthy Lajos kiváló 
rajzoló művészünknek a „Luther Naptár“ 
számára készített 2 eredeti, valóságos mű
remek képe mint mümell.klet ad ennek az 
évfolyamnak különösen nagy értéket, úgy
hogy nincs , Naptár, mely e tekintetben a 
„Luther Naptár“-x&\ kiállja a versenyt. A 
szebbnél szebb, tanulságos elbeszéléseken, 
költeményeken, elmélkedéseken kívül a 
nemes humor is megcsendül ismét az „Ek
lézsia humorá "-bán, a Mosolygó történetek“ - 
ben és a nagyobb számmal közölt tréfás 
apróságokban Folytatja a háborúról és egy
házunk áldozatairól szóló rovatot a meg
felelő szöveggel és képekkel. Uj rovatot is 
kezde t „A  gazdálkodás köréből“ címmel, 
melyben Gazdabarát a „Hogyan termel
hetünk többet ?“ c. cikksorozatot kezdi meg.

A „Luther Naptár“ ára 1 kor. 20 fillér, 
amely összeg tekintve a gazdag és értékes 
tartalmat s a nyomatási költségek óriási 
nagyságát, még mindig olcsónak mondható 
20 példánynál nagyobb megrendelésnél 10°/o 
nedvezmény jár. Kapható a lelkészi és ta- 
kitói hivataloknál, illetve megrendelhető 
közvetlenül a „Luther Naptár“ szerkesztő
ségénél S o p r o n ,  Paprét 2.

Nyomatott W ellis:h Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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